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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui amb una declaració institucional
del I Dia Mundial de Pares i Mares.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del I Dia Mundial de les Mares i els
Pares.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

"Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del I Dia Mundial de les Mares i els Pares.

La resolució de Nacions Unides 67/292, de 17 de setembre
de 2012, aprovada per l’assemblea general: 

Primer. Decideix proclamar dia 1 de juny Dia Mundial de
les Mares i els Pares, per tal que s’observi anualment en honor
de les mares i els pares a tot el món. 

Segon. Convida els estats membres a què celebrin el Dia
Mundial de les Mares i els Pares, colAlaborant plenament amb la
societat civil, en particular fent participar els joves i els nins i
les nines. 

Tercer. SolAlicita al secretari general que adreci la present
resolució a l’atenció de tots els estats membres, les
organitzacions del sistema de les Nacions Unides i les
organitzacions de la societat civil, per tal que el dia s’observi de
la forma adient.

Aquesta declaració institucional demana a tots els diputats
i diputades que se sumin a la iniciativa de treballar en les línies
d’actuació de l’ONU cap a les famílies.

Per tot açò, tots els grups parlamentaris del Parlament de les
Illes Balears i el diputat i la diputada no adscrits signen la
següent declaració institucional:

Primer. El Parlament de les Illes Balears acorda adherir-se
a la celebració del Dia Mundial de les Mares i els Pares,
promogut per l’Assemblea General de l’ONU.

Segon. El Parlament de les Illes Balears se suma a la
iniciativa de treballar en les línies d’actuació de l’ONU cap a les
mares i pares, que tenen la responsabilitat primària en la criança
i protecció dels fills i filles.

I tercer. El Parlament de les Illes Balears agraeix a totes les
generacions de mares i pares, passades, presents i futures, els
seus esforços i cura en la tasca més important per a la nostra
societat balear, la de formar persones amb valors en un estat
social i democràtic de dret."

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara 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. 5823/13, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Fortuna.

Primera pregunta, RGE núm. 5823/13, relativa al Fortuna i
que formula el diputat Sr. David Abril i Hervás del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, presidenta. Diputades, diputats. Sr. Delgado, el
passat mes de maig Patrimoni Nacional, organisme de l’Estat,
va decidir no fer-se càrrec del manteniment de l’embarcació
Fortuna, un dels símbols de la presència de la Família Reial
espanyola a les Illes Balears, juntament amb el gaudi del Palau
de Marivent, del qual el nostre grup parlamentari ha reclamat
reiteradament l'ús públic i social, o d’altres perles com la
Rambla, que afortunadament ja no és dels Ducs de Palma.

Davant d’això, el monarca va anunciar dies després que
renunciava al Fortuna, amb un fals gest de magnanimitat, davant
tanta ostentació en temps d’austeritat. L’embarcació, per tant,
torna en mans de la Fundació Turística Cultural de les Illes
Balears, de la qual el Govern forma part i que haurà de decidir
sobre el seu futur una vegada confirmada la desafectació
d’aquesta barqueta de 41,5 metres d’eslora. 

Atès que el Govern de les Illes Balears hi va posar 2,7
milions d’euros en el seu moment, què pensa fer el Govern per
recuperar aquests doblers? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. El Govern
lo que piensa hacer es respetar por supuesto la decisión de la
fundación y esperar el resultado del informe de Patrimonio
Nacional.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Miri, Sr. Delgado, si els empresaris donants no donen per
amortitzada aquesta inversió que es va justificar en el seu dia
com una acció per a una tasca de promoció de les nostres illes,
que si més no s’ha tornat en contra de l’interès general dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears per la degradació
guanyada a pols de la imatge de la monarquia, tampoc no ho ha
de fer el Govern, sobretot en un moments de necessitats socials
màximes i quan ahir mateix vostès han renunciat o han retirat la
Llei d’imposts i tenen un desquadrament amb els pressuposts de
la comunitat de 60 milions d’euros.

No basta dir, com va dir el president, que estam a l’espera
del que digui Patrimoni Nacional o el que acaba de dir vostè ara
i les fórmules que s’han posat fins ara damunt la taula tampoc
no ens convencen, que la fundació vengui o subhasti el vaixell
o que es recicli per a temes de defensa. Jo crec que cap d’elles
no és beneficiosa per als ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears, que varen perdre doblers dues vegades i li diré per què
dues vegades. Primer, perquè es varen posar 2,7 milions d’euros
públics que un altre magnànim, el Sr. Jaume Matas, va deixar
compromesos per completar aquest regal. Segon, perquè amb
allò que les arques de la CAIB i de l’Estat varen deixar
d’ingressar per les aportacions privades que amb la Llei 30/94,
de fundacions i incentius fiscals per a la participació privada en
activitats d’interès general, és a dir, la Llei de mecenatge, es
varen deduir directament un 10% de la base imposable i vull
recordar que a més les empreses que varen fer de donants,
moltes d’elles cotitzen a l’IBEX-35, per tant, la seva base
imposable és prou alta. I, a més, com que la donació es va fer en
diferit, en anys posteriors a la Llei 50/2002, es varen deduir el
35% de l’impost de societats i això són doblers que els
ciutadans de les Illes Balears han perdut...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern per
respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sr. Diputado, escuchándole
a usted parece que todo el problema en relación al Fortuna y a
las actuaciones que se hicieron en el pasado y que acabaron por
cierto, en el año 2001, que han surgido ahora. Ha habido una
decisión de Su Majestad, evidentemente nosotros no podemos
compartir los calificativos y las expresiones que usted le dedica,
pero en estos momentos nuestra obligación es actuar en
consecuencia.

Usted en su intervención demuestra una ignorancia total de
lo que se decidió. Yo tengo en mis manos el acta del Patronato
de FUNDATUR, de 27 de mayo, donde se dice lo que se va a
hacer. Y se dice exactamente lo siguiente: "la embarcación se
donó con la condición finalista de que fuera para el uso de la
Familia Real, si se rehúsa el uso de la embarcación, la misma
debe de retornar a la fundación que lo donó. Y lo lógico sería

liquidarla y destinar los ingresos a servicios sociales. Debe
quedar claro, -estoy leyendo el acta-, que no se está reclamando
el barco para su uso, sino que lo que se reclama es el retorno de
la embarcación para que los ingresos de su venta se destinen a
fines sociales", y más adelante se remarca, "en las Islas
Baleares".

¿Cuál es el problema, cuál es el problema real? ¿Qué
pretende usted como ha señalado una compañera suya en un
artículo del periódico? ¿Que lo subaste Patrimonio Nacional
para que el dinero que salió de Baleares se destine a fines,
aunque sean sociales, al resto del Estado español? ¿No es mejor
que se venda por parte de la fundación y que se destine a fines
sociales como consta en el acta? ¿Cuál es el problema
realmente? El problema lo crea usted, porque usted y su grupo
viven permanentemente en el problema. Esa es la realidad del
tema. Usted es un antisistema acomodado al sistema, con
muchos años de nómina pública...

(Alguns aplaudiments)

Ese es el verdadero problema. Y a usted no le fastidia, no le
fastidia, no le fastidia en absoluto lo que le pueda pasar con el
yate ni con su venta, porque en el fondo se va a destinar a temas
sociales en Baleares. Eso a usted no le preocupa. A usted lo que
le preocupa es el sistema en el que tan bien ha vivido y con
buenas nóminas que ha cobrado durante estos años.

(Alguns aplaudiments)

Muchas gracias.

I.2) Pregunta RGE núm. 5843/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures per al sector comercial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta RGE núm. 5843/13, relativa a mesures per
al sector comercial que formula la diputada Sra. Maria Pilar
Sansó i Fuster del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, com deu saber, el comerç ha estat i és
una activitat molt important a les Illes Balears. Aquest sector ha
impulsat el creixement productiu i ha creat llocs de feina
estables. Però actualment amb la disminució de la demanda,
aquest sector és un dels més afectats per la crisi. I no només és
la situació econòmica la que fa mal al comerç, també el seu
govern, perquè fins ara sols ha actuat en contra d’aquest,
aplicant mesures liberalitzadores que els perjudica.

Per tant, ens agradaria saber quines mesures té previst
prendre el conseller d’Economia i Competitivitat per millorar la
situació d’aquest sector? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern per contestar la
pregunta.
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EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sra. Diputada. Usted sabe que para este
gobierno, porque lo estamos diciendo, matizando y actuando, el
sector de la pequeña y la mediana empresa es prioritario, nada
más porque ocupa el 95% del sector productivo, por tanto, debe
de ser de especial interés y atención. Pero además, el comercio
forma parte de esta estrategia y de esta mejora. Usted sabe que
la semana pasada en la Comisión de Hacienda, se puso una
estrategia como conselleria que se llamaba Crecimiento,
innovación y empleo y dentro de esa estrategia, un plan
específico que se llamaba Plan de mejora del mediano y
pequeño comercio.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, és ver, pot ser
prioritari aquest sector, però la realitat és la que és. En els
darrers deu anys les Illes Balears han perdut un 30% dels
comerços, pèrdua que s’ha accelerat aquests darrers cinc anys.

Els representants de les patronals i les associacions de
comerciants es queixen que aquest govern no els escolta i
prenen les mesures que els afecta directament de forma
unilateral, sense tenir-los en compte. De fet, les decisions preses
al respecte encara els perjudiquen més. És ver que darrerament
s’han reunit amb el sector, però per parlar d’aquests nous
imposts perquè encara no saben què han de fer. Els van aprovar
en Consell de Govern, els van pressupostar, tothom demanava
que els retiressin, vostès que no i que no, i ara diuen que els
ajornen.

Com quedam, Sr. Garcia? Els ajornen, els retiren? És ben
hora que apliquin aquesta seguretat jurídica en el seu govern,
perquè sols la pregonen. I està bé que no els caiguin els anells
per rectificar, només faltaria!, però aquest sector també té altres
preocupacions, com la proliferació de grans superfícies
comercials, que acabarà matant el comerç tradicional de les
nostres illes.

A la compareixença de la setmana passada, com vostè ha
comentat, va anunciar sis plans estratègics, entre els quals hi
havia els de dinamització comercial, però que encara no ha
negociat amb el sector. També va dir que si era per al diàleg, el
trobarien. Idò ara té una oportunitat per dialogar amb aquest
sector que fa dos anys que demana que l’escoltin.

Per això, ens agradaria, no que reprengui les negociacions
amb el petit i mitjà comerç, sinó que les iniciï per protegir el
teixit comercial que tant ens ha donat en aquestes illes, perquè
si no, sap què passarà? Que el futur...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies...

(Se sent de fons com la diputada continua parlant)

Sra. Diputada, gràcies!

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el conseller per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vamos a ver si me ordeno,
porque tengo una mañana intensa con ustedes, entonces, por no
contestarle a usted, a lo mejor le contesto a usted y contesto a
todo el mundo de una vez. El tema de los impuestos creo que no
procede aquí, pero si quiere lo hablamos también.

Vamos a ver, usted me ha dado un dato, usted ha dicho el
comercio esta perdiendo hace cinco años, cinco años, llevamos
dos, ustedes tienen tres... tienen ustedes una gran actividad y un
...

(Alguns aplaudiments)

Por tanto, compartimos datos.

Sobre la Ley de liberalización. No vamos a entrar en un
debate que viene de Europa, y por tanto yo creo que no procede,
ya ha habido muchas letras sobre ello y que es lo que es.

Mire, sobre el pequeño comercio y el comercio que a usted
le preocupa y a nosotros también. El diálogo, es que llevo un
mes y llevo dialogando un mes. Es más, estamos tomando
decisiones, por tanto, también le agradezco que usted me anime
en ello, pero va dentro de mi competencia.

Centros comerciales urbanos. Mire, estamos en una
actuación ahora mismo en Maó que queremos normalizar y
queremos llegar a todos los municipios y ¿qué significa? Hacer
competitivo nuestro sector del comercio. Estamos en el siglo
XXI y tenemos que adaptarnos todos, todos tenemos que ser
capaces de adaptarnos a las necesidades del cliente y esas
necesidades, no se olvide, no las ponemos nosotros, las marca
el ciudadano que es quien compra.

Por otro lado, lineas de actuación. Yo le puedo decir todas
las que haremos y que estamos haciendo. Plan de
internacionalización. Internacionalización, activación de
convocatorias para autónomos y cooperativas. Ley de
cooperativas, ayuda de emprendedores de ISBA, impulso de
ferias, Plan de inspección tanto en comercio como en juego,
Decreto de artesanía. ¿Quiere que le siga diciendo todo lo que
haremos? Todo esto, dialogar, escuchar y trabajar...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 5847/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a drets dels treballadors del sector
públic autonòmic.

Tercera pregunta, RGE núm. 5847/13, relativa a drets dels
treballadors del sector públic autonòmic i que formula la
diputada Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, quantes
sentències necessita per reconèixer que s’han equivocat
acomiadant empleats públics sense respectar els seus drets?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, mire, usted sabe que el
proceso ha tenido un aval jurídico claro y contundente. Usted
sabe que ha habido un cambio de criterio y por tanto, ese
cambio de criterio ahora estamos en la fase de toma de decisión,
que además usted sabe dónde estamos y lo qué estamos
haciendo.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sr. Conseller, hem perdut el compte de les sentències que
han dictat els jutjats socials de les Illes Balears de Palma, de
Ciutadella, d’Eivissa i la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia, que declaren nuls els acomiadaments que vostè va
dissenyar sent director de l’Oficina de Control Pressupostari.
Totes diuen el mateix, els acomiadaments s’han fet amb frau de
llei, burlant el procediment establert per als acomiadaments
colAlectius.

Creien vostès realment que els jutjats i els tribunals de les
Illes Balears no se’n temerien que les empreses públiques feien
acomiadaments colAlectius? Presenten i publiciten un pla de
reducció del sector públic, anuncien els acomiadaments, diuen
públicament que reduiran en més de 800 persones, diuen que
eliminen persones i esperen que els jutjats i tribunals creguin
que no són acomiadaments colAlectius, que no cal seguir un
procediment.

Pensaven realment que els acomiadaments podien passar
com amortitzacions singulars de llocs de feina interins?, interins
de què?, interins de quants d’anys? De 10, de 20, de 30? Vostè
és actualment el conseller de Treball, una direcció general de la
seva conselleria tramita procediments sancionadors a les
empreses que no compleixen la legalitat vigent en matèria
laboral. Del conseller de Treball s’espera, com a mínim, que
compleixi la legalitat vigent, que ha de fer complir a les
empreses privades i que respecti els drets dels treballadors, que
ha de fer respectar als empresaris privats. Li toca donar
exemple.

Creu que és just que un treballador amb anys de servei, sigui
acomiadat sense cap tipus d’indemnització en els temps que
corren?, amb les dificultats que hi ha ara per trobar feina? Sr.
Conseller, no ens parli més d’un canvi de criteri dels tribunals,
no hi ha hagut cap canvi de criteri, allò que ha passat és que els
han pillat, els jutjats i els tribunals els han pillat. S’han volgut
aprofitar d’un frau de llei per fer-ne un altre, per burlar la llei i
els han pillat.

No han escoltat ningú, no han escoltat els sindicats, ha
comès errors greus que tendran conseqüències econòmiques i no
els hem sentit dir que s’han equivocat. Reconèixer l’error és la
primera passa per esmenar-lo. Reconeguin que s’han equivocat
i posin-hi remei. Compleixin les sentències, reincorporin els
treballadors com ordenen els jutges i no els enviïn a ca seva
cobrant sense fer feina perquè això és malbaratar els doblers
públics. 

Si vol encertar, Sr. Conseller, si vol encertar, rectifiqui.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern per
respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, me sigue sorprendiendo usted
y además me sorprende porque después no sé cómo usted puede
volver a su puesto de trabajo...

(Alguns aplaudiments)

...sabiendo el grupo de los profesionales con los que usted está
trabajando y sobre los que ha argumentado y ha sustentado este
criterio...

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor!

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Usted sabe que está basado en jurisprudencia del Supremo.
Usted ha leído las sentencias. La del TSJ dice, vayan al
Supremo y de alguna forma contrasten. Por lo tanto, por favor,
usted forma parte de un equipo y aquí también lo representa, por
favor.

Después, no me diga usted el número de sentencias, porque
realmente el número de sentencias no las sabe usted. Usted sabe
que estamos hablando de parte de un proceso de
racionalización. Usted sabe que del número que se está
hablando, no es el número que está diciendo. No estamos
hablando de 800 personas, no estábamos hablando de 600
personas. Estamos hablando de menos de 100 personas,
evidentemente son 100 personas, cosa que usted no está
defendiendo.

¿Quiere que le diga una cosa? Mire le voy a decir lo que
ustedes dijeron que se tenía que hacer. Le vuelvo a leer, Ley
7/2010, "la condición de personal laboral fijo al servicio de los
entes públicos instrumentales, únicamente puede alcanzarse
mediante la participación en procesos selectivos
correspondientes y en ningún caso por la conversión en
contratos laborales de duración determinada". Quiere decir que
ustedes lo sabían y ¿qué hicieron en un año? Res, res, res.

Por lo tanto, ¿quiere que le diga lo que sí hicieron en una
empresa pública? Hacer un concurso para incorporar 93
personas, multiplique 93 personas por el (...) de qué estamos
hablando. Una empresa donde su coeficiente relación ingresos-
gastos de personal es ingreso 1 gasto 4, usted lo iba a llevar,
ingreso 1 llegó a 5. 

¿Quiere que le diga un convenio que usted firmó en el 2009?
En una empresa, un convenio, ¿sabe qué hicieron en el 2010?
No puedo pagar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 5838/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a procés telemàtic de preinscripció en els
centres educatius públics.

Quarta pregunta, RGE núm. 5838/13, relativa a procés
telemàtic de preinscripció als centres educatius públics que
formula la Sra. Ana María Aguiló i Garcías del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, els processos
telemàtics es van incorporant de manera progressiva a
l’Administració, és una facilitat per a l’administrat i és un
estalvi per a l’Administració. L’Administració educativa no és
estranya en aquest procés, tots som conscients que no tots els
administrats tenen la capacitat i els elements necessaris per
poder realitzar les seves gestions de manera electrònica davant
l’Administració, si bé és evident que aquest és un procés
imparable en benefici -com he dit abans- de tots, tant de
l’Administració que dóna un millor servei amb un menor cost,
com dels administrats.

D’altra banda, a l’hora d’escollir, recordem que actualment
sí i gràcies al Govern del PP alguns aspectes de l’escolarització
poden ser objecte d’elecció per part dels pares, el procés
telemàtic assegura una elecció més segura i tranquilAla, sense
pressions.

Des de la tranquilAlitat de les seves cases milers de balears
han optat per les diferents opcions que aquest govern ha posat
en mans dels pares i mares dels alumnes després d’un període
d’imposició. És del tot indubtable que la facilitat d’elecció i la
llibertat d’elecció colAlaboren en la millora de la qualitat
educativa, sens dubte.

Per tot això, Sra. Consellera, el Grup Parlamentari Popular
realitza la següent pregunta: quina valoració fa la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats en relació amb el procés
telemàtic de preinscripció als centres d’educació pública que ha
finalitzat fa uns dies?

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Govern té la paraula per
contestar la consellera d’Educació, Cultura i Universitats.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, des de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats feim una
valoració més que positiva. Com vostès ja saben, enguany per
primera vegada en la història de les Illes Balears les famílies
han pogut tramitar les solAlicituds d’escolarització de manera
telemàtica. 

Això vol dir que els pares i les mares dels alumnes
d’Infantil, Primària i ESO no han hagut de desplaçar-se als
centres ni a les oficines d’escolarització precisament per
escolaritzar els seus fills. Això suposa un gran avantatge,
sobretot per a les famílies dels alumnes que ja estan
escolaritzats i continuen al mateix centre que abans havien de
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fer aquests tràmits cada any, emplenar el full d’admissió i
aportar-hi la documentació necessària a efectes de baremació.
Ara les famílies han pogut emplenar un formulari electrònic que
han trobat penjat a internet i en manco de deu minuts a
qualsevol hora del dia i en qualsevol dia de la setmana, cap de
setmana i festius inclosos, han completat el tràmit de solAlicitud
de plaça escolar per al curs vinent.

De fet, el procés d’adscripció ha estat emplenat per un total
del 32,14% de les famílies que han fet servir aquest sistema i el
d’admissió per un 21,7%, açò suposa que 3.953 famílies de les
Illes Balears han confiat amb la modalitat telemàtica
d’escolarització.

Per implantar aquest nou sistema la conselleria ha habilitat
38 oficines i suboficines d’escolarització, 31 de les quals són de
nova creació i ha posat a l’abast de pares i mares el telèfon 012,
on l’equip de suport telefònic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears ha resolt els dubtes que han sorgit durant tot aquest
procés d’escolarització. Voldria destacar tota la feina duita a
terme dins la conselleria i per tots els tècnics.

També hem arribat a acords amb tots els ajuntaments de tots
els municipis de les Illes, amb els consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, amb l’Agència Tributària, amb
el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i amb l’Ib-salut per tal
de poder contrastar totes les dades facilitades per les famílies.
De fet, ara mateix es du a terme aquesta feina per tal de
confeccionar les llistes definitives que es publicaran demà.
Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

I.5) Pregunta RGE núm. 5844/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a la llei de nous imposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 5844/13, relativa a suport de
la llei de nous imposts, que formula el Sr. Joan Boned i Roig del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Economia, vostè
tan preocupat pel que fan els diputats d’aquest grup quan deixen
de fer feina de diputats, supòs que no deu tenir la mateixa
preocupació per vostè perquè sap que als exconsellers aquest
govern els recolAloca, per això deu estar tranquil.

Passant, però, al tema que ens ocupa, ens agradaria, a pesar
dels darrers moviments que hem conegut, que ens contàs i ens
digués quantes empreses d’aquestes illes donen suport a la
política impositiva en tràmit parlamentari com a mesura de
reactivació econòmica, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, bueno, en el tema de asesores
creo que tenemos mucho que compartir, por tanto, no sigamos...
y el próximo día le traigo números.

Bueno, su respuesta, sí, hemos estado sentados durante este
mes con los empresarios y nos han trasladado sus inquietudes,
nos han dicho exactamente cómo entendían el impacto de los
impuestos en su cuenta de resultados y entre muchas otras cosas
también el impacto de implantar este impuesto durante esta
época, pendientes de un período estival que comenzó ayer.

Por tanto, la decisión que hemos tomado usted ya la conoce.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, sap vostè el que
passa amb la política impositiva d’aquest govern?, jo li ho diré,
que és un autèntic desastre, per això la seva resposta és que cap
empresa li dóna suport.

La seva política tributària no té un fil argumental, és
incoherent i, a més a més, és injusta. La seva política
impositiva, sap el que passarà el dia en què s’aprovi?,
directament, aquestes illes perdran entorn a 3.000 llocs de feina,
les empreses afectades es veuran obligades a aparcar els seus
projectes d’ampliació i de millora dels seus negocis. I això és
resultat de la seva política tributària.

Ara bé, com que no tenen cap full de ruta ara han decidit que
han d’aparcar la tramitació d’aquest impost. Ara diuen que
intenten negociar resultats, possibles resultats... a la política
econòmica d’aquestes illes quan abans parlaven d’imposts
mediamenbientals.

Miri, la política econòmica d’aquest govern, la compararia
més bé amb un circ, un circ de tres pistes, que a més a més té un
director, un director que no és ni més ni menys que el president
del Govern balear, el mateix que fa devers un mes en una
entrevista deia amb contundència:  “L’estratègia política,
econòmica, està molt ben definida i aquest govern té molt clar
cap on va”, no sé si ho té tan clar. No sé si ho té tan clar perquè
el que fa amb els imposts aquest govern és el següent: el
desembre aprova un pressupost amb uns imposts que no es
poden aplicar, pocs dies després diu que s’aplicaran només
durant vuit mesos i ara resulta que en tornarem a parlar
l’octubre o el novembre i parlam de dos o tres mesos.

Això és coherència? Això és claredat? Això és tenir ben clar
per on es vol anar? No, Sr. Conseller, això és no saber què es fa
en matèria impositiva que és el que fan vostès, inseguretat
fiscal...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

...i absoluta incoherència.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern per
respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, mire, le voy a dar un dato,
déficit de nuestras islas en el año 2007, 1,9; déficit de nuestras
islas en el año 2011, 4,19, gestión. No voy a seguir hablando de
esto. Es decir, ¿cómo nos pueden hablar ustedes de hoja de
ruta?, claro, cuando no la hay se pasa del 1,9 al 4,19, cuando no
la hay, uno gasta, gasta, gasta y bueno, como al final son
cuentas públicas no pasa nada.

Mire, lo que sí le voy a decir una reflexión de los
empresarios durante este mes, le voy a decir: ¿cómo hemos
podido tener este despilfarro público?, gastar más de lo que los
presupuestos iniciales, si lo hiciéramos en nuestras empresas -
eso que a usted le preocupa- ya no estaríamos.

Sí, señor, sí, señor, pero además le voy a decir más cosas
que me dijeron, le voy a decir más cosas, ¿saben qué?,
conocemos ahora mismo dónde ustedes quieren ir, quieren
equilibrar sus cuentas, quieren dejar la comunidad con unas
bases claras de gestión, quieren..., bueno ...

(Remor de veus)

... si quiere le contesto, si no quiere lo dejamos... usted me
ha preguntado y yo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

...estoy intentando responderle.

