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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. Abans de començar el debat del primer punt de
l’ordre del dia sotmetrem a la consideració de la cambra la
declaració institucional del Parlament de les Illes Balears per la
mort del Sr. Nelson Mandela.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears per la mort del Sr. Nelson Mandela.

Sra. Secretària primera, vol llegir la declaració, per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

“Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
per la mort del Sr. Nelson Mandela.

 Amb la mort, el passat 5 de desembre de 2013, del president
Nelson Mandela, home universal, figura planetària, símbol de
la dignitat i de la justícia humanes, ens deixa una de les figures
cabdals dels segle XX, l’home, el polític que va pilotar la
transició d’un país, Sud-àfrica, assetjat per l’apartheid fins a la
dècada dels noranta del segle passat fins a convertir-lo avui en
una democràcia social i multiracial.

Des de la presó de l’illa de Robben Island, on va passar més
de 18 anys, Mandela va combatre la injustícia social i es va
convertir en un símbol contra l’opressió racial, però sobretot en
l’home que va ser la clau per al canvi i la transformació d’un
país dividit des de l’odi i la violència d’estat contra la majoria
negra, que simbolitzà durant dècades la vergonya d’un model de
repressió racial vigent fins i tot després de la fi de la guerra
freda. I avui, gràcies a homes d’estat com Mandela, que per
damunt de tot va posar el desig de construir un país millor,
plenament democràtic i que representa el futur del continent
africà, és un país plenament democràtic, que mira el futur, no
sense problemes i dificultats, però que ha deixat enrere un dels
episodis més tràgics i injusts de la història del segle XX.

Mandela, per damunt de tot, va entendre que el futur passava
per la reconciliació. I ho va fer donant esperança a milions
d’africans i inspirant molts d’altres ciutadanes i ciutadans
d’arreu del món.

L’11 de febrer de 1990 va sortir de la presó després de 27
anys i sense que s’hagués publicat una foto seva des de 1964.
Va ser posat en llibertat a un estat en situació d’emergència, i
des de la humilitat, la voluntat de pacte i d’entesa, obviant
dècades de repressió blanca dels homes que el van tenir
empresonat, va ser capaç d’unificar un país després d’arribar a
la seva presidència el 1994.

Mandela representa una ambició i una passió de tota una
vida per la llibertat, per la dignitat, per la igualtat del seu poble
al marge del color de la seva pell, que li va suposar el premi
Nobel, però, sobretot, el reconeixement de la seva gent i el de
la societat civil universal. Ha mort un gegant, una llegenda del
segle XX, del segle dels extrems, extrems que tan bé va saber
fer conviure el president Mandela.

Nelson Mandela, home d’Àfrica, morí als 95 anys, i per a
molts és avui una de les figures més rellevants del segle XX,
una de les claus per entendre el continent africà, però també per
comprendre millor la història colonial europea, les
transformacions del món global, la globalització i els canvis en
el continent africà.

El qui fou president sud