Mire, de eso se me han quejado, de por qué estamos aquí,
por qué hay más rotondas de las que toca, por qué hay más
piscinas de las que hay, por qué hay gastos como tal, por qué
hay tantos regalos, por qué hay tantos gastos en publicidad, por
qué mantienen ustedes y han mantenido esta estructura de
gastos. Simplifiquen que llevamos desde el 2008 y ustedes han
empezado en el 2012.

Eso es lo que nos han dicho, eso es lo que nos han dicho, eso
es lo que nos han trasladado..., sí, sí, sí, una cosa es lo que usted
quiere oír, no, si usted va y le dice ¿qué quiere que le diga yo a
la oposición?, esto es lo que quiere que le diga a la oposición y
se lo he dicho, esto es lo que me han trasladado que le diga, no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

... en gestionar, eso es lo que me han dicho que les diga.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 5845/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a creació d'ocupació.

Sisena pregunta, RGE núm. 5845/13, relativa a creació
d’ocupació que formula la Sra. Joana Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, avui hem conegut una bona dada en relació amb el mes
de maig, una bona dada laboral, i al marge de la precarietat
laboral i de les dificultats laborals que vivim, sí podem
assenyalar avui que per primera vegada des de l’estiu de 2011
han creat ocupació a la nostra comunitat autònoma. Tenim 930
autònoms més i 1.073 nous afiliats. 

Així i tot, voldríem mantenir la pregunta, el mes de
novembre de 2012, el mes de març de 2013 quants de llocs de
feina es varen crear? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, le voy a dar los datos que
usted me ha pedido. Noviembre de 2012, un descenso de un 2%
en este sector que me pide con respecto a 2011; 2012, un
descenso de un 2%. Marzo de 2013, un incremento del 2,4%,
1.336 personas más trabajando, 1.336 familias más con una
nómina para llevar a casa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. No són les dades que té penjades la
conselleria entorn a la filiació al sector d’hoteleria i per tant,
miri d’una manera molt específica les que té penjades el SOIB.
Afiliacions dins el sector de l’hoteleria.
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Ni el mes de novembre de 2012 ni el mes de març de 2013,
quan ho teníem tot a favor amb vacances de Pasqua
incorporades amb més arribades de viatgers amb increment de,
nombre de pernoctacions, dins el sector d’hoteleria no es va
crear cap lloc de feina.

L’estacionalitat laboral s’incrementa, la gran mesura estrella
que el mateix president, el Sr. Bauzá assenyalava fa pocs dies
dins el mes de maig amb gran triomfalisme que aquesta mesura
estrella de les bonificacions dels 50% a fixos discontinus havien
incrementat les contractacions, assenyalava, entorn a un 50%,
la realitat és que no s’han creat llocs de feina i no s’han creat
llocs de feina perquè aquesta mesura de bonificacions als fixos
discontinus competeix dins el marc d’una reforma laboral que
incentiva encara contractes més precaris, els contractes a temps
parcial, el contractes temporals, els contractes per hores, tot un
seguit de contractació que visualitza evidentment la
contractació, s’incrementa, però no cream ocupació.

I l’estacionalitat a Eivissa, a Menorca, també a Mallorca
s’incrementa laboralment i aquesta és una realitat contra la que
hauríem de ser capaços de lluitar i la mesura estrella del Govern
hem de constatar, simplement, que s’ha estavellat, per tant, aquí
també haurem de rectificar aquesta mesura perquè
vertaderament doni fruits d’allargament de la temporada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...si no, no funciona. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per poder
respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la verdad es que lo tiene
usted difícil con los datos que están saliendo hoy, yo lo
entiendo, yo lo puedo entender. Lo puedo entender porque como
son datos históricos en plena... en el momento en el que estamos
entiendo que es difícil esta pregunta, cuando la hizo no tenía los
datos de hoy y por tanto es difícil justificarla.

Le voy a decir una cosa, es que estamos creando empleo
neto en todos los sectores, en todos los sectores... sí, pero es una
evolución, usted cree... para llegar por encima de cero partíamos
de datos muy negativos.

¿Quiere que le de datos de afiliación a la Seguridad Social?
El 2005, 68.000 personas afiliadas; hoy, 77.506, perdone no,
hoy no, esto es abril, 77.506, ¿sabe cuánto había en el 2010? De
hostelería estamos hablando, afiliados, afiliados, el término que
estamos utilizando para ser un lenguaje común, 69.110,
¿cuántos hay hoy? 77.506. Por tanto, entiendo que es difícil
justificar esta pregunta hoy, pero después hablaremos mucho de
estos datos. 

¿Quiere que le diga también datos...?, datos, es que son
datos, ¿datos de bajada de paro?, pues mire, 2010, 13.618; hoy,
13.364, todos los datos indican una cosa, vamos por el buen
camino, nos queda mucho por hacer, vamos por el buen camino.

Mire, la demagogia de la... precarización, ¿usted me puede
garantizar que se hubiera contratado igual en marzo y en abril
sin..., perdone, en marzo y en noviembre sin esta bonificación?
¿Me lo puede garantizar? Dígame cómo me lo puede garantizar.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, deman emparament a la Mesa, perquè jo li he demanat
per unes dades del mes de març i veig que de manera permanent
el conseller em parla de dades del mes de maig...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, no li puc donar l’emparament...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...una cosa bastant diferent per no respondre al que li havia
demanat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, no li puc donar l’emparament.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

I.7) Pregunta RGE núm. 5836/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni amb el Consell Insular d'Eivissa
en matèria de dependència.

Setena pregunta, RGE núm. 5836/13, relativa a conveni amb
el Consell Insular d’Eivissa en matèria de dependència que
formula la Sra. María José Bauzá i Alonso del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Todos los partidos políticos
coincidimos en el gran avance que ha supuesto la Ley de
dependencia. Sin embargo, en este tema como en tantos otros,
unos son más de palabras y titulares y otros somos más de
hechos. 
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Los mismos que hoy acusan al Gobierno de desmantelar la
Ley de dependencia cuando tuvieron la responsabilidad de
gestionarla la pusieron totalmente en riesgo. Buena muestra de
ello es la gestión de la dependencia que se hizo en Ibiza. El
govern anterior no cumplió desde el primer año con sus
compromisos económicos con el consorcio sociosanitario lo que
provocó un enorme déficit y el impago ya desde el año 2008 de
las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores, llegando
a deber a la Tesorería General de la Seguridad Social por este
concepto 2,2 millones de euros.

Según comentó la propia exconsellera insular de política
social y sanitaria del consell de Ibiza en los tres últimos años de
la legislatura el govern del pacte sólo le había aportado 177.000
de las anualidades acordadas de 1,5 millones de euros, aparte las
deudas del consorcio ascendían a 1,3 millones a proveedores,
más de 70.000 euros a Endesa, 175.000 euros al Centro Reina
Sofía, 158.000 euros a Cruz Roja, pero lo más curioso es que las
deudas no impidieron que el consorcio contratara a principios
de 2011 a una directora para una residencia asistida, la de Sant
Antoni, que nunca se llegó a abrir. No se tenía dinero para las
cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores, pero sí para
un sueldo de una directora sin residencia.

Los gobiernos del Partido Popular son muy exigentes con el
cumplimiento de la Ley de dependencia y lo demostramos con
hechos porque de ello depende el bienestar de muchas personas
mayores y discapacitadas. Por todo ello, Sra. Consellera, ¿qué
supondrá el reciente convenio firmado entre el Consell Insular
de Ibiza y su conselleria en materia de independencia?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. El
pasado día 23 de mayo se firmó por parte del Govern de les Illes
Balears, a través de la Conselleria de Familia y Servicios
Sociales i del Consell Insular de Ibiza un convenio para el
mantenimiento de las plazas residenciales y de centros de día de
la red pública de atención a la dependencia para la isla de Ibiza.

Este convenio, lo que significa, Sra. Diputada, es la
aportación por parte de este equipo de gobierno de 4.146.271,78
euros al Consell de Ibiza en concepto de mantenimiento y
funcionamiento de las plazas tanto de residencias como de
centros de día en materia de dependencia.

Hace bien en recordar de dónde venimos. En el 2011 se
firmó un convenio con el Consell de Ibiza de 2.100.000 euros,
un convenio a todas luces infradotado y que suponía un
perjuicio para todos los ciudadanos de Ibiza. En el 2012 y pese
a la situación económica en la que se encontraba este govern, se
hizo ya un esfuerzo y se pudo firmar un convenio por 2.800.000
euros; llegados al 2013 y con este compromiso -como bien
decía- de implementar la Ley de dependencia conseguimos
firmar  un convenio de más de 4.100.000 euros. Esto son
hechos, son datos y son cifras que son incuestionables.

Conviene recordar que con este convenio se van a poder
mantener las plazas del centro residencial de Can Blai, que son
94 plazas residenciales para personas grandes dependientes, 20
plazas de centros de día; también las plazas del hospital
residencia de Cas Serres de Ibiza, que son 40 plazas
residenciales y 8 de centros de día, y la residencia Reina Sofía,
que cuenta con 20 plazas. También decirles que este es el
convenio que firmamos en materia de dependencia, pero que en
breve podremos firmar el de discapacidad.

Con este convenio, y en resumen para finalizar, decirles que
se pone de manifiesto el compromiso inequívoco, como decía,
de este equipo de gobierno para seguir implementando la Ley de
dependencia, pero también para seguir trabajando
conjuntamente con los consells insulars para atender las
necesidades reales de los ciudadanos de todas y cada una de las
islas de Baleares.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 5846/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, sobre
objectiu de dèficit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 5846/13, relativa a objectiu de
dèficit, que formula el diputat Sr. Marc Pons i Pons del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Una de les característiques que millor defineix el comportament
del Govern Bauzá és la volatilitat dels seus plantejaments
econòmics. És a dir, tenim un govern que és capaç de fer i de
defensar una cosa i la seva contrària en un breu espai de temps.
D’exemples que confirmen aquesta afirmació n’hi ha molts, de
fet basta que avui mateix podem veure a la premsa, per adonar-
se, que els dos consellers d’Economia junts anunciaven que no
aplicaran els imposts que el president Bauzá ha defensat i ha
aprovat per Consell de Govern.
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Però segurament que l’exemple més evident d’aquesta
volatilitat política, d’aquesta falta de consistència, sigui la
defensa tancada que fins ara havien fet de l’objectiu de dèficit.
Ens han repetit mil vegades que no podem gastar allò que no
tenim, que l’austeritat és l’únic camí possible per a la
recuperació econòmica. De fet, cada retallada la justificaven
amb el compliment de l’objectiu de dèficit, açò fins fa no res,
perquè de sobte el president Bauzá ha fet un gir de 180 graus i
ha passat de predicar l’austeritat a ultrança a convertir-se en un
defensor de l’endeutament públic quan ha demanat a Madrid
que Balears tengui per al 2013 un dèficit més elevat que la resta
de comunitats autònomes. Açò és, poder-se endeutar més que la
resta de comunitats. 

Davant aquest evident canvi de criteri voldríem demanar-li
al conseller d’Economia si creu que ara si creu que serà major
i que anirà millor aquesta capacitat d’endeutament per a la
nostra comunitat autònoma a l’hora d’afrontar aquesta crisi
econòmica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sr. Diputado. Bueno, yo creo que le hemos
transmitido que para este gobierno la flexibilización del déficit
no es ninguna alegría, significa más endeudamiento que
tendremos que pagar a futuro. Por tanto, no es ninguna alegría.

La contextualización es lo que hace que los argumentos sean
sólidos, nosotros hablamos haciendo presupuestos cuando había
un déficit de un 0,7%, hoy se está hablando de una
flexibilización de ese déficit, mientras que el sistema de
financiación, que estamos de acuerdo todas las partes que no es
el adecuado, cambie y se adapte a nuestras necesidades
evidentemente el criterio de flexibilización de déficit es el
camino que ahora mismo tenemos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Aquests dos anys crec, Sr. Conseller, que el sistema de
finançament no ha canviat, però sí que ha canviat, en canvi, el
criteri seu a l’hora de fer un plantejament lligat a l’objectiu de
dèficit. Per tant, és evident, el Govern, tot el que fins ara ens
havia dit en aquesta casa el Sr. Bauzá, és paper banyat perquè
no serveix per a res, i aquesta és una constant que es repeteix.
Li posava abans l’exemple del que han representat els mateixos
imposts que vostè ara ha dit que ja els deixa aparcats quan el Sr.
Bauzá aquí venia i ens explicava i ens deia les bondats del que
representarien, però podríem seguir perquè hem vist com
anunciaven tancaments d’hospitals que després no s’han acabat
produint, hem pogut veure com teníem un govern que ens deia
que seria súper reduït i a mesura que passa la legislatura
s’incrementa cada vegada més, i fins i tot hem arribat a veure un
president que presumeix de comandar molt, però que davant un

jutge diu que no té ni tan sols capacitat executiva dins el seu
Consell de Govern.

Per tant, sí, tenim un govern que diu una cosa, fa la contrària
i rectifica quatre vegades més abans de fer la definitiva, i així,
Sr. Conseller, de confiança davant l’empresariat i davant la
societat no n'aconseguiran gens ni mica. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per contestar.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sr. Diputado. Bueno, yo le puedo decir que
cuando esta comunidad, como el resto, se compromete un
objetivo de déficit se trabaja para cumplirlo. Para nosotros sí
que es una regla, para nosotros sí que es una conducta llegar a
los objetivos de déficit que de alguna forma tenemos como
referencia. Ya le he dicho, 2007, usted tenía 1,9 de déficit y lo
dejaron en 4,19, eso sí que es cumplir con las reglas del juego,
de verdad, eso es demostrar como se han de hacer las cosas,
pero mire, no es como nosotros queremos hacerlas, nosotros
queremos ajustar nuestro presupuesto de gastos a los ingresos
y respectar el diferencial que hay, respectar el diferencial que
existe entre los gastos y los ingresos en base a un concepto que
se llama déficit, que eso es lo que hemos hecho.

¿Sabe por qué ahora se está hablando de una flexibilización?
Por el compromiso de todas las comunidades en su
cumplimento, por la fiabilidad que han dado todas las
comunidades en cumplir los objetivos, por el compromiso de
adaptar las cuentas públicas a la realidad y a la situación. ¿El
sistema de financiación? Claro que no es de estos dos años, ya
lo saben ustedes que no vienen de estos dos años, claro que no,
pero lo que sí está claro es que hay comunidades con nuestro
mismo nivel de, de... número de ciudadanos que reciben mucho
más. Por tanto, mientras este sistema de financiación, de alguna
forma, no compense la realidad, el esfuerzo de cada una de las
comunidades y de los ciudadanos tenemos que ajustarnos al
déficit y como el déficit ahora se flexibiliza tenemos que
trabajar sobre esa flexibilización. Y ya le digo, no nos gusta
porque sabemos el impacto que tiene, usted sabe el impacto que
tiene la deuda, usted sabe el impacto que tiene la deuda en el
presupuesto y lo que nos cuesta cada año...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

... y eso ha sido el pasar del 4,19 al 1,9.

(Alguns aplaudiments)
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I.9) Pregunta RGE núm. 5839/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a concurs escolar Consumópolis 8.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 5839/13, relativa a concurs
escolar Consumópolis 8, que formula la diputada Sra. Catalina
Palau i Costa del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
La Conselleria de Salut i Consum desenvolupa una política de
protecció dels consumidors i usuaris de les nostres illes i ho fa
amb tot un conjunt d’actuacions encaminades a la defensa dels
drets dels consumidors, protegint els seus interessos, informant-
los i orientant-los. Aquesta tasca va adreçada a tots els sectors
de la població, però si n'hi ha un especialment feble respecte del
consum són els infants i els joves, que són objectiu fàcil per a
les agressives campanyes de màrqueting que fan diferents
productes i marques. 

Per això, per reduir la indefensió que els més petits puguin
tenir com a consumidors, el Govern de les Illes Balears i
l’Institut Nacional de Consum promouen anualment activitats
per fomentar un consum responsable entre ells per formar-los i
per orientar-los. Una d’aquestes activitats és el concurs escolar
Consumópolis 8. 

Fa pocs dies, Sr. Conseller de Salut, el vàrem veure fent el
lliurament de premis als guanyadors. Li pregaríem que avui ens
expliqui amb més detall en què consisteix aquest concurs i si
vostè el valora positivament. També el nostre grup parlamentari
li vol agrair l’esforç que fan des de la seva conselleria en la
formació dels nens i nenes de les nostres illes en qüestions tan
importants per al seu creixement com a persones sanes com són
la nutrició, els hàbits saludables, l’educació sexual i
reproductiva, la prevenció de conductes addictives, entre
d’altres, i també com a consumidors responsables.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Diputada. Feim una valoració molt positiva
perquè han estat 490 els alumnes que han participat en aquest
concurs, un concurs que ha tengut dues fases, la primera de les
fases era una visita a través del portal virtual o la ciutat virtual
on s’han hagut de superar les proves que quotidianament un
consumidor ha d’abordar en el carrer i amb un alt component
pedagògic; i una segona fase de disseny, elaboració i
presentació d’un treball davant tots els seus companys on
conjuguen no només el consum responsable sinó també la
pràctica de l’esport.

Com li dic, han estat 490 els alumnes de catorze centres
escolars que han conformat 98 equips, perquè també és
important amb aquesta iniciativa el fet de ser capaços
d’aprofitar les activitats escolars per fer feina conjunta i en
equip. Han participat centres privats, concertats i públics de les
quatres illes, vuit de Mallorca, en concret tres de Palma, un de
Felanitx, dos de Marratxí, Algaida, Santa Maria; d’Eivissa i dos
de Sant Josep de Sa Talaia, i Ferreries, Ciutadella i Formentera.

El lema ho diu tot, Entrena’t bé per al consum responsable,
i l’objectiu és clar. Com deia, a més d’iniciar a aquesta gent, als
futurs consumidors del demà, que estan sotmesos, com vostè bé
deia, a campanyes de màrqueting constant a sensibilitzar els
escolars a l’hora d’afrontar el consum amb responsabilitat en la
situació actual, fer-ho d’una manera conscient, crítica, solidària
i responsable i si a això afegim un consum saludable, segur i
sostenible l’objectiu, estarem d’acord, és molt positiu. Per tant,
només em resta donar les gràcies als professors, mestres i
alumnes que han fet possible aquesta nova edició i que seguirem
amb aquestes iniciatives de cara a anys futurs.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 5834/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a meses de batles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 5834/13, relativa a meses de
batles, 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. Des de l’inici d’aquesta legislatura el Partit Popular,
malgrat les notables dificultats econòmiques, posa en marxa
solucions diverses, imaginatives, que sovint suposen un estalvi
a tots els ciutadans i que no s’havien aplicat fins ara, sempre
pensat en el bé comú, en la sostenibilitat de la nostra comunitat
autònoma a tots els nivells i des d’un punt de vista pràctic en
constant contacte amb la realitat. Com a exemples, la promoció
digital a les fires, que ha estat una innovació a nivell mundial;
la modificació del canvi, de les condicions per a la legalització
de places d’allotjament, que va suposar un èxit amb una
recaptació de més de 14 milions d’euros, corresponents a 2.959
places; la Llei de turisme, que ha estat de franc, però que ja ha
reportat beneficis per a les Illes incrementant la qualitat dels
hotels amb una inversió de 87 milions d’euros i donant feina en
temporada baixa a més de 2.000 persones del món de la
construcció.
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Entre d’altres iniciatives, la Mesa de batles, constituïda com
a una eina de suport per facilitar la coordinació i la cooperació
entre les administracions públiques i els agents que intervenen
en la formació de l’experiència turística generant així valor per
al turista i per al propi destí. Presidida pel president de les Illes
a elles s’han afegit el cent per cent dels municipis de la nostra
comunitat autònoma i els respectius consells insulars, fins i tot
va ser premiada per la Confederació Espanyola d’Editors i
Periodistes d’Economia i Turisme en reconeixement a la gestió
innovadora per la seva missió com a trobada, coordinació,
formació informació i impuls del municipalisme. 

Al llarg d’aquest mes de juny tornaran a tenir lloc les meses
de batles, per això, Sr. Conseller, li demanam, si us plau, que
ens informi quins seran els temes que s'hi tractaran.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada.
Efectivamente, a partir de la semana que viene y durante los
próximos días va a haber la reunión, las nuevas reuniones de las
mesas de alcaldes, el lunes tendrá lugar la de Menorca, el
miércoles la de Mallorca y el día 19 primero la de Ibiza y
después la de Formentera. Se van a tratar cinco temas, están
incluídos en el orden del día, el primero de ellos, el Proyecto
Escaparate, com saben ustedes, ya se ha ido a las últimas ferias
con un sistema tecnológico de las pantallas Zyxel Sense donde
están incluidas una base de datos aportadas por unas
determinadas instituciones y el primer punt será para hablar con
ellos, hablar con los alcaldes, explicarles como se ha creado esa
base de datos, explicarles los resultados que se han tenido en las
ferias de Milán, de Berlín y de Madrid e instarles a que
contribuyan al aumento de esa base de datos ya que a esta hora
la mayor parte de los datos que están en esas pantallas táctiles
han sido aportados por las federaciones hoteleras y por los
consells.

El segundo punto es informarles de unas jornadas de
formación de dos días que van a tener lugar con dos objetivos,
en primer lugar, en cuestiones de formación en gestión de
destino turístico y en segundo lugar con relación a la creación
o al asesoramiento en relación a la redacción de los planes de
desarrollo turístico municipales previstos en los artículos 8 y 70
de la nueva ley de turismo.

El tercer punto del orden del día va a ser la información en
relación a la situación del Proyecto SICTED que es un proyecto
que pretende que toda la red de entidades que están participando
en estos momentos en la prestación de servicios turísticos pasen
por este certificado de calidad homogeneizado y certificado que
se llama SICTED. Se va a ofrecer a los ayuntamientos la
posibilidad de firmar determinados convenios a tal efecto, y de
hecho ya 21 municipios ya lo han hecho y en estos momentos
son destinos SICTED. 

El punto cuarto van a ser las ayudas a la ATB, donde se les
va a informar de las nuevas convocatorias públicas para este
tipo de ayudas, como son los programas que se han creado, que
va a ser la segunda vez que se lleven a cabo, de co branding, co
marketing de eventos y de productos, se pondrá en común el
resultado obtenido durante este año y se les asesorará para que
sus peticiones el próximo año puedan estar mejor realizadas.

Y, por último, se van a explicar los planes de desarrollo
municipal, se les va intentar explicar la necesidad de que
desarrollen estos planes coordinados con el Plan integral
autonómico de turismo, que ya ha sido aprobado por el
Gobierno balear, con el fin de, lógicamente, definir el modelo
municipal, el modelo de desarrollo turístico municipal, la
estrategia que quieren llevar a cabo y sobre todo establecer las
medidas necesarios para un aumento de la desestacionalización
de la diversificación y, por último, un incremento de la calidad.

Muchas gracias.

I.11) Pregunta RGE núm. 5837/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Manuel José Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou sistema d'obtenció de
títols acreditatius dels distints nivells de coneixement del
català.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 5837/13, relativa a nou sistema
d’obtenció de títols acreditatius dels distints nivells de
coneixement de català, que formula el diputat Sr. Manuel José
Monerris i Barberá del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
L’Institut d’Estudis Baleàrics és un consorci amb caràcter d’ens
públic, de naturalesa corporativa de base associativa, amb
personalitat jurídica i patrimoni propis, independents dels seus
membres. Entre d’altres, els seus objectius principals són, la
formació lingüística no reglada dels ciutadans de les Illes
Balears i l’avaluació i el coneixement de llengua catalana,
mitjançant la convocatòria i l’administració de les proves per
obtenir els diferents certificats que expedeix la direcció general
corresponents.

El Servei d’Ensenyament és l’àrea de l’Institut d’Estudis
Baleàrics encarregada d’atendre la demanda de formació
lingüística en llengua catalana de la població que així ho
solAlicita. Uns dels projectes actuals són respondre a la demanda
formativa del català, adaptar els cursos al Marc europeu comú
de referència per a les llengües. Al mateix temps es fa càrrec de
l’organització de cursos per a adults, de manera exclusiva o en
colAlaboració amb altres institucions, com poden ser
ajuntaments, consells insulars, entre d’altres. Està integrat per
personal tècnic que organitza i coordina les diferents ofertes
formatives de l’Institut i el personal que imparteix els cursos.
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El fet d’unificar les competències referides a titulacions en
llengua catalana en aquest institut suposa una unificació de
criteris en tots els tràmits lingüístics en una mateixa institució.
S’ha d’assenyalar que el reconeixement de la formació
actualment està ja pràcticament a totes les convocatòries d’accés
a la funció pública.

Sra. Consellera, quina valoració fa la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats de la posada en marxa del
nou sistema de funcionament per obtenir títols acreditatius dels
distints nivells de coneixement en català?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Faig una
valoració molt positiva. La centralització de les competències
referides a la llengua catalana a l’Institut d’Estudis Baleàrics
suposa una unificació de criteris, un estalvi de la despesa i una
millor organització dels mitjans de personal de què disposa la
conselleria. A més, afavoreix que disposem d’una manera més
centralitzada tots els tràmits lingüístics i centrats tots dins una
mateixa institució. 

Des de l’Institut d’Estudis Baleàrics sempre s’han organitzat
els cursos de català per a adults, tant presencials com
semipresencials, cursos que serveixen per preparar les proves de
certificació dels nivells de català A2, B1, B2, C1, C2 i de
llenguatge administratiu. El fet que s’hagi transferit a aquest
organisme la competència per desenvolupar aquestes proves
implica un gran estalvi de despesa econòmica ja que l’Institut
d’Estudis Baleàrics organitza i gestiona les convocatòries i s’ha
pogut prescindir de l’externalització de moltes d’aquestes
tasques, correcció, lloguer d’aules, etc. 

Com a mostra els diré que la previsió de despesa per a les
proves de català d’enguany ascendeix a un total de 36.646
euros. Aquesta xifra, comparada amb les proves anteriors duites
a lloc pel pacte, suposa una reducció en el cost de més d’un
92%.

Els anys passats aquestes proves varen suposar una despesa
mitjana de 456.400 euros en els darrers quatre anys. Un
exemple d’açò és que l’any 2010 es van gastar 604.850 euros
per fer aquestes proves. A més, s’han superat totes les
previsions de convocatòria; si bé en un principi havíem pensat
en una convocatòria el mes de febrer només per als nivells B2
i C1, i una el mes de maig per a tots els nivells, enguany, el
2013, a la convocatòria de febrer es van poder examinar tots els
nivells, i les proves que s’estan preparant ara també
s’examinaran de tots els nivells. Igualment s’ha mantingut el
criteri inicial d’apropar totes aquestes proves als alumnes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera...

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 5832/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de gestió d'arts de
tirada de Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 5832/13, relativa a pla de gestió
d’arts de tirada de Balears, que formula la diputada Sra.
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el Govern del Partit Popular, a més d’impulsar la redacció de la
primera llei de pesca autonòmica específica per a Balears i que
regularà l’activitat d’aquest sector, també es preocupa de donar
resposta a totes les qüestions que afecten els nostres pescadors.

Fa molts pocs dies la Comissió Europea ha aprovat el Pla de
gestió per a les arts de tirada de Balears, una normativa que
ordena i aclareix els criteris per poder dur a terme la pesca del
jonquillo, el jarret i altres espècies afins. Sorprenentment fins a
dia d’avui aquesta activitat no comptava amb cobertura legal. 

En començar aquest mandat, els professionals del sector
pesquer de Balears van manifestar a la Conselleria
d’Agricultura i Medi Ambient que no disposaven d’una
regulació per poder emprar aquestes arts, una mancança que
ocasionava greus problemes i dificultava aquesta pràctica. El
mes de desembre del 2011 la conselleria va remetre al Ministeri
d’Agricultura l’esborrany de la norma reguladora pròpia per a
les Balears. Després d’aconseguir el vistiplau el mes de febrer
del 2012 va ser remesa a la Comissió Europea. 

Ara amb l’aprovació definitiva hem culminat les gestions
iniciades per aquest govern. Per tant, Sr. Conseller, com valora
l’aprovació per part de la Comissió Europea d’aquest pla de
gestió d’art de tirada de Balears?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, nosaltres
l’únic que podem fer és valorar-ho positivament. Era una cosa
esperada, desitjada i que hem treballat molt des que vàrem
entrar al Govern. 

Curiosament -convé fer memòria- dia 21 de desembre del
2006 surt un reglament europeu que permet demanar l’excepció
a algunes pesqueries perquè poden demostrar la seva selectivitat
de l’art. Es comença a fer feina en una sèrie d’estudis però, com
dic, curiosament passa tota una legislatura sense donar-hi
solució. De fet es fa un decret, un decret l’any 2007, que no té
cobertura legal; és a dir, la nostra gent, pensant que pesca amb
una cobertura legal total i absoluta, resulta que està pescant de
forma ilAlegal, i això gràcies al fet que un govern li dóna una
empara ilAlegal.

Què feim nosaltres? Ens n’adonam, començam a fer feina,
amb la mala sort que a més, sabeu que la temporada comença
des de desembre a l’abril, amb la mala sort que ens ve una
inspecció comunitària i ens atura la pesca. Això hi ha gent que
pensa que no fa res, perquè això de fet hi ha gent que pensa que
en el sector primari és igual que li passin coses perquè afecta a
poca gent. De fet ens afecta, segons diuen alguns, només a 120
persones; idò ens està afectant 120 persones, 120 famílies que
s’aturen de pescar i que per tant no tenen res per entrar a ca
seva, 44 barques, 12 a Eivissa i 32 aquí a Mallorca. I resulta
que, com dic, després de quatre anys d’inactivitat total i de fer
pescar de forma ilAlegal als nostres pescadors, hem arribat al fet
que se’ns aprovi un pla de gestió amb una excepció des de la
Unió Europea, una excepció que enviam d’aquí a Madrid,
Madrid ens l’aprova i BrusselAles acaba aprovant-la a principi de
març, i ara el que tenim són tres anys de cobertura totalment
legal, de tranquilAlitat per als nostres pescadors perquè puguin
entrar, com dic, a ca seva els doblers suficients per mantenir les
seves famílies en unes èpoques en què, a causa del mal temps,
no es poden anar a pescar altres espècies.

És una llàstima, com dic, que no s’hagués fet abans, i a més
es fa protegint de forma molt important...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

...perquè així es fa amb un pla de gestió, protegint de forma
important tot el que és la mateixa espècie. Quan no es pesquin
les quantitats determinades, és a dir, es diu 24 quilos cada dia,
quan no es pesquin aquests 24 quilos s’aturà i se’ls farà pescar
menys, perquè això vol dir que si no es pesca aqueixa quantitat
no hi ha peix suficient i per tant convé fer una veda. 

En definitiva, com dic, estam, crec, tots molt contents, el
sector està molt content, els ha suposat uns bons ingressos, i
esperem que no torni a passar. Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 5833/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a avantprojecte de llei de suport a
l'emprenedor i la internacionalització.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 5833/13, relativa a avantprojecte de
llei de suport a l’emprenedor i a la internacionalització, que
formula el diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular. Gràcies. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, Sr. Presidenta. Sr. Conseller, la setmana passada va
comparèixer vostè davant la Comissió d’Economia i va exposar
les línies d’actuació de la seva conselleria, que es basaven en
tres pilars: ocupació, competitivitat i creixement.

Va exposar també la posada en funcionament de sis plans
per reactivar l’economia i generar llocs de feina: el Pla
d’ocupació, del qual ja hem parlat aquí en el Parlament; Pla
d’energies renovables i eficiència energètica, amb l’important
anunci que les Illes Balears tendran un règim especial en relació
amb les energies renovables; un pla de dinamització del petit i
mitjà comerç; un pla de ciència, innovació, tecnologia i
emprenedoria; un pla de simplificació administrativa i un pla de
foment a la inversió, tot amb una obertura al diàleg amb els
agents socials i les associacions empresarials, més necessari que
mai. Nosaltres ja li vàrem dir quines eren les nostres prioritats;
apreciàvem molt el diàleg que vostè faria, però la nostra
prioritat fonamental són ocupació i continuar amb aquest diàleg.

Al començament d’aquesta legislatura la primera norma que
es va aprovar en aquest parlament va ser la Llei de suport a
l’emprenedor, a la petita i a la mitjana empresa, una norma que
deixava al passat la cultura de la subvenció i que posava en
prestigi la figura de l’emprenedor com una persona de
rellevància a la nostra societat. Aquesta norma va rebre el suport
majoritari dels grups parlamentaris d’aquest parlament, i
suposava el reconeixement d’aquesta figura de l’emprenedor i
una aposta clara per la simplificació administrativa, la
introducció de l’esperit emprenedor a tots els àmbits de la
formació, l’accés al crèdit reforçant tota l’estructura d’ISBA, i
reforçar el mecanisme d’internacionalització de les nostres
empreses. 

Fa tan sols uns dies el Govern de l’Estat ha aprovat la Llei
de suport a l’emprenedor, on es contenen moltes mesures de
caràcter tant fiscal com de suport a les PIME, agilitat
administrativa, i on es posa negre sobre blanc una de les
demandes més importants que feien tant les PIME com els
autònoms, i és que per a les petites i mitjanes empreses que no
facturin més de 2 milions d’euros no s’haurà de pagar l’IVA
fins que no s’hagi cobrat, una demanda històrica que es veu així
complida pel Govern del Partit Popular.
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Per tant, Sr. Conseller, li demanam avui quina és la seva
valoració d’aquesta llei d’emprenedors aprovada a nivell
nacional. Moltes gràcies.

LA SRA, PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sr. Diputado, bueno, la valoración que
hacemos del anteproyecto de ley de apoyo al emprendedor y a
la internacionalización es muy positiva. Es que no puede ser de
otro modo. Estamos avanzando y articulando medidas desde
comunidades y desde el Estado; es la única forma para que el
empresario, el emprendedor, avance. 

Y mire, dos premisas: la administración debe arbitrar
medidas que apoyen e incentiven la creación de empleo, es
decir, ser facilitadores, muy importante; y, dos, como siempre,
y creo que llevo reiterando, son los autónomos, los
emprendedores y las empresas los que crean empleo.

Se ha de destacar de este anteproyecto, y así podemos
comparar, una de las líneas estratégicas de la futura ley es el
impulso de la cultura y la iniciativa emprendedora. En este
sentido este govern tiene en marcha el programa ICAPE, de
fomento de las capacidades emprendedoras en todos los niveles
educativos; entre este curso y los dos siguientes el programa
habrá llegado a 14.000 alumnos. Por tanto la iniciativa de esta
ley coincide con la que nosotros ya llevamos en marcha.

También esta ley incorporará la centralización de trámites
para la constitución de empresas. En Baleares contamos con
esta línea, que es lo que fue la licencia exprés que, como usted
sabe, permite la creación de una empresa en un margen de
tiempo mucho más corto a través de la declaración responsable.
Por tanto otra coincidencia en donde como gobierno nos hemos
anticipado.

Entre los apoyos fiscales y de Seguridad Social que
contempla la nueva ley yo subrayaría, evidentemente, la
aplicación del IVA de caja para autónomos y PIME; con este
modelo de proceso de pagos de alguna forma -del IVA y de la
Seguridad Social- el pequeño empresario si alguien no le paga
pues de alguna forma no ingresará el IVA hasta ese momento.

Fomento de la reinversión de los beneficios de la actividad
económica e incentivos fiscales a la inversión en I+D+I. De
alguna forma a través de los impuestos se reconoce que las
inversiones pueden tener una medida positiva en la empresa.

Otro tema para nosotros muy relevante, y es muy importante
porque hay gente que quiere ayudar, entonces hay el fomento
del inversor de proximidad o de business angels, es decir, estas
personas podrán deducir, las personas que apoyen a los
emprendedores, podrán reducir en su IRPF parte de la inversión,
y desde luego los autónomos no tendrán que responder con su
vivienda habitual en la devolución de las deudas que adquiera
como emprendedor.

I.14) Pregunta RGE núm. 5835/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a associació de municipis entre Llubí i
Maria de la Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 5835/13, relativa a associació de
municipis entre Llubí i Maria de la Salut, 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. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, és important el desenvolupament
de l’autonomia municipal per tal que aquests municipis puguin
desenvolupar les seves competències. Els municipis són, sense
cap dubte, les administracions més properes per a la ciutadania,
són administracions que tenen per tant un contacte directe amb
les persones, amb els veïnats de cadascun dels pobles, i
desenvolupen per tant una tasca absolutament fonamental. 

En moments de crisi econòmica, en moments de dificultats
com patim nosaltres en el nostre país i aquí a la nostra
comunitat, en els quals hi ha problemes de recursos, hi ha
problemes de dèficit, hi ha problemes de liquiditat per a molts
de municipis, es troben a vegades complicacions i dificultats per
tal que aquests puguin exercir les seves competències de forma
normal, i també això implica que es puguin posar en marxa
mesures de coordinació,  mesures d’associació i d’actuació
conjunta comarcal o de manera mancomunada, amb les quals
els municipis poden compartir les seves competències o
compartir els seus serveis públics, els seus serveis municipals,
colAlaborant amb altres municipis també de característiques
semblants.

Recentment s’ha donat la primera associació de municipis
a nivell nacional entre els municipis de Llubí i de Maria de la
Salut, i ens agradaria saber quina és la seva valoració, Sra.
Consellera, pel que fa a aquesta associació, que efectivament ha
estat un fet pioner a tot l’Estat espanyol, i per tant ens agradaria
saber, bé, un poquet en què consisteix i quina és la seva opinió.
Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera representant del Govern per
respondre la pregunta.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè ha dit per
primera vegada a nivell nacional s’ha autoritzat una associació
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de municipis per dur a terme actuacions conjuntes en matèria de
policia local. Això suposa que dos municipis de Balears, en
aquest cas, com diu, Maria de la Salut i Llubí, que són dos
municipis del nostre consell de coordinació del pla, podran
actuar no només de forma puntual sinó de forma continuada en
matèries de policia local, és a dir, en matèria de seguretat
ciutadana, en matèria de vigilància de guals o en matèria, per
exemple, de compliment d’ordenances municipals. Això es
complementarà amb les actuacions que ja puntualment realitzen
altres municipis, com són comissions de serveis en matèria de
fires o de festes, però serà una actuació pionera perquè serà de
manera continuada per afavorir aquesta actuació conjunta en
seguretat.

Li he de dir que també, a més de promocionar i donar suport
a aquesta iniciativa, que és pionera en aquests dos municipis,
s’està duent a terme la tramitació de tres associacions més de
municipis, també a les Illes Balears. En concret hi ha tres
municipis també del Pla, que són Montuïri, Porreres i
Vilafranca, i tots els municipis del consell de coordinació de
l’àrea de Tramuntana estan tramitant l’associació en dues
associacions concretes; són Andratx, Estellencs, Banyalbufar,
Esporles, Puigpunyent i Valldemossa per un costat, i després
Sóller, Deià, Fornalutx, Bunyola i Escorca per un altre.

La tramitació consisteix en el fet que cada ajuntament
aprova per ple realitzar aquesta associació, es demana
autorització a la Secretaria d’Estat de Seguretat, i una vegada
que es dóna aquesta autorització es firma un conveni i ja es pot
actuar conjuntament. D’aquesta manera els policies pertanyen
a cada un dels seus municipis orgànicament, però a nivell
funcional actuen conjuntament i poden unir esforços i actuar de
manera coordinada i continuada en totes aquelles actuacions que
milloraran la seguretat dels seus ciutadans, i per tant dels seus
municipis.

Li he de dir que això es dóna en aquells municipis que tenen
característiques molt peculiars, com és el cas de les Illes
Balears, que són municipis limítrofes, que no poden superar més
de 40.000 habitants, amb la qual cosa s’adapta molt a la realitat
de les Illes Balears, i per tant des de la Conselleria
d’Administracions Públiques, des d’aquest govern i evidentment
des dels consells de coordinació es continuaran impulsant i
promocionant totes aquestes actuacions perquè milloraran la
seguretat ciutadana a les nostres illes.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 5831/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reconstrucció de la
carretera de Son Servera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 5831/13, relativa a reconstrucció
de la carretera de Son Servera, que formula el diputat Sr. Carlos
Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. El que llamaron histórico convenio
ferroviario ha supuesto graves problemas; lo histórico será
resolverlos y más su tren de Llevant, que ha dejado un inmenso
agujero en todos los sentidos. Lamentable es cómo dejaron el
entorno donde ejecutaban, sin financiación, su tren de Llevant,
con gran impacto paisajístico y uso de territorio. Aquí no les
interesó la sostenibilidad medioambiental que tanto hablan
ahora en la oposición y que en su momento bien callado lo
tenían.

Este govern ha de arreglar los platos rotos del lío generado
por otros. Ojalá hubiesen tenido algo de responsabilidad, en vez
de huir hacia adelante sabiendo que ni podían ni podían hacer el
tren ni pagarlo.

Uno de sus problema fue -digo fue porque este govern le da
solución- el dejar cortada la carretera de Cala Millor, que une
Son Servera con la costa, tan necesaria en verano. Enseguida
este govern ejecutó un vial alternativo evitando tener que
recorrer 1,4 quilómetros de más. Esta solución fue fruto del
consenso alcanzado con el Ayuntamiento de Son Servera y su
alcalde tras reunirse con el presidente y el conseller. 

El 19 de abril se inició la resolución de los contratos de su
tren de Llevant, fundamentada ésta en informes técnicos y
jurídicos de SFM y de la Abogacía de la comunidad,
considerando necesario restablecer el vial cortado como
solución definitiva y prioritaria, pedido por los vecinos de la
zona. Así SFM y el Consell de Mallorca, competente éste en
materia de carreteras, han acordado reconstruirlo. El director
insular de carreteras del Consell de Mallorca se trasladó el
pasado 24 de mayo a Son Servera comunicando el inicio de las
obras para el próximo 17 de junio, una vez acabado el curso del
instituto situado junto a la carretera. Al finalizar este vial se
cederá al ayuntamiento, que se encargará del mantenimiento al
ser considerado una vía urbana.

Así, Sr. Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué actuación han
acordado Serveis Ferroviaris de Mallorca y el Consell de
Mallorca para reconstruir la carretera del término de Son
Servera afectada por las obras del que llamaron tren de Llevant?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, juntament amb el
Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca,
hem decidit reconstruir el tram de la carretera que uneix el poble
de Son Servera amb Cala Millor afectat per les obres de la línia
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ferroviària de Manacor a Artà. Els serveis tècnics d’SFM han
redactat el projecte de la reposició de la carretera i el
Departament de Carreteres del consell executarà les obres, obres
que tendran un cost aproximat de 230.000 euros, que s’han
d’afegir als 150.000 que ja vàrem haver d’invertir en un
determinat moment per fer un vial alternatiu.

Una vegada més resolem un problema que no hem generat.
La decisió d’aturar la carretera per les obres del tren es va
prendre al final de la legislatura passada, concretament dia 1 de
juny del 2011, amb un govern en funcions i un govern que sabia
que no pagava. I, com dic, feia vuit mesos que no pagaves les
obres i varen decidir, irresponsablement, donar l’ordre de
rompre aquesta carretera. Dic irresponsablement perquè
l’anterior conseller, el Sr. Vicens, conseller de Mobilitat del
PSM, tenia ben clar que no tenia doblers per fer obres durant el
2011. Ho diu una carta de dia 28 de gener que va enviar al Sr.
Manera, conseller d’Hisenda. Li diu: “De les obres licitades,
adjudicades i/o en execució, l’empresa pública SFM té
compromès per al 2011 195.020.145,07 euros”, i li continua
dient: “D’aquesta inversió compromesa es necessitarà fixar
l’anualitat del 2011", li diu que l’haurà de fixar, no la té fixada,
però ja té compromesos 195 milions d’euros, diu que haurà de
fixar almanco 141 milions d’euros que li falten de doblers.
També ho diu en qualque moment qui era ministre en aquells
moments a Madrid a una carta que li envia el Sr. José Blanco,
dia 5 d’abril del 2011. No els va basta això, tothom ho sabia, de
fet, he duit un retall de diari de dia 2 de juny que diu,
“provocaron que ayer se cerrara el tráfico en la carretera Son
Servera-Cala Millor...”, “els vehicles hauran de donar una volta
de cal Déu”, “hem hagut de rompre una rotonda inaugurada fa
uns dos anys” i a més diu que dos batles, Mateu Puigrós de Sant
Llorenç i Mateu Gili d’Artà, diuen que curiosament han parlat
amb les empreses constructores i diuen que “parece ser que no
cobran y van quitando operarios”. Una irresponsabilitat més i
encara n’hi ha que bravegen i s’inflen com a calàpots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 5840/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 5840/13, relativa a dades
d’ocupació 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. Avui
ens hem aixecat amb bones notícies i són les dades de l’atur del
mes de maig. Per primera vegada en cinc anys Balears crea
ocupació neta en un mes de maig. Davalla l’atur a nivell
intermensual i interanual i és baixada major d’aturats en el mes
de maig des de l’any 97. Som líders per setè mes consecutiu a
nivell de tot Espanya. Des del mes de novembre duim set mesos
amb dades positives i les d’avui evidencien a més la creació
d’ocupació neta des de fa cinc anys.

Són dades molt esperançadores i que ens motiven més que
mai a continuar dins la línia de feina marcada per aquest govern.
Des de la prudència, però amb optimisme, les mesures
adoptades pel Govern demostren la seva eficàcia i que estan
donant els seus resultats. Un camí de feina marcat per quatre
eixos. El primer, el suport a la iniciativa privada i sobretot al
sector turístic en un moment on s’inicia una temporada que es
presenta molt satisfactòria. El segon, cercar el màxim consens
i acords amb els sectors econòmics i socials. En tercer lloc,
continuar amb el sanejament dels comptes públics. I en darrer
lloc, l’elaboració i preparació d’un pla d’ocupació 2013-2017,
un pla que en breu serà aprovat pel Govern, formant part d’un
dels sis plans per reactivar l’economia vostè, Sr. Conseller, va
presentar la setmana passada, juntament amb el Pla de
simplificació administrativa, el Pla energètic, el Pla de
dinamització del comerç, el Pla de ciència i innovació i el Pla de
foment de la inversió; un ambiciós projecte global centrat en la
generació de llocs de feina que esperam i desitjam que culmini
aquesta tendència positiva per setè mes consecutiu de les dades
de l’atur.

Per això, Sr. Conseller, quina valoració fa de les dades fetes
públiques avui? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada. Bueno, hoy nos podemos
congratular de los datos del paro y afiliación a la Seguridad
Social, que son enormemente positivos. Creo que es un buen
momento para compartir esta situación. Creamos empleo neto,
volvemos a los niveles de creación de empleo del 2008. Las
Islas Baleares crean empleo neto en un mes de mayo, después
de cinco años consecutivos de destrucción de puestos de trabajo.
Es más, Baleares es la única comunidad autónoma en la que
sube la afiliación a nivel interanual, afiliación. Concretamente
hay 4.390 ocupados más respecto al mismo mes de 2012.

Más datos positivos de esta mañana. El paro registrado en
Baleares experimenta la mayor caída en un mes de mayo desde
1997. Hay 6.390 parados menos que el mes pasado. Nuestra
comunidad acapara un tercio del total de nuevos afiliados
registrados en España en el mes de mayo en relación con el mes
de abril, un tercio. El paro juvenil, menores de 25 años, también
desciende, tanto a nivel intermensual un 14,2; como a nivel
interanual un 19,7.
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Baleares está demostrando que con esfuerzo y mucho
trabajo podemos conseguir lo que nos proponemos. El
presidente Bauzá se comprometió cuando ganó las elecciones a
atajar la sangría del paro. Los datos los estamos dando. Estos
datos demuestran que, gracias a las medidas aplicadas por el
Govern y sobre todo con el esfuerzo de todos y cada uno de los
ciudadanos de estas islas, podemos superar esta crisis
económica que padecemos desde hace seis años. Aún así, quiero
lanzar un mensaje de prudencia, no debemos de bajar la guardia.
Por esto estoy convencido que con esfuerzo y con mucho
trabajo conseguiremos que estos datos sean mes a mes todavía
más positivos. Llevamos siete meses consecutivos bajando el
paro y ahora empieza la temporada turística, siete meses. Los
datos de afiliación son positivos y estamos generando empleo
neto.

Por tanto, yo creo que toda esta cámara debe de estar unida
y contenta por los datos que esta trayectoria de información, de
números y de estadísticas que llevamos en los últimos siete
meses, pueden indicar que vamos pro el buen camino. Vamos
por la senda de la creación del empleo neto.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 5821/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
sobre propostes relatives al dèficit i al finançament de les
Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 5821/13, relativa a propostes
relatives al dèficit i al finançament de les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, tot i que el vertader
problema de les Illes Balears és el finançament, els barons del
Partit Popular ens han entretingut amb les disputes en relació
amb la flexibilització asimètric del dèficit. Flexibilització
asimètrica que per altra banda també interessa a les Illes
Balears.

Coneixem clarament la postura contrària del president
d’Extremadura. Coneixem clarament la postura favorable del
president del País Valencià. Però fins ara l'hem sentit poc a
vostè, Sr. President, i en tot cas per la boca petita. Què
defensarà davant el Consell de Política Fiscal i Financera en
relació amb la flexibilització del dèficit i en relació amb el
finançament?

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. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, si vostè no m’ha sentit és perquè no m’ha volgut sentir, ho
he dit contínuament i des de fa diverses setmanes i mesos. Si vol

li passaré una gravació perquè m’escolti a qualsevol moment
que vostè diu que no m’escolta.

Miri, l’objectiu de dèficit que nosaltres hem proposat és
molt clar. Simplement volem un major marge en aquelles
comunitats que tenim un sistema de finançament que creim que
no és l’adequat. I en aquest sentit li vull manifestar que
nosaltres celebram i estam d’acord amb la posició del Govern
de l’Estat en dos punts. Primer, ha de ser un dèficit asimètric,
com a conseqüència que totes les comunitats tenim
circumstàncies diferents, sistemes de finançament diferents. I
també que hem de tenir un dèficit que no sigui superior a
l'obtingut o al consolidat durant aquest any. Molt senzill, si
superam aquest dèficit, major endeutament, major dèficit, major
endeutament, i es produiria un desequilibri que finalment no
ajudaria a desendeutar la nostra comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, no em negarà que és un canvi rotund en allò
que havien estat fent i dient fins ara. L’any 2012 vostès
defensaven i manifestaven el compromís de la comunitat
autònoma amb el dèficit proposat pel Consell de Política Fiscal
i Financera, des del principi i d’una manera entusiasta el Govern
del Partit Popular, el Govern que vostè presideix, es va llançar
a l’objectiu de la reducció del dèficit amb totes les retallades
que calguessin a nivell sanitari, social, educatiu. Mil
treballadors de l’educació, mil treballadors de la salut al carrer
per mor de les seves retallades.

Ara resulta que diuen que el problema no és el dèficit, és el
finançament. M’ha parlat, per cert, del que defensarà del dèficit,
però no del que defensarà del finançament; però jo li diré una
cosa, Sr. Bauzá, l’any que ve acaba el règim especial per a les
Illes Balears, no sabem encara el seu govern què defensarà. Fins
ara no han arribat cap ni una de les inversions estatutàries, no ha
estat capaç de reclamar-les. Tampoc no ha estat capaç de
reclamar les inversions del pressupost general de l’Estat, som a
la cua, mai tan malament com ara. I ara plantegen que
defensaran un nou finançament.

Primer, quin nou finançament? Segon, quines garanties
tenim, Sr. Bauzá, que ens faran cas a Madrid, tenint en compte
que fins ara vostès han dit amén a tot allò que ha vengut de
Madrid. I finalment una qüestió, Sr. Bauzá, si es flexibilitza el
dèficit finalment, l’ha de dedicar des del nostre punt de vista a
dotar el Pla d’ocupació, que de moment té zero euros de dotació
i evitar les retallades socials. 

I per què li dic el tema del Pla d’ocupació? Perquè a pesar
de les xifres tan triomfalistes que ha dit el Sr. García, la realitat
és que hi ha un 87% dels nous contractes de precarietat. És ver
que milloren els xifres de la Seguretat Social i de l’atur, no tant
com voldríem, però la realitat és que cada vegada hi ha més
precarietat i cada vegada per tant, els contractes són pitjors.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 89 / 4 de juny del 2013 3937

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, el que nosaltres
hem defensat durant l’any 2012 és coherent, defensàvem una
baixada del dèficit. És que hem de partir d’una baixada del
dèficit, si no haguéssim baixat el dèficit del 4,2 a l’1,8 avui no
parlaríem de flexibilització, parlaríem d’una altra cosa. Això per
una banda.

Vostè em diu que no li parl del finançament. Vostè me
demana sobre el dèficit, si vostè me demana pel finançament, jo
li parlaré del finançament. No tengui cap dubte, ni cap
problema.

Em diu també que són xifres triomfalistes. No, són xifres
reals, ni triomfalistes, ni decebedores, són les que són, encara
que a vostè no li agradin.

Miri, Sr. Barceló, el nostre objectiu de dèficit és molt
senzill, no podem gastar més d’allò que havíem gastat l’any
2012. Qualcú demana que gastem més, que tenguem més xifres
de dèficit. Això és una autèntica responsabilitat perquè
endeutar-nos més significa deure més i si nosaltres demanam
més dèficit, tendrem més deute, haurem de pagar més i al final
no podem destinar precisament els recursos on és necessari.
Encara que algun grup això no ho pugui entendre.

I demanam una modificació del sistema de finançament
perquè volem un sistema just, que no sigui interpretable. Volem
saber realment el que són les (...), volem tenir un estàndard de
la despesa real del sistema a totes les comunitats. Per tant, jo
crec que en aquest sentit crec que anam pel bon camí i crec que
fins i tot tenim determinats punts de trobada entre la seva
formació política i la nostra.

Jo crec que el més responsable avui en dia és simplement
continuar lluitant per aquesta modificació del sistema de
finançament, però no per a un grup polític o per a un altre, sinó
simplement perquè sens dubte és el millor per als ciutadans
d'aquí al futur de les Illes Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 5848/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a noves retallades i
objectiu de dèficit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta RGE núm. 5848/13, relativa a noves
retallades i objectiu de dèficit que formula la diputada Sra.
Francesca Lluc Armengol i Socias del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, després de dos anys
de governar, podem assegurar que la seva política econòmica és
un fracàs absolut. Podem assegurar que vostè dirigeix un govern
que no sap cap on va. Podem assegurar que dirigeix un govern
incapaç de pactar una postura clara en defensa dels interessos de
les Illes Balears. Vostè dirigeix un govern que improvisa, que
canvia d’opinió contínuament i que crea molta inseguretat i
molta desconfiança.

Ara vivim a Espanya un debat important i sens dubte
fonamental per a les Illes Balears, ara que BrusselAles ha
flexibilitzat el dèficit espanyol a un 6,5% l’any 2013, resulta
que els seus companys de Madrid, el Govern del Sr. Rajoy, ha
decidit continuar castigant les comunitats autònomes i només
repartir un 1,2% a les comunitats autònomes, mentre que el
Govern d’Espanya es vol quedar el 5,3% i nosaltres som els que
gestionam educació, sanitat i polítiques socials.

Els socialistes hem defensat clar des del primer moment la
nostra postura, hem dit que això és inassumible, que no hi estam
d’acord. Hem defensat que no podem acceptar menys d’un 2%
de dèficit, avui votarem la nostra proposa a la Comissió
d’Hisenda. M’agradaria saber què faran vostès, Sr. President?
Què defensa vostè? Quina postura defensarà a Madrid? O Sr.
President, estam condicionats a noves retallades en aquest
condicionament del dèficit espanyol?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(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, la resposta
és clara, no. L’únic condicionant que té aquest govern és fer allò
que considera més beneficiós per als interessos dels ciutadans
de les nostres illes, simplement aquest.

Miri, nosaltres estam duent a terme una política reformista,
una política de modernització de l’administració, com mai
s’havia fet fins ara. I precisament els fruits comencen ara a
donar resultats, o dit d’una altra manera, aquestes reformes
comencen a donar els seus fruits.

Simplement jo li hauria de demanar avui, vostè està
contenta? Li agraden les xifres que surten avui a la premsa? O
no troba que són positives?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, vostè ens va dir que
generaria confiança i seguretat jurídica, fonamental per
reprendre el creixement. Vegem una sèrie de qüestions. 

Durant dos anys ha repetit contínuament que no demanaria
flexibilització del dèficit, que no en volia més perquè no podem
gastar el que no tenim. Què ha fet en canvi? S’ha endeutat en
1.344 milions d’euros més d’allò que estàvem quan va
començar a ser president. Ara canvia radicalment de postura i
diu que sí volem major flexibilització del dèficit. Sr. President,
dir una cosa i fer la contrària no genera ni confiança, ni
credibilitat.

Ha pressupostat per a l’any 2013, 100 milions d’euros
d’ingressos pel conveni de carreteres i 135 pels nous imposts;
una llei que vostè ha aprovat, vostè ha defensat i vostè ha
tramitat. I ara diu que la paralitza, per què? No ho sabem. 

Sr. President, creu que això genera confiança? Creu que
genera seguretat jurídica? Jo crec que no. Per això li propòs
clarament cinc coses: defensa d’una flexibilització del dèficit no
inferior al 2%. Un front comú perquè en el pressupost general
del 2014 no ens tornin marginar com fan des de què vostè és
president. Fer com Andalusia i dur el Govern d’Espanya als
tribunals per poder recuperar les inversions estatutàries. Retirar
definitivament la Llei de nous imposts i pactar socialment,
econòmicament i políticament un nou règim especial per a les
Illes Balears.

Rectifiqui, Sr. President, perquè només quan rectifica vostè
l’encerta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(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, vostè sap
què m’està demanant que faci? Vostè m’està demanant que
augmenti el dèficit i ho diu tan clarament, li és igual!
Augmentar el dèficit! A gastar, a gastar! I ja pagaran els
ciutadans. Vostè vol que gastem! Vostè vol que gastem! Bé, ja
ho sap tothom. Nosaltres li assegur que no passarem per aquí,
no hi passarem.

Vostè em diu que ens hem endeutat. Sap vostè per què ens
hem endeutat? Perquè hem pagat els proveïdors que vostès no
pagaven...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Així és molt senzill! Sí, Sra. Armengol! Vostè sap que per
pagar els proveïdors hem hagut d’anar als bancs i els bancs
demanen interessos, que són els que vostès ni pagaven, ni
demanaven interessos. Vostès simplement no pagaven. Es volen
endeutar i volen continuar sense pagar. És que és realment
dramàtic. No puc entendre com vostè em pot fer aquesta
proposta. Però no m’ho digui a mi, surti al carrer i ho digui a
qualsevol veïnat, no es preocupi, jo faré que vostè pagui més,
perquè és allò que jo vull, com que no vull prendre decisions,
aquí anam així de bé.

Miri, Sra. Armengol, no es pot anar així, ni se pot dir
aquesta quantitat de barbaritats en propostes econòmiques,
perquè són autèntiques barbaritats! Vostè vol que gastem allò
que no tenim i en presumeix i encara ho diu en veu alta. Venim
d’un 4,2 i vostè vol que continuem gastant.

Miri, jo crec que el més important, ho dic de ver, és que amb
totes les mesures, amb tots els esforços que nosaltres hem
demanat als nostres ciutadans i que ara per primera vegada es
comencen a veure des de fa set mesos, que vostè em digui tot el
contrari, jo li dic que no, que no tornarem fer el que varen fer
vostès. Els ciutadans no s’ho mereixen, els hem demanat un
esforç que estam complint. I vostè vol tornar enrere i que paguin
una altra vegada allò que ja hem hagut de pagar nosaltres.

Sra. Armengol, miri, avui hi ha unes dades que són molt
clares, senzilles, l’atur millora, tot va millor i vostè vol veure tot
el contrari. Jo crec que vostè s’hauria de fer una pregunta, a
veure si és vostè la que va en contra de tot, perquè fins i tot allò
que va bé als ciutadans, per a vostè és negatiu, simplement és
així, com sempre, Sra. Armengol, així és vostè!

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 5822/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a política general en
matèria d'aigües.

LA SRA. PRESIDENTA:

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la
InterpelAlació RGE núm. 5822/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a política general en matèria
d’aigües.

En nom del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr.
Antoni Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. A la fi,
Sr. Conseller, dos anys després d’haver aturat l’aprovació del
Pla hidrològic, hem conegut la seva versió. Però, Sr. Conseller,
després de les duríssimes desqualificacions que havia fet contra
el procés de participació anterior, un procés que -recordem-ho-
havia tengut multitud de sessions explicatives i de debat,
pensàvem que sortiríeu poc menys que amb trompetes per
explicar les novetats, que aniríeu pels carrers com aquell xiulo
dels esmoladors, per demanar arreu a la gent que sortís, per
poder parlar de les vostres propostes. 
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Però ben al contrari, la meva impressió és que ha estat una
informació pública semiclandestina. Però contau-nos-ho,
contau-nos-ho. Amb quanta gent heu comentat i contrastat els
canvis que volíeu introduir? A quantes reunions? Amb qui?
Quina publicitat se n’ha fet? A la pàgina web principal del
Govern no hi era, a la pàgina de la conselleria no hi era, l’hem
hagut de trobar a la versió digital, bé, no hi havia link dins el
BOIB. Era a recursos hídrics i només en castellà, Sr. Conseller,
només té una versió en castellà? Li ho deman per saber-ho.

En una paraula, què ha fet perquè les novetats fossin
conegudes per tothom abans de què acabés el període
d’exposició pública? Perquè novetats n’hi ha certament. Cap ni
una a favor del recurs d’aigua. O bé digui-nos-ho, nosaltres no
n’hem trobada ni una, en tot cas que no fossin en el document
anterior. Aquest és el primer motiu de la interpelAlació, que
vengui aquí i s’expliqui, perquè aquí no ens ha dit res d’aquest
Pla hidrològic.

Per tant, ha de comprendre que la nostra impressió és que,
tot i aquella retòrica tan entusiasta de la participació que ens
feia, no eren més que excuses, excuses i mentides per enredar,
per guanyar temps per a urbanitzacions com Ses Fontanelles  i
per poder extreure aigua d’aqüífers sobre explotats, molt
especialment el de Sa Pobla, tot en la línia que anunciàvem fa
dos anys i que vostè desmentia. El que desmentíeu amb la
paraula, ho heu confirmat amb els fets.

Concretem, però, en primer lloc ja li ho vaig demanar i no
ho vaig aclarir, qui li ha demanat que redueixi les 24 zones
humides i a quin interès general respon? No oblidem que són les
zones amb més biodiversitat del país i que tenen la mala sort
d’estar a zones molt cobejades pels urbanitzadors. Ens diguéreu
que la reduíeu per sentit comú, que el govern anterior no tenia
sentit comú, bé, en la línia habitual, però, a qui vos referíeu
exactament?, perquè Gabriel Vicens no en va tocar cap ni una
de delimitació, els plànols, els va trobar fets, potser vos referíeu
a Miquel Àngel Grimalt o potser a Jaume Font perquè els
plànols duen data d’abril de 2006. És Jaume Font el que no tenia
sentit comú? Són els tècnics que delimitaren les zones
humides?, perquè la versió anterior té pare i mare, hi ha un
equip tècnic que surt a l’encapçalament de totes les propostes,
ara ha desaparegut?, per què han desaparegut tots els titular que
s’autoatribuïen el pla? En tot cas, quins són els tècnics de medi
ambient que han recomanat, si ha sortit d’ells, la iniciativa de
reduir les zones humides?

De totes maneres, vostè no ens donava un altre argument, no
sé si importava perquè quan un diu que una mesura no té sentit
comú, tampoc no importa que abundi molt en arguments, però
per més fer en donava un altre, les indemnitzacions. Si no ho
vaig entendre malament, ara m’ho aclarireu, una zona és humida
o no és humida segons si declarar-la formalment comporta o no
indemnitzacions, és així, Sr. Conseller? Jo no en som cap entès,
però no em sona gaire científic, això no em sona científic, però
contestau-me, Sr. Conseller, qui vos ha demanat exactament
tocar Ses Fontanelles, Ses Feixes, l’Ullal, ... 24 zones humides
de les Illes Balears, 24. 

També m’agradaria que expliqués per què lleva caràcter
normatiu als plànols, era una previsió que aportava moltíssima
seguretat jurídica, així tothom sabia a què s’havia d’atendre, ara
són recomanacions, però aquestes recomanacions, Sr. Conseller,
s’hauran de recollir al planejament municipal?, o no?, aclareixi-
m’ho, per favor. Per cert, en diu recomanacions, però la
normativa sovint s’hi remet, els torrents per exemple, a les
zones inundables, per exemple, a les aigües de transició, se’ns
diu que són a l’annex 1, però llavors resulta que l’annex 1 és
una recomanació, com ho aclarim això, Sr. Conseller? O una
altra, que té la seva substància, hi ha un annex sobre requisits
tècnics que han de tenir els pous, però ara són recomanacions.
Això no sona bé, Sr. Conseller, o posam condicions tècniques
per garantir la qualitat dels aqüífers o no en posam, però què vol
dir que posam unes condicions que són recomanacions?, i
sobretot, perquè ho fa?, per què, Sr. Conseller?

Una altra qüestió, Sr. Conseller, apunti-la aquesta, que
m’interessa, quanta d’aigua sumen tots els drets d’extracció
vigent sobre l’aqüífer de Sa Pobla? Si sumam els drets d’aigua
privada a concessions i a autoritzacions vigents, quanta d’aigua
es pot extreure avui legalment a Sa Pobla? Ens preocupa perquè
com vostè sap és un aqüífer sobre explotat, que per tant ara està
protegit. Ens preocupa perquè segons el seu pla avui s’extreuen
12 hectòmetres cúbics de Sa Pobla, quan només se n’haurien
d’extreure vuit. S’extreu un 50% més del que seria recomanable
segons el seu pla, i vostè sap molt bé que hi ha moltíssims més
drets concedits del que realment s’extreu, a quant puja?, tres
vegades més?, quatre vegades més?, cinc vegades més?, o més,
Sr. Conseller?

Per favor, digui-m’ho, contesti’m, perquè vostè ha fet una
llei per poder extreure encara més aigua d’aquest aqüífer, un
aqüífer malalt, del qual ja s’extreu un 50% més del que
convendria, segons el seu pla, que té drets damunt ell molt
superiors i vostè encara facilita donar nous pous. A un negat,
donau-li aigua. Per això, contesti’m, quant d’hectòmetres cúbics
es podrien treure demà matí a Sa Pobla, durant tot l’any, sense
cap permís addicional?

Tenc por que em digui que no ho sap, perquè aquí tenc els
programes d’inversió del seu pla, en aquest programa ens diu
que dels 18.000 pous aproximadament que tenim en informació
fiable, 3.000 sabem que treuen, però no sabem on són, d’aquests
21.000 pous s’extreuen 270 hectòmetres cúbics l’any, però es
podrien extreure 270 hectòmetres cúbics, però vostè en diu que
només se’n poden treure 200, però és que hi ha 30.000 pous més
-30.000 pous més-, per tant, que tenim 4, 5 vegades la capacitat
que realment es pot extreure? Home, això, realment, no és cap
novetat, ja ho sabíem. La novetat és que l’anterior pla només
deixava extreure aigua o donar noves concessions d’aigua als
aqüífers en bon estat. Vostè no, vostè dóna noves concessions
d’aigua als aqüífers sobre explotats i això és una imprudència,
Sr. Conseller.
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Una altra qüestió relacionada que m’agradaria que
m’expliqués, Sr. Conseller, per què preveu unir aqüífers?, en
quines operacions està pensant?, i en concret, per favor,
contesti’m, afecten l’aqüífer de Sa Pobla?, sí o no. Per què vol
unir masses d’aigua?

Veig que no tendré prou temps per parlar de cadascun dels
temes, però com a mínim voldria deixar apuntades algunes
preguntes. Per què, Sr. Conseller, elimina els plans de
seguiment i gestió de les masses d’aigua?, una fórmula que
preveia la directiva marc i una fórmula que diu, precisament, al
seu annex a l’informe mediambiental que seria molt útil, per què
l’elimina?

Per què si l’article 19 considera que l’ús domèstic en sòl
rústic és subministrament humà, llavors l’article 44 ho
considera regiu? És a dir, que ho considera un ús agrari. Per què
vol que puntuïn com a ús agrari els xalets i les piscines, Sr.
Company? Expliqui-m’ho perquè no sol fer puntades sense fil
vostè. Per què vol colAlocar el que sempre havia estat a
subministrament humà a regiu?, i, per què baixa els objectius de
pèrdues d’aigua a les xarxes municipals, en el segle XXI?, per
què sobretot hi lleva les conseqüències de perdre aigua? No ha
arribat l’hora ja de xarxes municipals en condicions i amb
separatives. 

Per què diu que els ajuntaments no importa que reservin
espai per a les depuradores per a la població que preveu el seu
plantejament urbanístic?, és que els nous habitants que vendran
no necessitaran depuradores?, per què ha llevat aquesta
condició?

Ja hi tornam a ser, és afavorir creixements evitant preveure
les infraestructures que comporten. És el PP en estar pur.

Però és que també elimina la previsió que l’administració
hidràulica hagi d’informar sobre els planejaments urbanístics,
per què, Sr. Conseller? Per què passa els usos recreatius i els
altres aprofitaments per davant dels usos ambientals? Els camps
de golf són més importants que els usos ambientals de l’aigua?

Sr. Conseller, troba prudent també eliminar les
autoritzacions als pous de menys de 7.000 metres cúbics, que ha
estat una autorització antiga, ja històrica a les Illes Balears?, i,
per què eliminau l’obligació d’identificar pous i el seu
seguiment? Aquí hi ha molta feina per fer, molt de camí per
córrer i vós feis un pas enrere, per què?

Per què heu fet desaparèixer del pla tot el desplegament de
control d’aprofitaments? Sabeu vós el cas de l’aigua concedida
que s’utilitza i què s’usa i si s’usa per a l’ús concedit?, ha dit
que no, que no ho sabem i avui la tècnica ho permet gairebé tot,
però no s’hi avança, per què?

Per què és molt més permissiu amb les extraccions d’aigua
a vorera de mar?, del quilòmetre que posa l’anterior normativa,
vostè ho deixa en 200 metres i per cert, vaig veure que el Sr.
Pedrosa fins i tot en bravejava a la premsa en una entrevista.
Baixen les previsions que tenia el pla hidrològic aprovat el
febrer de l’any 2011 i en bravegen com si l’augmentassin.

No tendré temps, ja ho veig, per parlar de dessaladores
perquè és un tema que donaria per un monogràfic, de totes
maneres, no troba que aquell regal enverinat del Sr. Matas
convendria que tengués algunes solucions radicals, com a
mínim a l’illa de Mallorca, perquè tendran un efecte nociu sobre
el preu de l’aigua?, perquè aquí no es preveuen.

Em queden molts de temes per tocar, però crec que serà
interessant que ens contesti a aquesta primera repassada, i
confio que un vendrà un dia en què serà vostè mateix qui
prendrà la iniciativa d’explicar-nos totes aquestes modificacions
i en podrem parlar, i sobretot expliqui’ns el perquè de cada
canvi. Cada canvi, per què el fa i qui el justifica?

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Govern té la paraula el Sr.
Company.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, començaré
explicant una sèrie de dades o donant-li una sèrie de dades que
crec que contestaran també a algunes de les qüestions que vostè
m’ha plantejat.

La primera de totes, en l’aspecte formal. L’aspecte formal
de per què es du el pla hidrològic o per què s’atura el pla
hidrològic i es torna a presentar a exposició pública, perquè
vostè sempre vol posar aquí damunt obscurantismes..., bé, va
emprant diferents paraules, semiclandestins, i clandestins, etc.
Miri, si a alguna cosa es pot titllar de clandestí, no de
semiclandestí, clandestí és el que vostès varen aprovar i el
sistema que empraren per aprovar el darrer pla hidrològic,
l’esborrany del darrer pla hidrològic que varen enviar a Madrid.

Clandestí perquè... li he dit altres vegades aquí, Sr. Alorda
que del que vostès dugueren la exposició pública a allò que
després varen aprovar va passar de 158 articles la primera versió
a 213, és a dir 55 més, de 3 annexos a 12, 9 annexos més, va
modificar tot el balanç hídric i vostès pretenien aprovar 9
annexos normatius sense exposar-los al públic i vostès pretenien
aprovar 55 articles nous més sense exposar-los al públic?

Si em diu que nosaltres hem actuat de manera
semiclandestina, m’agradaria que ara en sortir s’autodefinís, si
nosaltres haguéssim fet això, què hauria estat capaç de dir-me?,
perquè supòs que...vaja!, hagués baixat ..., hagués caigut el cel.
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Per tant, la primera cosa és dir-los que vostès varen
incomplir de manera rotunda el que és la tramitació d’una
norma d’aquesta envergadura i ho feren senzillament perquè
varen fer molta d’exposició, molta participació al començament,
una altra cosa és que en fessin cas, vostès amagaren una sèrie de
bombes de rellotgeria dins aquell pla hidrològic que tot el
sector, quan el va poder conèixer i estudiar, ara, que ens varen
presentar 101 alAlegacions i ara n’hi torna haver una trentena,
idò vàrem quedar estorats i espantats, espantats. No és estrany
que vostès l’amagassin, no és estrany que l’aprovassin amb
nocturnitat i traïdoria, no és gens estrany i no és gens estrany,
Sr. Alorda, que el PSOE a Madrid no el volgués aprovar, perquè
el varen aturar, el seu pla, el va aprovar el Govern balear i es va
enviar cap a Madrid, el PSOE a Madrid el va aturar. 

Per tant, no és gens estrany després d’haver vist tot el que hi
havien inclòs i que no li havien donat exposició pública, vostès
que són tan donats a fer exposició pública, la veritat, almenys a
reclamar-la, la veritat és que em sorprèn, em sorprèn moltíssim
que poguessin actuar d’aquella manera.

Què hem fet?, nosaltres..., bé, abans d’això, també li he de
dir, perquè m’ho ha dit altres vegades que hi va haver una
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de dia 4
d’octubre de 2012. Vostè sempre intenta fer veure a la gent que
això és responsabilitat nostra per haver aturat el pla hidrològic
i m’agradaria que quedàs rotundament clar que no, que com diu
la part literal de la sentència, diu que declaren el Regne
d’Espanya “al no haber adoptado a 22 de diciembre de 2009
-vostès governaven i a més, vostès, el seu partit- los planes
hidrológicos de cuencas salvo en el caso del distrito de la
cuenca fluvial de Cataluña y al no haber enviado a la
Comisión Europea, a los demás estados miembros interesados,
a 22 de marzo de 2010 un ejemplar de dichos planes -per tot
allò- han incumplido las obligaciones que le incumben en
virtud de tales disposiciones”.

Per tant, aquesta sentència és el resultat del no-compliment
de les obligacions derivades a la directiva marc de l’aigua en les
dates de desembre de 2009 i de març de 2010 quan vostès
governaven.

Per tant, sincerament, em sembla que... d’entrada tornar cap
aquí i que em vulgui acusar que tenc interessos sempre ocults,
perquè vostès... sempre interessos ocults, en tenc darrere Ses
Fontanelles, en tenc a Sa Pobla, crec que el posa el tema de Sa
Pobla, parli clar, digui què cony té Sa Pobla, què hi ha a Sa
Pobla que a vostè el posa tant? Digui-ho, noms, llinatges, etc.,
què passa, què no passa, digui-m’ho...

(Remor de veus)

... per tant, donam en aquests moments l’oportunitat a tots els
balears de conèixer quin serà el seu pla hidrològic, per dues
vegades ho hem dit. 

Ara ha acabat el procés d’informació pública, el segon, que
va acabar dia 28 de maig, vostès han presentat alAlegacions, com
les de l’altra gent, les altres 30 que hi ha, les estudiarem totes i
cadascuna de les alAlegacions presentades tendrà... o bé les
incorporarem si el milloren o les rebatrem i donarem una
explicació pertinent del perquè no es poden admetre.

Estam molts agraïts que la gent hi hagi participat, totes les
aportacions que enriqueixen, com dic, les incorporarem. Sens
dubte, el que no farem serà mostrar un document i intentar
aprovar-ne un altre substancialment diferent, que és el que feren
vostès, això no ho farem. En aquest sentit, sí que li puc
assegurar que no hi treballarem.

De fet, el que volem és un pla hidrològic per a tots els
ciutadans de les Illes Balears i un pla hidrològic que com sap té
uns objectius molt clars, en té dos pràcticament i és cercar
l’equilibri entre l’obtenció..., la protecció -perdó- d’un recurs,
que és l‘aigua, i també la satisfacció de la demanda, perquè
supòs que estarem d’acord que hi ha d’haver la possibilitat de
tenir aigua suficient per a tothom, no és així? Per tant, crec que
en això tampoc no ens hem de trobar. Com dic, estudiarem les
seves alAlegacions perfectament i hi donarem complida
contestació.

És un pla que..., amb tota la gent que n’hem parlat, amb tots
els sectors afectats des de la pagesia fins als sectors
professionals, passant també pel sector hoteler, pel sector
turístic, etc., la veritat és que tothom n’està molt content. Per
tant, també li he de dir que si tota la societat civil amb la qual
ens posam en contacte, sobretot els sectors més afectats estan
satisfets, contents que l’haguem duit cap aquí, que els haguem
donat oportunitat de discutir-lo i de discrepar i de millorar-lo,
idò, sense cap dubte, algú deu anar equivocat, no serà tota la
societat civil, Sr. Alorda. 

Miri, digui-ho d’una vegada per sempre, si vostè quan parla
de totes les zones de Sa Pobla, es refereix a la pagesia, digui
clarament que el que no vol és donar aigua a la pagesia, aquí
m’havia fet ilAlusions amb vostè perquè dia 30 de gener de 2012
vostè va fer un escrit a l’Última Hora que deia que l’agricultura
ha de tenir l’aigua que necessita, sense escatimar-ne gens, però
que està passant amb la que sobra, idò, què està passant amb la
que sobra?, vostè ho sap perfectament, si vol venim aquí i feim
el teatre que a vostè li agrada, però l’important és, vostè està
d’acord que l’agricultura ha de tenir tota l’aigua que necessita
sense escatimar-n’hi gens, com va escriure dia 30 de gener de
2012?, sí o no. Si és així, ja tornarem tenir almanco una passa,
si no ha canviat.

En tenc una altra, per exemple de Mateu Morro que diu que
sense aigua no hi ha agricultura, dia 4 de febrer de 2012 i diu
que, a l’agricultura, se li imputen consums d’usos residencials
o d’oci estesos per la rodalia insular, això és el mateix que diu
vostè. Jo li hauria de dir, m’ho diu o m’ho conta?

“Sense aigua no hi ha cap agricultura que s’aguanti i quan
parlam d’aigua ens referim tant als recursos subterranis com a
les aigües regenerades -diu Mateu Morro-, el pla hidrològic -el
que vostès varen presentar- tanca les portes i posa traves tant a
un ús com a l’altre, és necessari modificar-lo i obrir vies
racionals als possibles usos agraris de l’aigua controlats,
sostenibles, però suficients. Un país sense pagesia és un país
mort."
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He tret dos exemples que supòs que estan dins la seva línia,
no dins la meva, el seu i també aquest altre.

Per tant, li he de dir que quant a la pagesia tenim molt clar
que li hem de donar l’aigua que necessita i és veritat també que
hi ha moltes més concessions donades que el que realment
s’extreu d’aigua, però això no és d’ara, eh?, això és d’ara, és de
quan vostès han governat, és d’abans que vostès governassin i
d’abans que governassin els que vostès governaren. El que no
podem entendre és com en el seu pla hidrològic ho varen
intentar amagar, això, nosaltres ho hem posat al descobert.
Vostès ho amagaven, no parlaven d’aquest tema. 

A més, la llei d’aigües i la directiva marc parlen molt clar
del que s’ha de fer en aquests casos, parlem-ne. 

Vostè em diu que hem desclassificat zones moltes vegades,
no hem desclassificat res, no hem desclassificat zones humides,
tenim les mateixes zones humides i aplicam el mateix rang de
protecció que ens marca tota la normativa d’aigües. 

El que sí hem reculat ha estat allò que vostès definiren com
a zones humides potencials, és a dir, vostès diuen, aquella zona
d’aquí deu anys, d’aquí quinze anys, d’aquí vint, d’aquí trenta
si es deixa de fer el que es fa ara podria ser que es tornàs
humida i per tant, li aplicam les mateixes restriccions que a una
zona potencial humida. Escolti, a filosofia quan estudiàvem el
ser en potencia y el ser en acto , vostè que ve de lletres deu
recordar aquells assumptes, no és el mateix, és a dir,
potencialment vostè pot ser una cosa, però no vol dir que en
l’acte ho sigui. Per tant, això d’aplicar-li unes mesures
correctores a una cosa que no ho és i que pot ser que no ho sigui
mai, ens sembla molt fort també, molt restrictiu i era un poc el
sentit d’aquest pla hidrològic que vostès presentaren, a posta el
varen presentar d’amagat.

Escolti, és que moltes activitats estaven directament
prohibides en els perímetres, fins i tot la pròpia de l’agricultura.
L’agricultura, amb el seu pla hidrològic a les mans, és que no
podien fer agricultura dins els perímetres de protecció dels pous.
Això era una autèntica bogeria; o a prop dels torrents. Aquestes
són les coses que nosaltres hem intentat anar corregint, a més o
menys fortuna, però no es preocupi, si creuen que hi ha coses
que no estan bé venguin vostès, presentin-nos les alAlegacions,
que supòs que les hauran presentades molt clares i molt
concretes, i nosaltres sense cap problema les incorporarem, si
milloren el text, no en tengui cap dubte. 

Jo també li vull dir una cosa. Aquest document de pla
hidrològic que duim nosaltres, en comparació amb el vigent,
escolti, és més proteccionista. Ho podem mirar quan vulguem,
és més proteccionista punt per punt. És més proteccionista punt
per punt. Per exemple amb les extraccions a la costa, que vostè
n’ha parlat. És més proteccionista. El pla vigent..., coi, és que
fins ara es permetien extraccions a tota la línia de costa, i
nosaltres en els primers 200 metres ja no deixam que se n’hi
facin, i vostè ve dient el contrari. Jo crec que l’hem entès a
l’inrevés. Amb les autoritzacions som més proteccionistes que
(...).

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

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

Actualment, ja que..., fins ara es permetien extreure 500
metres cúbics per any a les autoritzacions de pous, i ara es
limiten a 400 metres cúbics. Amb les concessions, el mateix. 

Només li vull dir una cosa: quan es va fer aquell pla
hidrològic de les Illes Balears l’estat dels aqüífers en el maig del
2001 a Mallorca era del 30%; avui és del 55%, eh? A Menorca
era del 46%, en el 2001; avui és del 65%. I a Eivissa és del
39%, era del 39% i ara és del 53%. Això vol dir que si tenim un
pla que encara protegeix més l’aqüífer no hem d’haver de tenir
tampoc excessius problemes, o almenys nosaltres esperam no
tenir-los i esperam fer un pla condret, un pla que no suposi
desclassificacions, que s’empri un pla hidrològic per al que és,
la protecció del recurs, i també per a satisfacció de la demanda,
que crec que són els dos grans objectius: protecció del recurs,
satisfacció de la demanda. Cercar amb aqueixa eina i intentar fer
altres coses crec que no és allò correcte.

Ja no li vull parlar, perquè no tenc temps, de la metodologia
que s’emprava quant a transcriure aquí, transposar tota la
normativa, que fa -creim nosaltres- que sigui un sistema no
adequat, perquè després quan canvien normatives paralAleles o
que afecten al Pla hidrològic, també s’hauria de canviar el Pla
hidrològic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica té la paraula el
diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en el tema formal jo
crec que no hi ha hagut -no ens entendrem mai perquè no vull
dedicar molt de temps al passat- no hi ha hagut mai tantes
reunions ni tanta gent que coneixia documents que han anat
sortint una vegada i l’altra, i l’altra, i l’altra. Jo mateix ja el vaig
conèixer quasi com a tècnic, aquest primer pla. Per tant la
veritat és que no ens entendrem perquè no és així com vostè ho
conta.

Li he demanat si hi havia versió en català, només també per
curiositat perquè veig que només ho té tot en castellà.
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I el que no acab d’entendre és que diu si el modificarà, però
que modificar-lo significa que ha de tornar a fer informació
pública perquè si no està fent un frau a la gent que participa,
doncs això és una serp que es mossega la cua. 

En tot cas, una altra cosa que vull aclarir. La sentència del
Tribunal Superior de Justícia que va condemnar l’Estat per no
adaptar-se al Pla hidrològic als deu anys després de la directiva
marc, salvava tota una sèrie de territoris; un era les Illes Balears
perquè s’estava tramitant, i en el mes de febrer de l’any 2011 es
va aprovar a les Illes Balears, i els dos únics territoris que
quedaven salvats eren Catalunya i Illes Balears perquè anaven
al mateix consell de ministres, i vostè el deu conèixer bé, aquest
tema. És vera que el PSOE va retirar aquest punt del Consell de
Ministres, es va aprovar el de Catalunya, i l’únic que es va
aprovar en aquell moment és Catalunya. Nosaltres anam dins el
paquet dels incomplidors, això és ver, això és ver, que al final
a Madrid també li va haver de demanar: “Escoltau, o m’ho
demanau formalment o jo ho puc tenir tant de temps entretingut,
perquè les concessions vendran a mi”. Perquè se’n recorden
d’aquella llei Zapatero que diu que les sancions europees que
venguin per incompliments autonòmics per mor que tenen la
competència, qui haurà d’assumir la multa hauran de ser les
comunitats autònomes? Això és un decret llei del Sr. Zapatero
que està pensant, entre altres coses, en el Pla hidrològic, i vostè
va haver d’enviar una carta el mes d’octubre que deia “no, no,
aturau-lo, no l’aproveu”, perquè si no anava a aprovació, i fins
i tot l’hagués aprovat si importava un govern del PP, si la
comunitat autònoma no li hagués dit que l’aturés. I el Consejo
Balear del Agua ja l’havia aprovat. Però, bé, això ja és xerrar
del passat.

Ara vegem quines mesures a favor de l’aigua. L’única que
m’ha dit és mentida, mentida! La llei, a vorera de mar avui és
molt més fàcil amb aquest pla treure aigua que amb la proposta
que hi havia de febrer de 2011, i en podem discutir quan vulgui,
era un quilòmetre i vostès ho han passat a 200 metres. És fals,
fals, i ha estat l’única que ha estat capaç de donar-me.

Em diu que hi ha les mateixes zones humides i que han
llevat només un element. Aquí pareix que fan de David
Copperfield amb l’urbanisme: aquesta zona humida hi és, ara no
hi és... Ens diuen uns tècnics que hi és, i vostès troben que no hi
és i que qui l’ha posada no té sentit comú. Però li vaig demanar
per aquesta, per exemple, Prat de la Font de la Vila;
efectivament el número és el mateix, el número és el mateix; les
hectàrees, no, el número és el mateix. Em pot dir quants de
centímetres quadrats té la MAZH-29, Prat de la Font de la Vila?
M’ho contarà?, perquè ja li ho vaig demanar l’altre dia, no
l’agaf per sorpresa, perquè aquí tenc l’anterior; com que tot era
zona humida potencial, que es diu, vostès l’han llevada i l’han
llevada íntegra. Què fa aquesta zona humida del Prat de la Font
de la Vila si no té ni un centímetre quadrat? I s’ha de protegir o
no aquesta zona humida?, perquè totes les zones humides s’han
de protegir.

Em diu que tota la gent està d’acord amb aquesta normativa,
sobretot els sectors afectats. Bé, jo crec que vostè no ha capit
del tot o no tenim la mateixa idea del que són els sectors
afectats. La directiva marc de l’aigua es fa perquè hi ha un
problema amb l’aigua, amb el consum d’aigua; es fa per
protegir l’aigua. Efectivament també es fa des del respecte al fet
que hi ha d’haver activitat econòmica, hi ha d’haver

subministrament a poblacions, hi ha d’haver agricultura,
naturalment; però la directiva marc es fa per preservar l’aigua.
Per tant un dels sectors afectats és l’ecologia. Vostè sap què en
pensen tots els sectors ecològics, del seu pla hidrològic? Ja que
em parla de tots els sectors, tots, tots l’han blasmat, tots. I vostè
em diu que protegeix més? És l’únic que ho ha vist, i em
pensava que tota la primera línia argumental era per justificar
precisament que llevava protecció perquè això llevava activitat
econòmica, i llavors em surt a la segona part de la intervenció
volent-nos fer creure que el que fa és protegir més. Per favor!,
almenys atengui’s a un guió, perquè li resultarà més còmode
fer-lo.

Què vull de Sa Pobla? Jo no tenc cap mena de problema amb
el que deman: jo vull que Sa Pobla pugui extreure aigua tota la
vida i que no li passi el que ha passat a Sant Jordi o el que ha
passat a Campos, que no li passi perquè la conjuntura puntual
d’explotar, sobreexplotar aqüífers, acaba que avui ho fas perquè
avui ho vol fer però et dura el temps que et dura, i a Mallorca en
tenim molt de coneixement, d’aquest tema, ho sabem, el que
passa amb aqüífers sobreexplotats, ho hem viscut històricament.
O no ho sap, vostè? A vegades costa dir al que hi és avui que
prenem una mesura per a passat-demà, però ho hem de fer. A
posta jo li dic que revisi les concessions. Si vostè sap que a Sa
Pobla..., no m’ha contestat què es pot fer a Sa Pobla, jo crec que
almenys es deuen poder treure 40 o 50 hectòmetres cúbics,
digui-m’ho; vostè diu que n’haurien de treure 8, ho diu el Pla
hidrològic, n’haurien d’extreure 8; se’n deuen estar... possibles
extraccions de 40, i vostè diu “en donarem més, en donarem
més”, i ho fa per llei. Perquè no ho ha fet amb el Pla
hidrològic?, perquè no li ho haguessin colat, Sr. Conseller!, ho
va haver de fer per llei per ara sortir amb una excepció a la llei.

Vostè recuperi aigua per a l’agricultura, i és clar que sí, que
li donarem suport, a l’agricultura; no l’enviï als camps de golf,
no l’enviï a altres usos. Recuperi per a l’agricultura i faci gestió
de l’aigua; recuperi les concessions, que era per tot allà on
anava el Pla hidrològic anterior i que vostè ha eliminat tota la
part de control i seguiment dels aqüífers existents. Per tant jo
crec que aquí hi ha uns canvis importants.

El que a mi m’interessa, ja dic, a Sa Pobla és preservar-lo.
Li he fet preguntes concretes sobre quina situació estava. Jo el
que vull és que hi hagi agricultura amb sentit comú, amb
respecte a les regles del joc ecològic que en aquest moment
tenim tots i que Europa ens marca des del sentit comú, des del
que nosaltres entenem per sentit comú, però per descomptat que,
com vàrem fer en el primer pla hidrològic del govern 99 d’en
Jaume Matas, que posàrem l’agricultura just darrere del
subministrament de poblacions, quan vostès l’havien colAlocat
per darrere els camps de golf, això també ja és arqueologia, és
vera, parlar del Pla hidrològic del 99, que es va aprovar el 2001,
però en aquell moment nosaltres ja vàrem dir i continuam
mantenint que l’agricultura és cabdal, però n’ha de tenir sempre.

Això que hi hagi aigua per a tot i per a tothom, això és el que
no funciona. 
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Jo me’n record que en aquesta casa -i acab, Sr. President- fa
ja molts d’anys, devia ser de les primeres intervencions que vaig
tenir aquí, i se’ns va dir exactament això: “Vostès no creuen en
la tècnica, vostès no creuen en el progrés; aigua, n’hi ha, perquè
si no n’hi ha es fan dessaladores i se’n produeix, perquè la
tècnica produeix l’aigua que vostès vulguin”, i d’aquí tenim una
aigua caríssima, caríssima!, absolutament ineficient, quan tenim
uns aqüífers extraordinaris que duits amb seny i sentit comú
realment donarien per a totes les nostres necessitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per al torn de contrarèplica i per part del
Govern té la paraula el Sr. Company.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, jo crec que, clar,
vostè em fa la comparativa... Jo li he parlat del Pla hidrològic
vigent. Avui en dia tenim un pla hidrològic vigent... D’acord,
però és que li estic també parlant de les dades que teníem dels
aqüífers del Pla hidrològic vigent. Per tant supòs que convendrà
amb mi que no he dit mentides, sinó que en tot cas no ens
haurem entès, no és vera? Idò almenys ens entenem.

En relació amb el Pla hidrològic vigent idò protegim més. I
una sèrie de temes més, que tendrem oportunitat de parlar-ne
perquè, seriosament, si qualcú vol protegir l’aqüífer de Sa Pobla
cregui’m que pels interessos de coneguts meus, pels interessos
del sector al qual jo sempre he estat vinculat, me’n cuidaré, i
que hi ha gent que extreu aigua i que ho fa passar a través de
temes agraris, això sabem que existeix des de fa molt de temps,
i a aquests cada pic els hem de localitzar més i hem de posar
cadascú al seu lloc, perquè ho hem d’aclarir, qui treu aigua amb
la caputxa de la pagesia, supòs que en això també estarem
d’acord, no és vera? Idò amb mi també, no en tengui cap dubte,
perquè després..., jo ja hi tenc experiència, en això, ens ha
passat, no només amb l’aigua sinó també amb tot el tema de
construir a fora vila, com bé vostè sap. Ve gent, s’excusa en una
casita de aperos i ens fan un gran xalet, i mentrestant al pagès
que ha de menester aquella instalAlació, no la hi deixen fer,
perquè n’hi ha que abusen. Bé, supòs que ens trobarem ben
alineats en això.

No, no, sense permís no. És que ara en aquest moment...

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor. Silenci.

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

...en aquest moment, Sr. Alorda, per fer un pou primer de tot
només ho poden fer, a Sa Pobla, pagesos, només pagesos, amb
unes determinades circumstàncies i presentant uns estudis molt
clars. Don Toni, Sr. Alorda, escolti, és que..., perdó, em surt
Toni..., som un poc “daixò”, però bé... Sr. Alorda, està molt
tancat a aquell sector precisament per potenciar-lo, amb sense
cap altre intenció, i si hi ha qualque escletxa, li ho he dit altres
vegades, digui-m’ho perquè la tancarem, l’escletxa, perquè no
està feta per a altres temes.

Miri, nosaltres, no li he contestat abans però el traduirem.
Vostès s’hi gastaren quasi 40.000 euros i el varen traduir dues
vegades, eh? Ara, nosaltres el traduirem, no es preocupi, i
procurarem gastar-nos-hi molt menys que aquells 40.000 euros
que s’hi gastaren vostès, però quedarà perfectament traduït.

Del Prat de la Vila, vostè m’ho ha comentat, crec que fa
referència a les zones humides potencials, i li he de dir que és
vera; nosaltres les zones humides potencials, les que poguessin
ser un dia zona humida però que no ho són a dia d’avui, o els
rebliments anteriors a l’any 85, i deim 85 perquè la Llei
d’aigües es fa el 85, idò escoltin, aquells consideram que no han
d’estar protegits com és una zona humida real, perquè no ho
són, zona humida real a dia d’avui. Ho podem discutir però crec
que és el cas del Prat de la Vila.

Amb el tema dels camps de golf, escolti, als camps de golf
hem tornat posar aigua depurada o aigua dessalada. Per què?, i
enllaç amb el que vostè em deia de les dessaladores. Sense cap
dubte tenim un problema de dessaladores, ens costen moltíssims
doblers i algunes pràcticament amb una utilització molt petita,
molt, però molt petita, i en tenim que en vénen, eh?, en tenim
que en vénen, perquè vostè m’ha parlat de Mallorca però tenim
un bon problema a Menorca i un bon problema a Eivissa, jo no
me n’he amagat mai, ni aquí ni a Madrid quan hem parlat
d’aquests assumptes amb el ministre, per tant... Ara, què hem fet
nosaltres?, per donar més viabilitat a les dessaladores, per
consumir més aigua de la que es consumeix ara també hem
obert la porta al fet que els camps de golf en puguin emprar,
pagant, lògicament, una quantitat que ens donen perquè haguem
de destinar menys recursos d’altres bandes a mantenir aquestes
dessaladores.

Amb allò de les zones humides potencials -és que al
començament crec que m’ho ha dit- el que diu la normativa
d’aigües és que es podria atorgar el mateix règim de protecció
sempre que -i ho diuen els articles 281 i 282 del Reglament de
la Llei d’aigües- sempre que es duguin a terme programes
específics d’actuació, estudis necessaris en ordre a rehabilitar o
restaurar aquestes zones, i sense perjudici de les
indemnitzacions que siguin pertinents. Per tant també abans de
declarar zones humides potencials s’ha de veure si hi ha
pressupost per després envestir tot això, perquè si no el que
vostès estan perseguint amb això..., si no ho estan perseguint té
un efecte colAlateral totalment clar semblant a la 4/2008, i és que
estan intentant desclassificar i fins i tot es podria interpretar que
envaint competències municipals. Per tant aqueixes coses jo
crec sincerament, Sr. Alorda, que no s’han de posar aquí. Ja ens
hem d’entendre, o als plans territorials o a les lleis del sòl o allà
on sigui, però no als plans hidrològics. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 89 / 4 de juny del 2013 3945

 

Un pla hidrològic està, com hem comentat des d’un primer
moment, per complir dos grans objectius: un és que s’ha de
protegir el recurs totalment, almenys s’ha de donar una
tranquilAlitat al recurs per poder-ne tenir disponibilitat; i després
també s’ha de fer feina per satisfer la demanda, lògicament
també una demanda sostenible, una demanda que sigui
condreta, no una demanda a qualsevol preu.

I vull acabar reiterant que ens estudiarem perfectament les
alAlegacions, i el nostre interès és aconseguir el millor pla
hidrològic per a les Illes Balears, protegint el recurs però també
satisfent aqueixa demanda, que crec que és necessària a nivell
particular dels particulars que necessiten el recurs de l’aigua,
però també a nivell empresarial, que són els que després acaben
donant feina i donant també activitat i riquesa a aqueixa
comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 5719/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
cultura, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
3312/13.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la Moció núm. 5719/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en cultura,
derivada del debat de la InterpelAlació núm. 3312/13.

Per part del Grup Parlamentari Socialista i per defensar la
moció té la paraula el diputat Sr. Lluís Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia
a tots. Un arbre sense arrels no pot viure; un arbre sense arrels,
sense branques, és un tronc, matèria combustible, material de
serradora, perquè són les arrels el que el fixen a la terra i a
través de les quals s’alimenta...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

(El Sr. Maicas i Socías riu)

...d’una saba centenària.

(El Sr. Maicas i Socías torna a riure)

I és a través de les fulles de les branques per on penetra el
sol de la vida.

Vostès volen un arbre sense arrels, que és com un home
sense història ni memòria, sense atributs ni identitat. Volen una
cultura desarrelada de la seva pròpia carn, i aquesta insensatesa
només és pròpia de qui no estima la seva terra, de qui renega de
les seves arrels, de qui renuncia a la seva identitat. 

La llengua, tan essencialment lligada a la cultura, és objecte
de la més vil, tenaç i obcecada persecució. L’educació pública,
i d’una forma especial la comunitat docent, han esdevingut un
obstacle per abastar l’objectiu de destruir totes les nostres
senyes d’identitat, per substituir la nostra llengua pròpia per la
llengua oficial que mai no ataquen, la que està en perill perquè
només té 400 milions d’usuaris. Mestres i professors són
maltractats per fer en consciència, amb dignitat, amb
professionalitat, la feina que els cal fer a les aules, ensenyar i
educar. Són maltractats fins i tot per aplicar estrictament allò
que diu la lletra del seu decret de tractament integrat de
llengües, que vostès abans d’aplicar ja volen modificar i buidar
de contingut, amb una instrucció de molt dubtosa legalitat, jo
gosaria a dir que de molt evident ilAlegalitat, com el mateix
decret contra el qual, com ja va anunciar la nostra portaveu,
interposarem recurs.

El teixit cultural ha queda disminuït a causa d’una política
d’asfixia que vostès atribueixen a la crisi. Només un voluntariat
ferm, immune al desànim, ens salva del desastre. Una crisi molt
oportuna per justificar l’enderrocament. Totes les crisis
serveixen per justificar alguna malifeta del poder, per justificar
restriccions en drets i llibertats. Vostès, per aquells que no tenen
una actitud activa en l’agressió, que sé cert que n’hi ha, poden
mirar cap a una altra part, poden fer veure que no passa res,
poden obeir cegament, militarment, aquells que volen destruir
el llegat de la nostra nissaga, el llegat lingüístic i cultural dels
nostres avantpassats. Però no podran fer-ho impunement.

Em resistesc a acceptar que la desraó, l’arbitrarietat i l’odi
puguin vèncer el sentit comú, la història i la justícia. Vostès, des
de l’arrogància i la supèrbia, es creuen legitimats per
desposseir-nos de tot allò que és nostre, de tot allò que estimam
perquè és nostre, de tot allò que ens pertany perquè en som els
hereus. No s’equivoquin, aquest poble, que sovint pot semblar
dòcil, ha sobreviscut 300 anys d’agressions, la llengua d’aquest
poble ja ha sobreviscut una dictadura, aquest poble sobreviurà
la seva obsessió per doblegar-nos, per sotmetre la voluntat de
formenterencs, eivissencs, menorquins i mallorquins.

Qui posseeix la raó també posseeix la fortalesa de les
conviccions, ni la seva prepotència ni la seva insensatesa no
seran prou per vèncer, perquè és obvi que no volen convèncer.
És la dificultat que té voler persuadir usant arguments espuris.

Mirin, el que vostès volen és que la cultura sigui com una
casa sense portes ni finestres, una casa cegada al bon temps i al
mal temps, una casa tancada; volen que ca nostra s’esbuqui i la
cultura cal que sigui com una casa oberta de pinta en ample, una
casa oberta a tots els vents sense perdre la seva pròpia identitat,
la seva pròpia personalitat. I qui està al capdavant de la política
cultural d’un país ha de tenir una sensibilitat cultural molt
especial envers tot el conjunt cultura, envers l’obra que fa i que
genera aquest conjunt cultural. Qui és al capdavant de la política
educativa d’un país també ha de tenir una sensibilitat molt
especial envers els colAlectius que eduquen, els colAlectius
implicats en l’educació.
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Per què no deixam la salut física dels habitants d’un país en
mans d’un que ignora la medicina i contràriament hi podem
deixar sense reserves la seva salut cultural i educativa a qui
ignora els procediments culturals o educatius? Pot ser perquè no
consideram vital la formació humana i humanista de les
persones, dels ciutadans. Els posaré tan sols dos exemples del
seu absolut desinterès per la cultura, de la seva campanya
d’aniquilació en matèria cultura, de la seva actitud sectària: en
els nostres mitjans de comunicació, que vostès controlen, no han
deixat rastre de cap programa cultural, els últims a caure,
Latitud 39, dirigit per Ferran Pereira, i El crepuscle encén
estels, dirigit per Pere Estelrich, ambdós a IB3 Ràdio. Els
incomoda la nostra cultura i els incomoden les persones que
pretenen difondre la nostra cultura.

Hem volgut enfrontar, molt conscientment, al seu catàleg
d’actes, a la seva lletania d’esdeveniments, la nostra bateria de
propostes, propostes que, per mesura i per prudència, hem
limitat a 22. N’hem reservades algunes, no perquè creguem que
puguin apropiar-se’n, el seu manifest desinterès cultural no ens
ho fa tèmer, sinó perquè creim que una moció no és el moment
adequat per avançar un programa complet en matèria de cultura,
un programa que volem consensuar amb tots els colAlectius i
associacions implicats.

Tanmateix, la limitació de temps no em deixarà estendre’ns
en tots i cada un dels punts tal com ens agradaria, això no
obstant, el contingut de la iniciativa contempla tot un ventall de
propostes que abasten des de l’àmbit general a la competència
concreta, i totes elles afecten alguns, no tots, dels camps on es
desenvolupa l’activitat cultura, entesa aquesta en el seu sentit
més ampli, però també en el de la necessitat específica.

Així, instam a definir en un full de ruta els objectius de la
seva política general en matèria cultural; a cessar en la seva
actitud d’agressió envers la nostra llengua pròpia, el català, i de
desinterès envers la nostra cultura pròpia; a establir amb els
diferents colAlectius vinculats amb el món cultural un diàleg
permanent i constructiu que serveixi per recuperar el nostre tant
malmès teixit cultural; a tenir cura de les infraestructures i dels
grans equipaments culturals, dotant-los dels recursos necessaris
per al seu manteniment i programació d’activitats; a recuperar
i estimular la indústria cultural de la nostra comunitat; a
treballar en un pla estratègic per tal d’esdevenir un important
focus cultural de referència a la Mediterrània; a promoure un pla
d’estímul en la lectura que afavorirà tant els estudiants i els
ciutadans en general com la indústria editorial i el gremi de
llibreters; a promocionar entre la població autòctona i també
entre la que ens visita els museus de les Illes Balears, al marge
de la seva titularitat; a inventariar els espais culturals i a
coordinar amb les altres administracions un projecte d’eficàcia
per al seu ús; a crear un nou pla d’ajudes als creadors, joves o
no, i alhora una política de difusió de les seves obres; a
recuperar l’esperit d’excelAlència de l’ensenyament musical del
Conservatori i dotar-lo dels recursos necessaris, tal com pertoca
a un país desenvolupat; a integrar-se novament en el si de
l’Institut Ramon Llull; a retornar a la Direcció General de
Cultura l’organigrama de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats; a rebaixar l’IVA cultura, com ja han fet
Extremadura, per exemple, una comunitat governada pel seu
mateix partit; a convocar ajuts als muntatges teatrals adreçats
separadament tant a grups d’aficionats com a grups
professionals; a recuperar l’esperit de l’Espai Mallorca, amb un

espai a Barcelona que serveixi als nostres creadors d’aparador
i de porta d’entrada al mercat cultural de Catalunya; a recuperar
els convenis amb les distintes joventuts musicals de cadascuna
de les Illes i a colAlaborar amb la promoció dels diferents
festivals de música que es realitzen; a complir el compromís
contret en el sentit de fer possible que s’imparteixin estudis de
música tradicional al Conservatori d’Eivissa i Formentera; a
renovar les instalAlacions de climatització del Museu de
Menorca; a dur a terme davant el Govern de l’Estat les gestions
necessàries per millorar les instalAlacions del Museu
Arqueològic de Dalt Vila a l’illa d’Eivissa i a procedir a la seva
obertura en el menor temps possible; a dur a terme davant el
Govern de l’Estat les gestions necessàries per tal que s’executi
el projecte de biblioteca estatal a l’illa d’Eivissa; a continuar
treballant per tal de dur a terme el projecte iniciat la legislatura
passada de construir un museu a l’illa de Formentera, tot
coordinant-se amb el Consell Insular de Formentera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. Per part del Grup Parlamentari MÉS, té
la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Deia Maria del Mar Bonet, quan se li demanava per la
política cultural d’aquest govern, que la llengua i la cultura són
l’ànima del poble, el que volen és ferir l’ànima del poble, és així
de clar, deia ella. Ho van fer ahir i ho volen continuar fent avui.

El Partit Socialista Obrer Espanyol ens presenta avui una
moció amb 22 propostes d’acord per embastar una política
cultura o, millor dit, per definir una política cultural pública i
autonòmica, promoguda i liderada pel Govern de les Illes
Balears, perquè, per sort, de cultura i de polítiques culturals al
nostre país se’n generen i n’impulsen des de molts altres àmbits
públics, com els consells insulars i ajuntaments, i lògicament
també des de la mateixa societat civil.

Podria començar i acabar dient que el Govern no té política
cultura, però el cert és que la seva inactivitat no és casual, ni el
resultat d’una crisi econòmica, sinó premeditada i ben
intencionada, millor dit, mal intencionada. No crec que sigui
aquí el lloc de dirimir entre el bé i el mal, però el cert és que la
política cultural del Govern, per activa i per passiva, no respon
al bé comú. I qui marca el bé comú, el sentir comú? L’Estatut,
sense cap dubte. Idò la política cultural del Partit Popular és fora
del marc estatutari, no respon al bé comú ni al sentir comú,
recollit i articulat a la nostra norma bàsica. I possiblement per
complir el seu programa electoral, el Partit Popular no tengui
més remei que fer el que fa, manipular, incomplir allò que
marca l’Estatut.
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El nostre Estatut, que aquest grup parlamentari, els partits
que formen aquest grup parlamentari no hi van donar suport per
considerar que no complia aquells compromisos a favor de la
llengua i la cultura del país, estableix, com deia, aquest Estatut,
unes línies mestres de política cultural autonòmica; ho fa quan
defineix i adapta el marc competencial a la realitat pluriinsular
de les Illes Balears, patrimoni monumental, cultural, museus,
arxius, serveis de belles arts, etc., són competències exclusives
de la comunitat autònoma i pròpies dels consells insulars; article
30.26, quan parla de cultura, activitats artístiques, culturals,
foment i difusió de la creació, etc., són competències exclusives
i quasi totes competències pròpies dels consells insulars.

L’única que queda fora del marc dels consells insulars i que,
per tant, és una competència del Govern, és aquella part de
difusió nacional i internacional, una tasca que, com
posteriorment explicaré, tampoc no desenvolupa.

Aquesta organització competencial és la primera
característica de les directrius que marca l’Estatut quant a
política cultural, i en aquesta organització queda clar que les
competències executives en cultura són dels consells, i al
Govern li correspon la tasca de liderar en polítiques generals, en
iniciatives legislatives i en difusió exterior, com esmentava, la
dimensió simbòlica de la cultura del país. I en aquest primer
aspecte, el competencial, com deia, el Govern ja no acompleix;
no ho fa, per exemple, per agafar aspectes més recents, amb el
projecte de llei audiovisual, on el Govern atorga competències,
s’autoatorga competències que són dels consells insulars, com
les referides a arxius, a patrimoni o al mateix àmbit audiovisual,
és absolutament inacceptable.

Marca l’Estatut una altra línia clara: promoció exterior de la
llengua i cultura catalana, l’article 5 diu que el Govern ha de
promoure, ha de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural
i cooperació amb les comunitats i territoris pertanyents o no a
l’Estat espanyol, que tenen vincles lingüístics i culturals amb les
Illes Balears. A tots els efectes, el Govern de les Illes Balears i
l’Estat, d’acord amb les seves respectives competències, podrà
subscriure convenis, tractats o altres instruments de
colAlaboració. Aquesta era i és la funció de l’Institut Ramon
Llull, que ara el Govern Bauzá ha decidit abandonar i ho ha fet
per raons decididament partidistes, desacord amb el procés
sobiranista i amb les decisions del Parlament de Catalunya, quin
poc sentit de la responsabilitat institucional! La tasca de
l’Institut, que du el nom del mallorquí més internacional, és
cultural, vàlida i necessària tant si Catalunya és un estat com si
és una comunitat autònoma. És que només farem política, és
que només faran cultural amb aquells que siguin del partit?

El Govern deixa en mans de l’Institut d’Estudis Baleàrics la
tasca de promoció exterior, que ara mateix no té pràcticament
cap relació amb els territoris amb vincles lingüístics i culturals,
amb la qual cosa també incompleix l’Estatut i la política
lingüística que s’hi descriu.

Un altre element de la política cultural definida a l’Estatut,
i també a la Constitució Espanyola, i afecta el Govern de les
Illes i la resta d’institucions públiques, és l’accessibilitat a la
cultura, el deure de totes les administracions a fer efectiu aquest
dret. L’article 18 parla, diu clarament el nostre Estatut que totes
les persones tenen dret a accedir amb condicions d’igualtat a la
cultura; però aquí l’únic que coneixem és el 23% d’IVA sobre
els productes culturals en què aquest govern ha decidit no fer-hi
res. En aquesta tasca, de fer accessible la cultura a les persones,
el Govern aplica aquella màxima liberal segons la qual la millor
política cultural és aquella que no existeix, deixant al lliure joc
de les forces del mercat la vitalitat o supervivència de les
manifestacions culturals. Açò clar, a les Illes significa deixar
sense suport als creadors i promotors culturals en un context de
complicada supervivència, no tant pel mercat sinó per la política
conservadora del Regne d’Espanya.

Ser liberal en política cultural a les Illes Balears en un
context ultraconservador i ultraproteccionista de la política
cultural espanyola és optar directament per una colonització
cultural. L’Estat espanyol té a les seves mans més de 500
normes que protegeixen i promocionen la llengua i cultura
castellanes, amb mesures impositives que fan del castellà una
llengua preferent, i aquí, amb la preferència de la llengua
castellana, el Tribunal Constitucional no hi té cap objecció.

En aquest context, amb un govern de política cultural
uniformitzadora i clarament anticatalana qualsevol aposta per la
promoció de la llengua i cultura pròpies esdevenen objecte de
sospita i persecució. Ara resulta que el suport de les entitats de
la magnitud, com l’Obra Cultural Balear, són qüestionades per
haver utilitzat la via de la subvenció nominativa, quan any rera
any el Govern fa nominatius 30.000 euros per a la fundació de
la Real Academia Española. En els pressuposts d’aquesta
comunitat no hi consta nominativament l’Obra Cultura, però sí
que hi consta la Real Academia Española, com a subvenció
nominativa. Aquesta és la normalitat que ens imposa dia a dia
el Partit Popular.

Una altra tasca de l’executiu autonòmic en política cultural
hauria de ser la protecció i el foment de la cultura pròpia i de la
llengua pròpia, ho diu l’article 34 de l’Estatut d’Autonomia, ho
diu el 35, ho diu el 90, ho diu l’article 4 mateix de la norma
bàsica, perquè la cultura i la llengua pròpies són i haurien de ser
elements vertebradors de la identitat d’una comunitat balear
d’interessos compartits, capaç de comprendre i respectar les
identitats de cada una de les illes. L’Estatut declara,
textualment, que la llengua catalana i la nostra cultura i
tradicions són elements vertebradors de la nostra identitat, així,
talment.
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Enfront d’açò, però, com actua aquest govern, quina és la
política cultural d’aquest govern? Aplica una política que, més
enllà de l’organització d’activitats i esdeveniments, promou
lleis, com la Llei de funció pública, que no contempla el
coneixement de la llengua catalana com a un requisit per accedir
a la funció pública, fins i tot el Govern persegueix aquells
municipis que en pro de la seva competència i normalització
lingüística, que també és una competència dels ajuntaments,
justifiquen i incorporen el català a totes les places de la seva
relació de llocs de feina. Darrerament així ho feia un
ajuntament, el d’Alcúdia, i ho feia amb l’acord unànime de tots
els grups amb representació municipal.

És per açò que hem presentat una esmena, en la qual
demanam que aquest govern respecti els acords dels
ajuntaments de les nostres illes, en concret i especificant el cas
d’Alcúdia, quan modifiquen la relació de llocs de treball i
incorporen, perquè així ho creuen necessari, perquè així ho
justifica clarament amb un compromís per la normalització
lingüístic, incloure el requisit de coneixement de la llengua
catalana a tota la seva plantilla.

Actuen amb una política també contrària quant a la realitat
i a la identitat i a la cultura del nostre país quan, per exemple,
també fent referència a un altre projecte de llei, com el de
coordinació de policies locals, són capaços de dir que un policia
no necessita conèixer la llengua catalana; un funcionari que és
tot el dia al carrer, un funcionari que la seva principal funció és
relacionar-se amb els ciutadans per resoldre qüestions i
conflictes per aplicar ordenances, no necessita conèixer la
llengua dels ciutadans.

Aquesta és la política, la política que també aplica a una
televisió, a un ens públic de ràdio i televisió, a IB3, on la
programació cultural és mínima i on la presència del català a
determinats sectors, àmbits d’aquesta televisió és pràcticament
absent, com l’emissió de pelAlícules.

Açò sí, el Partit Popular parlarà de llibertat, parlen de
llibertat quan es vol reduir la presència de l’ensenyament en
català i que deu ser, idò, açò que vivim els catalanoparlants
quan no podem elegir veure una pelAlícula en català perquè no
n’hi ha, o volem anar a veure, volem anar al cinema a veure una
projecció en català, i no n’hi ha; o llegir premsa en català,
pràcticament no n’hi ha; o posar una denúncia al jutjat o a la
policia local, però no ens entendran. Açò, simplement, aquesta
política és colonialisme, marginació, minorització,
folklorització, aquesta és la política del Partit Popular, la qual,
a través d’aquesta moció, volem denunciar i contrarestar.

Es pot fer política cultural a favor de la cultura i de la cultura
pròpia i aquest govern ha optat clarament per no fer-ho. Per açò
donarem suport lògicament al contingut d’aquesta moció i
també avui volem aprofitar per denunciar la política cultural no
compromesa amb el país i que l’únic que fa és que ens trobem
en una situació absolutament desprotegida, absolutament
marginada i que els ciutadans, i aquelles persones sobretot
vinculades al món cultural se sentin absolutament desateses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. I per part del Grup Parlamentari Popular
i per fixar la seva posició, té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Maicas, más vale tarde que nunca, estic molt
contenta de què el Grup Socialista es preocupi d’una vegada de
la cultura i demanin ara coses que no se’ls va ocórrer fer quan
governaven. Però no passa res, si ara que són a l’oposició tenen
aquesta inquietud, benvinguda sigui i ens tenen al seu costat.

Sr. Maicas, moltes de les propostes que du avui a votació, o
bé ja s’estan fent, com ja va explicar amb detall la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats durant la interpelAlació, o bé
són competències dels consells insulars. Per tant, el paper del
Govern és més un paper de coordinació i no de suplantació de
les competències dels consells insulars. Per aquest motiu no
donarem suport a les propostes 9, 15 i 17 perquè són
competències directes dels consells, i el Parlament ha de
respectar això. Les administracions públiques, ara més que mai,
han d’evitar duplicitats i no han d’interferir en les competències
d’altres administracions. Hem de ser més eficaços, s’ha de fer
el mateix amb menys recursos, són els temps que ens han tocat
viure i en aquesta línia, tampoc donarem suport al punt 1,
perquè la conselleria té molt clara la ruta a seguir, així com els
objectius de la seva política general en matèria de cultura.

El punt 2 és completament fals, que el Govern tengui una
actitud agressiva contra la nostra llengua. Precisament el que fa
el Govern és defensar la llibertat de les persones i aplicar el que
diu el nostre Estatut d’Autonomia. Si per a vostès aplicar
l’Estatut és una agressió, facin-s’ho  mirar. Aquí els únics que
varen intentar agredir les llibertats lingüístiques d’aquesta terra
varen ser vostès en assumir aquell pla de normalització
lingüística, se’n recorden? Sí, aquell que impulsava la llengua
catalana dins l’àmbit privat de les persones i dels clubs
esportius. El Sr. Antich no es va atrevir finalment a posar-lo en
marxa perquè era massa radical. Això és sectarisme amb
majúscules. O tampoc se’n recorda del Decret 24/2009, per
exigir el coneixement del català dins la sanitat, on es primava el
coneixement de la llengua per damunt dels coneixements
metges. 

Miri, el Govern impulsa diferents programes per
promocionar i difondre la nostra llengua, així com per
promocionar i difondre la nostra cultura i per colAlaborar amb
les diferents administracions i agents culturals. No sé què tenen
en contra de les nostres modalitats, que també segons l’Estatut
han de ser objecte d’estudi i protecció. Aquí no es qüestiona en
cap moment la unitat de la llengua. El meu grup diu sí al foment
de l’ús de la nostra llengua i diu no a les imposicions. Aquesta
és la política del Partit Popular. Aquí uns fan poesia i uns altres
fan feina. I per cert...

(Algunes rialles i aplaudiments)
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...cultura no és només llengua, també és teatre, també és música,
també és museus, també és biblioteques, també és arts
plàstiques. És moltes més coses.

En el punt tercer li faríem una transacció, substituir la
paraula “establir” per “mantenir un diàleg permanent i
constructiu amb el món cultural", ja que en realitat s’estan fent
des de totes les institucions públiques. Però no tenim
inconvenient en reforçar aquesta idea votant que sí.

Punt quatre. Cuidar de les infraestructures i grans
equipaments culturals, sí, això també es fa. És un llistat llarg,
però citaré un parell d’exemples. Es va reobrir el Museu
Monogràfic del Puig dels Molins després de la seva
rehabilitació, després de més d’una dècada tancat, la
modernització de la zona de la necròpolis del Puig dels Molins,
la restauració del Museu de Mallorca, l'Arxiu del Regne de
Mallorca; el 2014 està previst l’obertura de l’Arxiu del Regne
de Mallorca i part de les sales del Museu de Mallorca.

Sí als punts 5, 7 i 8. Recuperar i estimular la indústria
cultural, Pla d’estímul a la lectura que també es fa i que es
continuarà fent i a promocionar els museus entre els visitants i
els residents. Miri per on, justament fa uns dies el Consell
d’Eivissa ha presentat les rutes patrimonials, emmarcades dins
el projecte Ibiza Slow Breaks, dirigida tant a visitants com a
residents. També durant els darrers mesos de 2012 es va reunir
en diverses ocasions la Mesa d’estratègia cultura per afavorir i
donar impuls a aquest sector.

El punt 10 també té el nostre suport. Ja existeixen diverses
línies d’ajut per als creadors i per difondre la seva obra, a través
de l’Institut d’Estudis Baleàrics. També aquí li propòs canviar
el redactat per "mantenir les ajudes". Recordar que estam
pendents de què s’aprovi la Llei de mecenatge estatal. El 27
d’abril el Consell de Ministres va aprovar precisament la
creació d’un grup de treball interministerial sobre la fiscalitat de
les entitats sense ànim de lucre i els incentius fiscals del
mecenatge.

El punt 11, sobre l’ensenyament musical i el conservatori,
mai no s’ha perdut l’excelAlència de l’ensenyament musical. I
aprovaríem aquest punt si accepta substituir la paraula
“recuperar” per “impulsar”. Els resultats dels alumnes del
Conservatori de les Illes a les proves d’accés als centres
superiors nacionals i internacionals confirmen aquesta dada que
mai no s’ha perdut l’excelAlència.

Respecte d'integrar-se al Ramon Llull, a l’Espai Mallorca o
al Pla estratègic no li donarem suport, és evident per què.
Pensam que s’ha fet una feina de reestructuració impecable, el
que abans feien tres organismes públics, COFUC, Institut
d’Estudis Baleàrics i Ramon Llull, ara ho fa l’Institut d’Estudis
Baleàrics. Els membres de l’Institut són: Govern, Universitat de
les Illes Balears i els quatre consells i entre els objectius es troba
la difusió de tot tipus d’activitats culturals que tenguin a veure
amb les Illes Balears, intercanvi entre les illes o entre les
Balears i l’exterior. Els recursos econòmics són els que són i per
tant, hem de ser més eficaços. El Govern balear no descarta la
possibilitat de cercar un espai multifuncional en el futur que
aculli activitats culturals diverses i serveixi de mostrador de les
Illes Balears a la ciutat de Barcelona, quan les condicions
econòmiques ho permetin.

Quant a tornar fer una Direcció General de Cultura, no li
donarem suport perquè no és necessària. La secretaria
autonòmica assumeix les competències en matèria de cultura i
la gestió dels centres que en depenen també. Per tant, la
Direcció General de Cultura no ha desaparegut, sinó que ha
canviat de nomenclatura. El que importa és que es continua amb
la feina, per a l’any 2014 està previst convocar diverses línies de
subvenció, en coordinació entre la secretaria autonòmica i
l’IEB, amb la finalitat d’abastar al màxim els camps de les
manifestacions artístiques i literàries a la nostra comunitat.

Fins ara la situació econòmica no permetia una rebaixa de
l’IVA cultural, però existeix el compromís de fer-ho. Justament
avui fa unes hores el ministre d’Educació i Cultura el Sr. Wert
ha anunciat que revisarà el 21% de l’IVA cultural. Per tant,
estarem expectants dels nous esdeveniments. 

Complir amb el compromís que s’imparteixin estudis de
música tradicional en el Conservatori d’Eivissa, sí, ratificant un
acord que es va prendre l’any 2010 en aquest Parlament per
unanimitat de tots els grups polítics. Malgrat la música
tradicional no sigui una especialitat dels ensenyaments elements
de música, segons marca del Decret 23/11, d’1 d’abril, pensam
que incloure-la és una passa més perquè es consolidi encara més
i que tengui un altre espai per al seu estudi i la seva difusió. I en
la mateixa línia, el Consell d’Eivissa, juntament amb el
Conservatori professional, també vol crear un institut de recerca
del patrimoni musical de les Illes Pitiüses. Per tant, el que fan
els consells, que són els competents en matèria de cultura, és
una tasca molt important.

El punt 19, renovar les instalAlacions del Museu de Menorca.
Estam d’acord, és molt important i li donaríem suport si
suprimeix “abans de finalitzar el 2013". Existeix la voluntat
ferma de reclamar aquestes millores i així ho votarem, però no
podem demanar al ministeri que incorpori compromisos que no
té prevists dins aquest pressupost i encara menys, que el Govern
assumeixi una cosa que no és de la seva competència, sobretot
quan coneixen perfectament quina és la situació econòmica
actual i ho saben perquè vostès tampoc ho varen aconseguir.
Ens consta de totes maneres que el Consell de Menorca està fent
les gestions oportunes. 

El punt 20 ja s’han produït aquestes gestions, ja existeixen
converses entre els responsables del consell, del Govern i del
ministeri per millorar les instalAlacions del Museu Arqueològic
de Dalt Vila.

El cas de la biblioteca d’Eivissa -punt 21-, que també
votarem a favor, ja fa tres legislatures que esperam aquesta
infraestructura, des que el Consell d’Eivissa va cedir els
terrenys per a la biblioteca. Des del Consell d’Eivissa i des del
Govern es mantenen les gestions per aconseguir aquesta
reivindicació.
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Quant al darrer punt, Museu de Formentera, estam d’acord
en continuar treballant per aconseguir que es faci el Museu de
Formentera. És l’única illa de les Balears que no disposa d’una
instalAlació com aquesta i hi votarem a favor. Però li
demanaríem que suprimeixi la part que diu “que el projecte del
museu es va iniciar l’anterior legislatura”. Miri si fa temps que
va començar a canviar el projecte del museu, que va començar
amb l’aprovació de la Llei de museus el 98 i li vàrem donar
impuls fa dues legislatures quan el Govern balear amb el Sr.
Fiol de conseller d’Educació i Cultura, el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera encara, amb el Sr. Palau com a president
i l’Ajuntament de Formentera amb Isidor Marí com alcalde i Sa
Nostra, entitat que va cedir els terrenys, firmaren un conveni i
crearen una fundació per al Museu de Formentera. També es va
encarregar un projecte a l’arquitecte eivissenc Elies Torres. I a
la passada legislatura es varen modificar els actors de conveni,
a causa que es va crear el nou Consell de Formentera. Però al
final de la legislatura passada, la mateixa responsable de Cultura
del Consell de Formentera, lamentava que el projecte havia
quedat aparcat. Per tant, no volem renunciar al museu, però hem
d’esperar que les condicions econòmiques ho permetin. De fet,
a vostès també els va passar el mateix la passada legislatura.

I abans d’acabar, felicitar el Sr. Maicas per la seva iniciativa
i pel canvi de sensibilitat del Grup Socialista en temes
culturals...

(Algunes rialles)

...perquè durant quatre anys, malgrat hi havia Direcció General
de Cultura, va passar completament desapercebuda per la poca
activitat. I malgrat que la majoria de les coses que aprovem avui
ja es fan, sempre és positiu poder mantenir un debat
parlamentari i poder arribar a acords en matèria de cultura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara per al Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Lluís Maicas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, presidenta. Primer de tot agrair al Grup MÉS el seu
suport i dir-li que acceptam la seva esmena, com no pot ser
d’una altra manera. Sé, i els he de demanar disculpes, sobretot
al Grup Popular, sé que de vegades faig servir un llenguatge que
defuig dels cànons de la dialèctica política i sé les dificultats
que suposa arribar-hi...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ho sé, de totes formes els he d’advertir que no pens rebaixar
el meu discurs al nivell del seu enteniment...

(Continua la remor de veus)

A més,  avui m’he refermat en veure les cares, els gestos
d’alguns dels seus diputats que m’han entristit, m’han entristit
perquè han demostrat el seu vertader nivell, no només cultural
-no parl per vostè, Sra. Aguiló..., no parl per vostè, no importa
que faci així, no parl per vostè, no- el seu nivell. 

Sra. Torres, és veritat que escric poesia i no és dolent que en
aquesta cambra hi entri un poc de poesia, encara que sigui a
través meu i a través del que sigui. Ho continuaré fent perquè és
la meva manera d’expressar-me i és la meva manera de parlar.

(Remor de veus)

Quant a la interpelAlació de la Sra. Consellera, a mi em sap
greu però només vaig sentir una relació d’actes i no vaig copsar
el perfil dels elements de cultura en general. Per tant, tal vegada
el problema va ser meu, que només vaig atendre aquesta relació
de coses que s’havien fet i no va tractar cap dels punts de
política general que la Sra. Torres diu que va incloure.
Probablement vaig ser jo. 

L’agressió envers la nostra llengua, els únics que no la
perceben són vostès, perquè la gent al carrer i la gent que té una
mica de sensibilitat en el tema lingüístic sí que la percep i la
percep en distints aspectes i no per un tema de modalitats. Les
modalitats existeixen, han existit, es fan servir, són lògiques,
són normals, l’únic que, com a la llengua castellana o
espanyola, hi ha moltíssimes modalitats, dins la península
mateix, i no per això es fan gramàtiques distintes. Si van a
Valladolid o van a Cadis, jo crec que a nivell de carrer no parlen
el mateix castellà en absolut, en absolut ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci!

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

De totes formes, Sra. Torres, vostè sap tant com jo que una
paraula no significa exactament el mateix que una paraula que
pareix que sembla el mateix, però no m’hi entretindré, no faré
que els acords que siguin possibles es discuteixin per una
qüestió de matís semàntic o una qüestió d’interpretació. Per tant,
on siguem capaços, modificant una paraula, d'arribar a un acord,
perquè l’aprovació sigui per part de tots els grups, no es
preocupi que el farem i rectificarem la paraula, encara que el
matís no sigui el mateix "crear de nou" que "mantenir" o
"recuperar" que "impulsar". Tot això no ha de ser un obstacle
perquè en els punts que hi tenim coincidència, puguem votar en
el mateix sentit.
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Li he d’agrair així mateix l’esforç que ha fet per arribar a
aquests punts d’acord i en tot cas després vostè i jo, crec que jo
he pres nota de tots els punts que m’ha assenyalat, si n’hi ha
algun que m’hagi passat per malla, tal vegada després en 30
segons ho puguem aclarir.

Moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen un recés, s’ha de fer una modificació d'una paraula
del punt 3 i després també hi havia una altra modificació en el
punt 19, potser?

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

(Intervenció inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Entenc que el punt 19 no es modifica?

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

El punt 19 no es modifica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a la votació. Votació separada dels punts 3,
4, 5, 7, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 22 i també de l’esmena del PSM.
Feim aquesta votació. Començam. Votam.

55 vots a favor. Quedarien aprovats aquests punts d’aquesta
moció.

Ara passarem a la votació dels punts 1, 2, 6, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17 i 19.

Votam.

Queden rebutjats per 32 vots en contra i 23 a favor.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 8281/12, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, relativa a llei balear de residus i sòls contaminants.

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. 8281/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Llei balear de residus i sòls contaminants.

Intervenció per part del Grup Parlamentari MÉS per fer la
presentació de la proposició de llei, té la paraula el Sr. David
Abril, per un temps de quinze minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Diu un vell
savi, una de les persones que més en sap d’energia i residus a
l’Estat espanyol, Domingo Jiménez Beltrán, president de la
Fundació Retorna, que el més net en el món dels residus són els

residus i gràcies a la confirmació d’aquesta sentència, es va
frustrar de moment fa uns mesos, l’absurda operació d’importar
fems d’altres països a Mallorca, impulsada pel consell d’aquesta
illa i de la Sra. Catalina Soler, la diputada per cert que més va
reclamar la passada legislatura una llei com la que avui venc
aquí a defensar en nom del Grup Parlamentari MÉS, una llei de
residus i, si em permet la presidenta l’apreciació, de sòls
contaminats i no contaminants. És qualcú el que contamina i no
són els sòls els que tenen el poder de contaminar, hi ha un petit
error a l’ordre del dia.

Una llei que té com a objectiu regular un dels vectors de
major impacte ambiental, especialment a un ecosistema insular,
fràgil, com el nostre, tot garantint per part dels poders públics
una correcta gestió dels residus en termes de generar justament
el mínim impacte ambiental i el màxim benefici social. Perquè,
a diferència d’altres comunitats autònomes, que ja fa molts anys
que tenen una llei i una problemàtica molt semblant, perquè
aquí, a part de generar els milers de tones, els milions de tones
de fems que generam els propis habitants de les nostres illes, -
jo, la veritat és que és molt difícil parlar amb tant d’enrenou, no
sé si...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... des de la Mesa podrien dir alguna cosa.

Perquè, a diferència del que tenen ja altres comunitats, com
els deia, com les Illes Canàries, que tenen una problemàtica
molt semblant a nosaltres, on bona part dels fems que generen
els propis residents, tenim els fems que generen pràcticament
una mitjana de 15 milions de turistes, el fet de no tenir-la l’únic
que fa és refermar allò que és evident, no?, i és la supeditació
del nostre sistema de gestió de residus, i molt especialment a
l’illa de Mallorca, el que hauria de ser una vertadera política
pública de residus en benefici en aquest cas, que és el que està
passant, del negoci de residus, un negoci, a més, gairebé
monopolitzat per la concessionària dels residus de Mallorca,
que, per cert, tant li és queixar-se de què no li quadren els
comptes, com, com podem veure les darreres setmanes i els
darrers dies, anunciar pàgines senceres, omplir amb pàgines
senceres denúncies a tot color els mitjans de comunicació
d’aquestes illes.

Una situació que vull recordar que no només afecta l’illa de
Mallorca, sinó que Menorca, Eivissa i Formentera també són
afectats per aquesta situació, perquè d’ençà que es va apostar
per la incineració a l’illa de Mallorca, però fruit d’una decisió
d’aquest Parlament de l’any 91, al mateix temps es va prendre
un acord i és que el Govern de les Illes Balears finançàs, i s’ha
estat fent fins ara, subvencionàs amb 2 milions d’euros cada
any, el sistema d’incineració de Mallorca, cosa que a Menorca,
a Eivissa i a Formentera no han vist un duro, en canvi els
ciutadans de Mallorca, els ciutadans i ciutadanes de Mallorca
hem estat pagant per aquest sistema pervers dues vegades. I
també ho han pagat la resta de ciutadans i ciutadanes de les
altres illes, sense rebre cap benefici a canvi.
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De fet, el més trist, però malauradament insistesc que encara
és un tema obert, és l’episodi que vam viure fa uns mesos, però
que encara continua obert, d’aquest projecte d’importar fems,
que torna ser una demostració de la improvisació, per una part,
de la política de gestió de residus, si és que existeix aquesta
política, però sobretot d’aquesta supeditació de l’interès general
al negoci privat. De fet és el que passa i aquesta és, senyors i
senyores, la seqüència: hi ha una empresa, concessionària en
aquest cas de la gestió i residus urbans de Mallorca, que diu que
té unes necessitats, que s’han de quadrar uns comptes i que la
solució és dur 200.000 tones anuals de fems de fora. I es posa en
marxa tota la maquinària institucional, per ordre del Partit
Popular, que és qui té la majoria absoluta. I el decret del Govern
de mesures urgents en matèria d’indústria i energia passa a
decret llei, es debat en aquest parlament, fiquen amb calçador el
tema de permetre la importació de residus i després el Consell
de Mallorca, que és qui hauria de respondre, ja treballa en un
nou pla director de residus que, en lloc de plantejar un téntol, de
dir, bé, efectivament, senyores i senyors, tenim un problema
amb el tema dels fems, que arrossegam històricament, que té
tota una sèrie de dèficits, que té segurament també alguna virtut,
anem a revisar-ho entre tots, anem a fer un gran pacte sobre
aquesta qüestió; no fan això, el que fan és adaptar i fer un nou
pla de residus que marca un 65% d’objectiu d’incineració per a
l’any 2016, quan Europa està en el 65% en aquests moments
d’objectiu de reciclatge. Vull dir que anam cap enrera.

(Remor de veus)

Per això, per evitar anècdotes que marquen el present i el
futur d’aquesta terra, presentam aquesta proposició de llei, el
contingut de la qual m’agradaria resumir-los en set punts, del
que plantejam en aquesta proposició.

Primer de tot que planteja la llei: creació d’una comissió de
residus, un lloc de diàleg on sigui realment on es decideixi i es
planifiqui la política de residus de les Illes Balears, la política
que necessiten realment i mereixen aquestes illes, i no que quedi
tot supeditat a la decisió d’un hòlding empresarial que es
beneficia de la concessió de la gestió dels fems de Mallorca i
que ho acaba condicionant tot; que sigui un lloc de trobada, tant
institucional com social, on hi ha d’haver els consells, on hi ha
d’haver els ajuntaments, on hi ha d’haver entitats ambientals, on
hi ha d’haver entitats empresarials, i que sigui aquí on es marqui
el present i el futur de la gestió de residus. Recuperar la política,
recuperar les decisions democràtiques pel que fa a la gestió de
residus, si no, no hi ha manera que aquesta gestió pugui ser
responsable ni des del punt de vista social ni des del punt de
vista ambiental.

Segona qüestió que plantejam a la nostra proposició de llei:
deixar clara la jerarquia en el tractament dels residus; criteris de
sostenibilitat i responsabilitat, com els deia, criteris, per altra
banda, que estan continguts a la directiva europea de residus, i
el primer criteri, que marca també la directiva europea de
residus, és la prevenció, el millor residu és el que no generam,
òbviament en generarem perquè duim un model de consum que
no ens du a altra cosa, però és que com menys en generem
menys problemes tendrem, i jo crec que això tothom ho entén.

Valorar, que és un terme que des del poder s’utilitza molt
fàcilment, no és cremar, valorar és reutilitzar, és recuperar, és
reciclar i, com a darrera opció, que és el que planteja la nostra
proposició de llei, cremar, perquè si no ens trobam amb
paradoxes o amb exemples, com el que passa en aquesta
comunitat autònoma, l’única de l’Estat espanyol que ho fa, i és
que, per exemple, a la incineradora de Son Reus no només es
cremen residus urbans, sinó que es cremem RCD o es cremen
els pneumàtics fora d’ús, que a qualsevol altra comunitat els
aprofiten per reciclar, per a reasfaltat o per a altra mena de
processos de recuperació, i aquí anam directament a allò fàcil,
a cremar, això sí, perquè quadrin els comptes de la
concessionària. Òbviament, amb aquesta jerarquització en la
gestió de residus, plantejam que s’ha de prohibir la importació,
per una qüestió ja no només de responsabilitat ambiental, sinó
de sentit comú, la prohibició de la importació de residus.

Tercera qüestió que planteja la nostra proposició de llei:
clarificar la complicada distribució de competències en matèria
de residus. Cada illa a la nostra comunitat té legítimament el seu
sistema de gestió de residus, però hi ha moltíssims de buits i
àmbits de confusió. De qui és, per exemple, la competència
d’inspecció i sanció? En té en part el Govern de les Illes
Balears, en part cada un dels consells, que en la major part de
casos no l’exerceixen, i en part també ho és dels ajuntaments,
els quals poden multar per aquestes qüestions. Hi ha també
decisions que es prenen a nivell supramunicipal que acaben
afectant també la legítima gestió dels fems a nivell municipal;
per exemple, en aquests moments a Mallorca es prenen
decisions que afectaran la legítima opció que tenen, a més,
justament per l’aposta que fan per una gestió responsable de
residus, si un ajuntament vol fer recollida porta a porta, que és
el que fa Europa, doncs resulta que si es pren una determinada
decisió en el Consell per acord amb la concessionària, ja hi
tornam a ser una altra vegada, doncs ens carregam aquesta
autonomia local. Entre altres coses, clarificar les competències
perquè també el Govern de les Illes Balears ha de tenir
competències en matèria de residus, tot respectant que cada una
de les Illes té o ha apostat per un sistema diferent de gestió de
residus, però també perquè tenim una llei estatal de residus de
fa només dos anys, que requereix que hi ha d’haver un pla
autonòmic que, si més no, coordini els plans insulars de gestió
de residus, avançant o vigilant la coherència entre aquests plans,
cosa que ara mateix no passa.

Quarta qüestió que plantejam, abordar la gestió de residus
perillosos, que és una qüestió eternament pendent en aquesta
comunitat, quan parlam de residus perillosos no parlam de
residus nuclears, però sí que parlam des d’un tros d’uralita a un
pot d’esmalt sintètic o de dissolvent, que és un residu domèstic,
però perillós. Per tant, és una qüestió que té molt a veure amb
els punts verds, amb les deixalleries, que també són moltes
vegades o en massa ocasions, com es diu en castellà: tierra de
nadie. Hi ha ajuntaments que ho fan millor, hi ha ajuntaments
que ho fan pitjor, hi ha ajuntaments que no fan res, de vegades
és un tema que s’agafa des dels consells, però que du problemes
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pràctics, sobretot ja no només al medi ambient sinó a les
administracions i, en particular, a les administracions locals. Per
exemple, a Palma no hi ha un punt verd en condicions on es
puguin recollir, per exemple, trossos d’uralita o un pot d’esmalt
sintètic, mirin que és una cosa, és un residu perillós molt comú.
Què fa la gent, doncs si Santa Maria, que és aquí devora, té un
punt verd en condicions on sí que hi ha uns espais on deixar
aquests residus per a la seva posterior recollida i tractament, la
gent responsable els deixa a Santa Maria, la gent no responsable
o que no li queda altra opció, al final ho acaba tirant al
contenidor verd, amb els problemes que això suposa, entre
d’altres coses que el més segur és que la destinació d’aquests
residus és que s’acabin cremant, si és en el cas de l’illa de
Mallorca.

Cinquena qüestió que plantejam: apostar per una economia
de residus que, des del Grup MÉS, pensam que pot ser un dels
vectors de recuperació econòmica per a les nostres illes. Cosa
que només serà possible si abordam dues qüestions també: la
primera, apostar per recuperar i per reciclar, per valorar d’una
altra manera que no sigui només, només dic, cremar, generar o
acompanyar el que ara mateix ja és una petita indústria de la
gestió de residus, però que no avança més enllà de l’ombra de
la concessionària, però que podria ser una indústria en
condicions i que generàs moltíssims llocs de feina. I segona
qüestió, avançant, que té a veure amb el que els acab d’exposar,
avançar en un sistema, el més descentralitzat possible, en
coherència amb el principi també que marca la Directiva
europea de residus de proximitat; és a dir, generar residus els
menys possibles, però gestionar-los el més a prop possible
d’allà on s’han produït aquests residus.

Sisena qüestió: fomentar, com es fa, per altra banda, arreu
d’Europa, i també de manera experimental a altres llocs de
l’Estat espanyol, però que, des del Grup MÉS, pensam, a més,
que les Illes Balears serien un lloc ideal en el marc de la Unió
Europea on poder dur endavant un projecte experimental, un
projecte pilot d’aquestes característiques, i així s’hi varen
pronunciar fa un parell d’anys les organitzacions ecologistes de
les Illes Balears, apostar pel sistema de dipòsit, devolució i
retorn d’envasos. Envasos, aquest concepte que a vostès tant els
agrada gravar amb imposts, els quals, a més, si realment fossin
imposts verds, el que plantejaven en el seu moment, justament
s’haurien de dedicar a finançar i a apostar per aquest tipus de
sistema, i que insistesc que és un sistema que, lligat a
l’hostaleria -vull recordar, a més, que els envasos són el gruix
dels residus urbans, molts dels quals acaben avui en dia
cremats- els quals, lligats, per exemple, al sector de l’hoteleria
també ens permetria avançar cap a indicadors d’excelAlència
lligats a la responsabilitat ambiental, convertint-nos en un
model de gestió en aquest sentit.

Setena qüestió que plantejam, i amb això vaig acabant,
regular els sòls contaminats, una qüestió que també pot sonar a
ciència ficció, però que també té conseqüències pràctiques -ara
em sap greu que no hi hagi el Sr. Pastor, perquè és un dels que
n’ha patit la inseguretat jurídica i l’absència d’un marc legal
sobre aquesta qüestió-, però els posaré un exemple molt concret,
que és el de Majórica, Perlas Majórica, una indústria, perquè
sempre això dels sòls contaminats se sol associar on hi havia
una deixalleria o un vell abocador, on s’han de descontaminar
aquests terrenys. Perlas Majórica fa anys que arrossega un
conflicte entre empreses, entre administracions, on no es

clarifica qui és el responsable de la recuperació d’aquests sòls,
on hi ha operacions immobiliàries darrera, on hi ha un greuge
cap als ciutadans i fins i tot cap a determinats interessos privats
i empresarials, i el que fa la nostra proposició de llei és intentar
clarificar tota aquesta qüestió i estableix responsabilitats de
cadascú, garanties financeres i un sistema o unes garanties
perquè es netegin i es recuperin aquests sòls.

Aquestes set qüestions que els he intentat resumir i algunes
més són el que planteja, no sé si resol, però si més no intenta
abordar amb seriositat i rigor aquesta proposició de llei que avui
els presentam, sobre residus i sòls contaminats.

Esper, ben sincerament, que en el debat que tenguem, si és
que el grup que dóna suport al Govern està en contra d’aquesta
proposició, posi sobre la taula arguments de pes per estar
realment en contra d’això que plantejam des del Grup
Parlamentari MÉS amb aquesta proposició de llei, que justifiqui
la seva disposició. Si no és així, només s’estaria fugint de la
seva responsabilitat, de la responsabilitat dels que tenen majoria
en aquests moments i tornant apostar per supeditar la política de
residus al negoci dels residus, una cosa que nosaltres pensam
que ja és hora de superar.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Grups que vulguin intervenir a favor? Per
part del Grup Socialista té la paraula el diputat Sr. Cosme
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. Vicepresident, senyores i senyors diputats. La
primera pregunta que ens hem de fer és avui per què les Illes
Balears necessitam una llei de residus? Per què resulta oportú
que donem suport, com farà el Grup Socialista, a aquesta
proposició de llei, iniciant per tant un procés de debat sobre la
gestió de residus a la nostra comunitat autònoma?

El Sr. Abril ha donat molts i encertats arguments,
recordarem, com també ha esmentat, que les Illes Balears són de
les comunitats autònomes que no disposam de llei de residus;
esmentar, per exemple, que Andalusia compta amb un decret del
95 que aprova un reglament de residus a la comunitat autònoma,
basat en la Llei de protecció ambiental del 94; la comunitat
valenciana té una llei de residus del 2000; Galícia, del 2008;
Catalunya, mitjançant decret legislatiu el 2009 va fer una llei
reguladora de residus, i el 98 també existeix una Llei general de
protecció del medi ambient del País Basc, que després s’ha
desenvolupat pel que fa a la gestió de residus. Per tant,
exemples en tenim i molts.
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I pensam que les Illes Balears ens hauríem de sumar a aquest
club de la gent que regula per llei la gestió dels residus, sobretot
si consideram que ens trobam a una comunitat autònoma fràgil,
com s’ha dit anteriorment, i també, encara que soni a tòpic, que
entre els valors que venem als països emissors de clients
turístics, s’hi troba el nostre entorn privilegiat natural. La cura
pel medi ambient, per tant, un sentit de protecció del nostre
medi ambient és clau per mantenir les nostres illes com a una
potència turística que són, el manteniment d’una bona imatge
dins Europa.

I no podem deixar de banda el debat sobre residus que hem
mantingut els darrers mesos, als quals també s’ha fet esment;
perquè si bé curiosament no tenim llei de residus, sí que hem
legislat fa ben poc sobre aquesta mateixa matèria, però no des
de l’òptica global que mereixeria, en un sentit estratègic, per
posar ordre a una matèria especialment sensible, com acabam
d’argumentar, sinó per apedaçar, per respondre a interessos no
ja particulars, sinó particularíssims, que no s’han explicat bé.

Hem aprovat un trosset de llei de residus botant-nos la
normativa existent i fins i tot botant-nos l’obligació de donar
participació a la ciutadania per tal d’afavorir que es puguin
importar residus, i això amb l’argument que baixaríem una taxa
que al final no es pot abaixar. I comparant les Illes Balears amb
els ports industrials del nord d’Europa, un bon desgavell que ha
aprovat aquest parlament recentment. Per tant, hem legislat
malament quan ho hem fet, a instància d’un consell insular
sense visió de comunitat i responent a interessos espuris.

Avui tenim l’oportunitat de refer una mica aquest camí
equivocat, de posar ordre al desgavell iniciat fa pocs mesos. A
la pròpia exposició de motius de la proposició de llei que avui
debatem, per primera vegada trobam alguns dels principals
arguments que ens fan ser favorables a la seva presa en
consideració. I per una banda, no ho podem deixar de banda, la
necessitat de comptar amb una norma de referència que superi
els plans insulars prevists per la Llei d’ordenació del territori.
Per tant, necessitam una llei que ens permeti adaptar i introduir
les noves prioritats establertes des d’Europa amb una idea, i ho
hem de dir, no molt llunyana d’allò que des de fa alguns anys
també s’ha intentat implantar a les nostres illes a través dels
plans insulars de gestió de residus. Entre els nous objectius que
planteja aquesta llei, volem destacar especialment la introducció
de l’article 36 de les polítiques de dipòsit, devolució i retorn que
són un camí de futur, com molt bé s’ha explicat.

I precisament, fa pocs dies, coneixíem l’èxit que ha tengut
a Cadaqués, Girona, una prova pilot del sistema de dipòsit,
devolució i retorn, amb unes xifres impressionants; aquest
sistema ha permès a aquesta localitat recuperar 1.100 dels 1.200
envasos de begudes venuts al municipi, amb una xifra rècord de
42.000 llaunes i botelles de plàstic recollides amb sis setmanes.
Sens dubte són experiències com aquestes en les quals ens hem
de fixar per fer una gestió de residus de futur i no amb
experiments important residus.

No ha ajudat, per tant, molt a aquest objectiu, que seria la
implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn, la recent
modificació de la Llei de residus i sòls contaminants, introduïda
pel Govern de l’Estat, modificant l’article 31 a dos dels seus
apartats, convertint els sistemes de dipòsit en voluntaris i
perdent part de la força que tenien a la redacció inicial de la llei.
Precisament, per aquesta mancança de la llei estatal, ens atrevim
a dir avui que és especialment oportú que parlem dels sistemes
de dipòsit, devolució i retorn i l’oportunitat d’incorporar-los a
una llei de residus de les Illes Balears.

De totes formes, que consideram oportuna la presa en
consideració d’aquesta llei no lleva que vulguem valorar
positivament la feina feta durant els darrers anys a la nostra
comunitat autònoma, això també ho volem dir. Val a dir que
hem explicat els principis europeus en matèria de gestió de
residus a les diferents illes, treballant i aconseguint a Mallorca
l’abocament zero amb un decidit impuls per la reducció, la
reutilització i el reciclatge, així com amb l’impuls de la
recollida de la fracció orgànica, possiblement una de les claus
més importants per a la reducció de rebuig. Està comprovat,
existeixen estudis que demostren que el major percentatge de
residus, el 35%, correspon precisament als residus orgànics. Per
tant, la reducció d’aquests, a través de la recollida selectiva i
l’elaboració de compost, implica directament la generació de
menys rebuig, que és el grau no objectiu que ens hauríem de
marcar com a futur.

No ajuda tampoc a aquest objectiu que la recent llei de
residus, aprovada per la majoria conservadora d’aquesta
cambra, prevegi una taxa sobre la fracció orgànica, per tant, una
desincentivació de la reducció de rebuig. De paraula ja han dit
que no l’aplicaran, des del Consell de Mallorca, però barbes
menten i papers canten, la tenen aprovada per llei i a punt per
ser aplicada. 

I tornant al tema, per què menys rebuig? Perquè el rebuig és
allò que hem de dur a valorització energètica en darrer terme, i
aquest és un tema clau, importantíssim per a Mallorca. Nosaltres
creim que una progressiva reducció de rebuig ha d’implicar una
progressiva reducció de tones a incinerar, i aquest ha de ser
també un dels objectius de futur de la gestió de residus pel que
fa en concret a l’illa de Mallorca.

Tot plegat, no podem defugir que el marc on necessitam
desenvolupar aquesta legislació sobre residus és l’europeu. En
aquest sentit, val la pena que recordem avui als senyors diputats
i a les senyores diputades quina és l’estratègia europea per als
propers anys, quins són els objectius de la Unió per al 2020.
Europa ens diu que hem de convertir els residus en un recurs
perquè en el continent rebutjam, duim a rebuig, anualment
2.700 milions de tones de residus, que es diu aviat, dels quals
fins a 98 són dels considerats perillosos, tan sols un 40% de
mitjana dels nostres residus a Europa són reutilitzats o reciclats,
i la resta, la majoria per tant, acaba a abocadors o incineradores.
La mitjana del 40% es dóna perquè hi ha estats que tenen
capacitat per reciclar fins el 80% dels seus residus, que és la
prova fefaent que es pot continuar avançant en aquest sentit i
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que segons la Unió Europea demostra que progressivament
podem convertir els residus en un recurs per a Europa que ens
permetrà utilitzar millor els recursos i crear nous mercats i llocs
de treball depenent menys de les exportacions de determinades
matèries primeres i, per suposat, aconseguint un menor impacte
en el medi ambient.

Entre els objectius a mig termini, marcats per la Unió, es
parla precisament que la recuperació o la valorització energètica
ha de tendir a reduir-se i limitar-se a material no reciclables. No
és precisament el que hem aprovat recentment per part de la
majoria parlamentària conservadora en aquesta cambra. A
Mallorca tenim un exemple, per tant, calamitós en el sentit
contrari, s’ha esmentat ja, però l’exemple dels residus
pneumàtics que s’incineren totalment és precisament un dels
arguments, dels exemples, que ens haurien d’impulsar a abordar
i a resoldre aquesta qüestió.

La Comissió, acabant amb el tema d’Europa, s’ha marcat
com a objectiu una revisió dels objectius vigents actualment en
matèria de prevenció de la generació de residus, així com de la
reutilització, la recuperació, el reciclatge, amb la idea
d’impulsar una economia basada en la reutilització i el reciclat,
amb un rebuig que ha de ser residual i proper a zero, sens dubte
un objectiu ambiciós i del qual no hauríem de quedar
despenjats. 

L’abocament zero, marcat pels plans de residus a Mallorca,
va ser un objectiu important i complit. Ara hauríem d’anar més
enllà. Com cal seguir més enllà també a Menorca en el seu
impuls de la recollida selectiva i del foment del reciclatge,
també contemplats en el corresponent pla insular de gestió de
residus. A Eivissa, que en el Pla de 2011 incorporava les
prioritats que també ens seguim marcant actualment amb la línia
sud-europea, començant per la prevenció i la minimització de la
generació de residus, continuant amb la valorització material i
reciclatge i acabant, en el cas d’Eivissa, com a darrera opció
amb l’abocament controlat. Formentera també un altre exemple
on any rere any augmenten els percentatges de recollida
selectiva, per tant, la feina feta no ha estat debades, però no ens
podem conformar aquí. 

El Grup Socialista entén que la proposició de llei presentada
pel Grup Parlamentari MÉS és un bon punt de partida, on hi
trobam alguns dels aspectes més destacables de cara al futur.
Hem dit que la introducció del concepte i les polítiques abans
esmentades de dipòsits de devolució i retorn ens interessava
especialment, tot i que faríem alguns matisos, nosaltres pensam
que quan fan repartiment de competències hauríem de tenir en
compte la possibilitat que els consells insulars també tenguessin
capacitat d’inspecció i sanció. Valoram molt positivament la
incorporació a tot el text del principi de qui contamina, paga.
Introdueix el concepte de la responsabilitat del productor.
Nosaltres en aquest sentit faríem una reflexió, el sistema
integrat de gestió, la devolució i el retorn, seria d’una gran ajuda
també als ajuntaments als quals actualment penalitzam al no
treballar en aquesta línia perquè la majoria d’envasos, o una
gran part, acaben tirats i són recollits precisament pels serveis
municipals. Nosaltres, per ventura, per acabar amb aquesta
revisió de les propostes que fan a la llei, per ventura haguéssim
incorporat directament la prohibició de la importació de residus.

Certament també donaríem major protagonisme a la fracció
orgànica que, com hem dit, és una de les claus per augmentar el
nivell de separació i, per tant, de recuperació i reciclatge de cara
al futur.

I acabam, fa quaranta anys UNESCO va instituir el 5 de
juny com a Dia Mundial del Medi Ambient amb la finalitat de
promoure la preservació del planeta per a futures generacions i
contribuir d’aquesta manera, amb aquests tipus de
commemoració, a conscienciar i a avançar en la sostenibilitat
planetària. No seria una mala coincidència que aquest parlament
ho celebràs demà 5 de juny, precisament, donant una primera
passa en l’elaboració d’una llei clau per a la futura sostenibilitat
de la nostra comunitat, de les nostres illes.

Pensam que segueix de plena actualitat aquella reflexió de
Víctor Hugo tan emprada per l’ecologisme, “primer fou
necessari civilitzar l’home en la seva relació amb l’home, ara és
necessari civilitzar l’home en la seva relació amb la natura”.
Mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers crec que
hem tengut una actitud civilitzada amb el nostre entorn natural,
de no ser així no podríem presumir de reconeixements
internacionals com pugui ser la reserva de la biosfera o la
declaració de patrimoni de la humanitat, però no ho hem estat
sempre ni ho hem estat tots, segurament encara ens queda molta
feina per civilitzar aquesta societat i per preservar el nostre
entorn, no ho hem fet malament, i en això hi volem insistir, en
relació amb la gestió de residus, però ens queda molt de camí
per recórrer. Avui és un dia per prendre l’opció de seguir el
camí correcte, de legislar en positiu per a la sostenibilitat de la
nostra terra, de corregir errors molt recents. Perquè aquesta llei
és realment una bona proposta per a les Illes Balears votarem a
favor i demanaríem que tots els grups parlamentaris hi votassin
a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Torn dels grups parlamentaris que
intervenguin en torn en contra. Per part del Grup Popular té la
paraula la diputada Virtudes Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller. Tenc ara mateix un problema que no sé si sabré
resoldre adequadament, havia preparat la meva intervenció
analitzant el contingut de la proposició de llei que avui el Grup
MÉS ens presentava, justificant amb arguments de pes en el
nostre judici el per què no li donam suport, però la intervenció
del Sr. Abril crec que mereix algun altre comentari perquè si
exigeix vostè arguments de pes als altres, quan surt aquí a
defensar una llei, el mínim que podria fer és posar arguments de
pes damunt la taula i no apriorismes ideològics més propis
d’una tertúlia que no de la seriositat i rigor intelAlectual que
exigeix la defensa d’una llei, en el nostre judici, en aquest
parlament.
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(Alguns aplaudiments)

Realment jo crec que no se l’ha llegit, perquè bona part de
les coses que ha dit no es corresponen, en absolut, amb la llei
que presenten. Jo sé que quan es va presentar vostè no era
diputat, però estic convençuda que se l’ha mirat, per tant, no
tens raó. No s’enfadi, no s’enfadi. 

Mirin, aquesta llei té un marc molt clar, en primer lloc,
tenim la Directiva europea 2008/1998 i, per altra banda, tenim
la Llei 22/2011, per tant, per valorar l’oportunitat o no de
prendre en consideració la proposició de llei que avui debatem
hem d’analitzar si el seu contingut amb relació a la normativa
europea i espanyola d’aplicació, si respon o no als principis
generals i objectius que marquen aquestes normes. I en la nostra
opinió, sincerament, això no és així. Cometen errors d’embalum
importants i, per això, no els donarem suport.

La seva proposició de llei diu que vol ser addicional a la Llei
22/2011 i el que fa, en molts de casos, és copiar, fil per randa,
el que diu la llei. Per a això no importa fer una llei balear. Pel
discurs que ha fet el portaveu del Partit Socialista pareix que
vivim en un món on no està regulada la matèria de residus o de
sòls contaminats, perdonin, tenim una llei estatal, tenim una
normativa europea i també tenim els plans directors sectorials
de cada illa en aquesta matèria. Per tant, si avui no s’aprova
aquesta consideració o no es pren en consideració aquesta llei
no passarà res, els residus a les Illes Balears estan perfectament
regulats, està prevista la jerarquia de com s’ha de planificar,
com s’han de valoritzar aquests residus i vostès no s’han
inventat res, és una normativa europea de l’any 2008
transposada a l’ordenament espanyol l’any 2012. Per tant, ei!,
que no és res tan transcendent que avui s’aprovi o no la presa en
consideració d’aquesta llei, no alarmem a ningú que després hi
ha aquí el caos, i això no és així, això no és així. Una mica més
d’humilitat, que no hi seria de més.

Tornant, com era el meu objectiu inicial, al contingut
d’aquesta llei, creim que té tres problemes fonamentals, que ens
pareixen francament bé. Primer, incompleix la nova jerarquia de
residus establerta en la Llei 22/2011, i ho fa perquè -a més, s’ha
destilAlat pràcticament a tota la seva intervenció-, perquè
continuen parlant de reducció quan avui el primer objectiu, el
primer lloc dins d’aquesta jerarquia és la prevenció, el segon,
s’elimina la reducció i es substitueix per preparació, per a la
reutiltizació, i llavors ve la valorització; vostès demonitzen la
valorització energètica, la Unió Europea la contempla, la llei
estatal redactada pel PSOE, per cert, la contempla i vostès la
demonitzen. Per què? Perquè amb aquest tema, com amb molts
altres, partim d’uns apriorismes ideològics que podem respectar,
però evidentment no podem compartir i, per descomptat,
perjudiquen molt, molt un debat serè i seriós d’aquesta qüestió.

Per tant, en primer lloc -repetesc- incompleixen la jerarquia
que estableix la pròpia Unió Europea i sobretot, i això passa en
diversos aspectes d’aquesta llei, si una cosa caracteritza tant la
directiva marc com la llei estatal és precisament la flexibilitat.
Té molt clar Europa i té molt clar el legislador espanyol que en
aquesta matèria, com en moltes altres, l’evolució de la realitat,
l’evolució tecnològica és moltíssim més ràpida que l’evolució
de les lleis i, per tant, introdueix la possibilitat de flexibilitzar
aquesta jerarquia, de manera absolutament justificada amb els
informes escaients, com no pot ser d’una altra manera. Vostès
només entenen un llenguatge, que és la prohibició i la
inflexibilitat. Nosaltres creim que Europa encerta, que Espanya
encerta i, per tant, creim que no és la seva línia que hem de
seguir sinó la de la norma europea i de l’estatal.

Llavors, un altre exemple, no els faré tots perquè
evidentment el temps no ens dóna, dels seus errors de concepte.
Diuen que el que volen fer és aclarir les classificacions i els
conceptes i lluny d’això ens creen un embolic molt mal d’aclarir
per qui hagi d’aplicar-la, perquè creen ex novo una nova
categoria de residus, els residus específics. Hi ha residus
perillosos i hi ha residus no perillosos, dins els no perillosos
incloem els específics, que no existeixen enlloc, els inventam
aquí. Clar, inventar quan una cosa està tan regulada i, a més,
depèn d’altres organismes ha d’estar molt justificat. 

Si llegim el que vostès consideren residus específics
entenem que és una porta oberta a la discrecionalitat i a la
indeterminació i, a més, a això afegim un altre problema que
nosaltres veim, que és que justament el que fan és rebaixar les
exigències de planificació que fa la mateixa llei estatal. La llei
estatal ens diu, s’han de planificar tots els residus, és d’aplicació
directa a Balears, encara som Espanya, a Balears continuam
aplicant la legislació estatal, i vostès diuen, no, es planificaran
aquells que considerin els consells insulars i el Govern balear.
I això és ser progressistes? Jo crec que això és anar enrere, però
bé, vostè mateixos.

Llavors hi ha una cosa que crec que sí que és important, i és
important perquè afecta els nostres ajuntaments, ajuntaments
que són els que pateixen realment les dificultats de la gestió en
matèria de residus, els parla una diputada que ha estat regidora
de Medi Ambient fa molts d’anys, i realment qui més pateix
aquesta qüestió, a qui més despesa li suposa en els seus
pressuposts, qui més dificultats davant els ciutadans li suposa el
tema de residus no és a nosaltres que estam aquí legislant o ni
tan sols als consells insulars, és als ajuntaments. 

I aquí vostès cometen un error, al nostre judici, injustificat,
que és la confusió o utilitzar un concepte que ha desaparegut
amb la llei estatal, parlen de residus urbans. Els residus urbans
han desaparegut amb la llei estatal, s’han convertit en residus
domèstics, i això no és un tema de nom, no és un tema de nom,
és un tema d’obligacions per als ajuntaments. Abans, els
ajuntaments, estaven obligats efectivament a gestionar els
residus urbans, dins els residus urbans s’incloïen els domèstics,
però també els comercials. Això avui no és així. Dels únics
residus que té obligació l’ajuntament de fer-se càrrec és dels
residus domèstics i de manera voluntària dels comercials i dels
industrials. Això és un error d’embalum amb unes repercussions
importantíssimes per a les finances municipals perquè una de les
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coses principals que fa tant la Unió Europea com la llei estatal
és fer recaure sobre el productor els costs i no sobre els
ciutadans. Amb l’assimilació que vostès fan estan fent recaure
sobre la taxa que pagam tots els ciutadans els residus que no són
domiciliaris sinó que són comercials, per exemple, i això són
errors de concepte que creim que són francament molt difícils
de justificar, sobretot qui pretén venir aquí a donar-nos lliçons.
Lliçons cap, a aprendre, tots.

Seguint amb aquesta línia, creim que també té un defecte
important i és no prendre en consideració l’evolució tecnològica
com a fita bàsica dins de tot el plantejament de la llei europea
i de la llei espanyola a l’hora de dissenyar tant la gestió com la
planificació en matèria de residus. I això, perdonin-me, però
efectivament respon segurament a uns criteris d’inflexibilitat
ideològica que jo crec que en el segle XXI haurien d’estar
superats. 

Vostè ha començat el seu discurs parlant-nos que hem
d’introduir la democràcia en la gestió dels residus. Jo no sé
vostè a quin país viu o a quina illa, però jo visc en un país
democràtic i a unes illes democràtiques, per tant, que vostè
tengui la gosadia de dir que de crear una comissió balear de
residus depèn la democràcia en la gestió dels residus, home!,
com a frase no està malament, però permeti’m que rigui,
permeti’m que rigui. Mirin, hi ha organismes suficients per
garantir el funcionament legal i democràtic de la gestió de
residus a les Illes Balears, i això no depèn de la seva comissió
balear de residus ni de res que vostès proposin en aquesta llei,
perquè fins aquí podríem arribar.

Però clar, és molt bo de fer pujar aquí dalt i començar a
repartir insinuacions. Si vostè té res a dir d’algú o d’alguna
empresa vagi al jutjat de guàrdia, i si no, no pugi aquí, que ho
fan beníssim, beníssim. Llança insídies. Miri, si alguna empresa
ho fa malament, denunciï-la, si algú no fa el que toca, al jutjat,
i allí ens veurem, però mentrestant crec que la nostra feina aquí
és ser una mica més seriosos i rigorosos i si vostès troben que
no es fan les coses ben fetes ja saben quin és el camí, i si no jo
les hi enseny, a la Via Alemanya tendran les portes obertes
perquè posin les denúncies que vostès vulguin. 

Llavors hi ha una qüestió que en contra del respecte que
vostès diuen tenir al repartiment competencial crec que és el
total absent de la seva llei, que és el repartiment competencial
a les Illes Balears, i és el paper essencial dels consells insulars
precisament en tot el que fa referència al disseny de la gestió de
residus, perquè, a més, i el disculp perquè vostè és mallorquí,
fan un article de gestió pensat per a Mallorca, no té res a veure
amb la manera de gestionar que tenim a Eivissa, a Menorca o a
Formentera. Ho entenc, probablement a mi em passaria igual si
féssim una cosa des d’Eivissa, però home!, quan un fa una
norma balear reproduir exclusivament la manera de gestionar a
Mallorca crec que no contempla ni completa la gestió de residus
a les Illes Balears.

I vull deixar per al final, perquè no volia que al final
tornàssim la mes de novembre i parlàssim d’incineració sí,
incineració no, exportació de residus sí, importació de residus
no..., però crec que no hi ha per menys que fer un parell de
referències. Primer: la llei estatal aprovada pel Partit Socialista
té dos articles que preveuen dur residus d’una comunitat a una
altra, fins i tot d’un estat a un altre; l’únic que fan és dir quins

mecanismes s’han de complir, quines autoritzacions són
necessàries perquè això sigui així. Per tant expliquin-me la dèria
que ha agafat a les Illes Balears per prohibir el que permeten a
altres bandes. Som diferents?, hem de tenir més garanties? Les
que la llei marca per a tothom, les que decideixi la Comissió
Balear de Medi Ambient, les que decideixi el Consell Insular de
Mallorca i que les que marquin les lleis, que són les mateixes
aquí que a les altres bandes.

No permetre la valorització energètica, com a priori
ideològic l’entenem, però no el compartim. Creim que l’objectiu
no és beneficiar ningú, com vostè diu, l’objectiu és beneficiar la
butxaca de tots els mallorquins, permetre no apujar les taxes, i
estic segura que el Consell de Mallorca ho farà quan consideri
que això és oportú.

En fi, en definitiva, la seva llei diu que respon als principis
i objectius del marc normatiu europeu i estatal, però la realitat
és que realment respon als seus perjudicis ideològics i a
plantejaments ancorats en esquemes superats per les millores
tecnològiques i legals que en aquesta matèria s’han produït els
darrers deu anys, i que han fet que avui estiguem davant un nou
escenari on l’activitat econòmica vinculada als residus té cada
vegada major importància tant per la seva envergadura com per
la seva repercussió directa en la sostenibilitat del model
econòmic europeu.

El Partit Popular defensa l’aplicació a les Illes Balears dels
criteris marcats tant per la directiva marc europea com per la llei
estatal, i creim que la proposició que avui sotmeten a valoració
d’aquest plenari no respon a cap dels dos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del grup presentant, MÉS, i pel
torn de rèplica té la paraula per cinc minuts el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Senyores i senyors, pens que és una llàstima que avui no ens
puguem posar d’acord pels apriorismes ideològics de qui acaba
d’intervenir des d’aqueixa tribuna, i no pels dels proposants
d’aqueixa llei.

Se’m tira en cara que no he posat arguments, supòs que
legals, damunt la taula quan estam parlant d’una llei.
Efectivament, el contingut de la llei parla no només de la
mateixa proposició de llei que els feim sinó de tot el marc legal
que hi ha, però jo crec que una de les coses que toca fer, una de
les funcions d’aquesta cambra, és posar en el debat polític
arguments polítics, i he intentat a més ser pedagògic. Són de
moment, els ho vull recordar, els polítics i les polítiques qui
legislen i no els poders econòmics, com agradaria a qualcú o
com moltes vegades fan vestits a mida per a segons quins
interessos. Això és política, parlam de política i els arguments
que es posen damunt la taula per justificar una llei òbviament i
com no podria ser d’una altra manera són polítics.
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I és per això que vostès..., i el Govern del Sr. Rajoy una de
les primeres coses que va fer el 2011, a principis de 2012, va ser
modificar la Llei 22/2011, la darrera llei de residus del Sr.
Zapatero, per -com ha recordat el Sr. Bonet- eliminar
l’obligatorietat d’establir sistemes de devolució (...) i retorn de
residus, que voldria saber qui d’aquesta cambra té un sol
argument en contra que es puguin establir aquest tipus de
sistemes. Sí òbviament de l’obligatorietat, i l’obligatorietat és
una decisió política, i legislar i modificar la llei a favor d’un
lobby que és el dels envasos, que és el del (...) d’envasos,
Ecoembes, presidit pel president de Coca-Cola a Espanya, per
llevar aquest punt de la llei, també és una decisió política que
prenen vostès, i és un model de decisions polítiques que duen
també al terreny de la decisió política sobre residus quan fan
normes aquí, quan fan normes aquí a l’àmbit competencial
autonòmic, amb la Llei de mesures urgents en matèria
d’indústria i energia, que fiquen amb calçador el tema de la
importació de residus perquè l’empresa concessionària diu que
és l’opció per solucionar no el problema de residus dels
ciutadans i de les ciutadanes de les Illes Balears, ni de Mallorca,
els de l’empresa, i que li puguin quadrar els balanços. 

Evidentment emparant-se també en una directiva europea de
residus que té coses bones però que també, com vostès sabran,
Europa també funciona a cop de lobby i els lobbys de residus...
-he començat la meva intervenció amb una sentència en la qual
crec fermament: en el món dels residus el més net són els
residus mateixos- i els lobbys de residus a BrusselAles són
tremendament poderosos, i l’exaltació que es fa de la
valorització energètica, que la nostra proposició de llei no
descarta, però diu òbviament que en l’àmbit de les
competències, i en un àmbit insular que s’ha de protegir, s’ha de
preservar, com el de les Illes Balears, no pot ser la primera
opció, cremar no pot ser la primera opció, i això és perfectament
compatible amb la directiva europea, perquè no la descarta, la
llei. Òbviament tenim unes instalAlacions que s’hauran
d’utilitzar.

Problemes que la Sra. Marí troba a la nostra llei: que si romp
la jerarquia amb la Europea, amb la directiva europea o amb la
llei estatal; per a res, i a més se’n va..., que si reducció, que si
nosaltres parlam de reducció i ara la llei parla de prevenció;
miri, prevenció, reducció, no generació, són sinònims que volen
dir exactament el mateix, si vostè vol cercar excuses
semàntiques digui-ho, però res de no respectar la jerarquia que
s’estableix en el marc normatiu estatal i europeu, però sí apostar
per un sistema diferent i que es correspongui amb les necessitats
i els interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears.

Flexibilitat. Jo crec que més flexible que el que planteja la
nostra proposició de llei...; és que no ho entenc, millor això que
supeditar tot el sistema a una decisió purament empresarial.

Que si aixecar pors, que ara no queda clar qui pagarà, que
els ajuntaments hauran de pagar més. Mirin, ho ha dit també el
Sr. Bonet, el principi de qui contamina paga està repetit i
reiterat a tots i cada un dels punts de llei. 

I llavors el tema d’insinuacions i afirmacions, les justes.
Vostès sí que fan insinuacions aquí cada vegada que parlen del
pacte i tal, i els veig poques vegades, per no dir cap, anar al
jutjat; jo no he hagut de menester el jutjat per fer una afirmació
en el seu dia, fa uns mesos, quan es va començar a parlar del
tema de la importació de residus, dient que hi havia temes
mafiosos italians darrere i per això es va aturar l’operació. Va
ser una insinuació?, no va ser una insinuació, va ser una
afirmació, no vaig haver de menester anar als jutjats i
afortunadament el Consell de Mallorca va rectificar d’una
decisió de la qual anava de la maneta de la concessionària, i
encara no els he vist canviar de plantejament, segueixen en les
mateixes esperant que les aigües es calmin.

Jo no sé si..., bé, sí, vivim a un país formalment democràtic
-també m’ha demanat sobre això-, a un país on hi ha molts de
ciutadans i ciutadanes que ho recorden al carrer quasi cada dia,
no importa que els ho recordi jo des de l’escó, on la democràcia,
per cert, és reduïda al mínim procediment administratius, i per
a vostès ja ni tan sols no els serveix respectar aquest
procediment. Insistesc que pens que hem perdut una oportunitat,
que la proposició de llei que presentava el Grup Parlamentari
MÉS avui era un bon punt de partida per poder parlar
seriosament de com gestionar la política de residus d’una altra
manera, que hi hagi política de residus, i vostès han decidit no
fer-ho.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Cosme Bonet per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Serem breus, perquè no entenc que
el grup conservador hagi de menysprear o riure’s sempre dels
arguments i de les propostes que fa l’oposició, en lloc de
rebatre-les amb arguments, i avui n’hem tengut massa
exemples.

No farem perdre més el temps a les senyores i als senyors
diputats responent a les misèries argumentals expressades aquí
per justificar el no. Gaudeixen del rodillo, ara que poden.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Virtudes Marí per cinc minuts.
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LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després del que hem hagut de
sentir del Sr. Maicas, Sr. Bonet, on el nostre coeficient
intelAlectual ha estat posat en dubte en general, crec que estan
vostès poc autoritzats per retreure’ns res avui matí.

Però mirin, les Illes Balears gestionen els residus conforme
a dret, ho continuaran fent, i aquesta llei, lluny d’apropar-nos a
una millor gestió, l’únic que feia era complicar-la més. Aquest
partit i el Govern, dins el marc de la política nacional de residus,
faran tot allò que preveu la Llei 22/2011, i estic segura, estic
segura, que dins de molts pocs mesos començarem a veure els
diferents plans de gestió que preveu la llei i per tant seguirem,
com no pot ser d’una altra manera, complint la llei.

Vostès el que fan, com sempre, és a priori ideològics, no
escoltar els ciutadans i així ens va. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació. Votam.

Queda rebutjada per 30 vots en contra i 24 a favor.

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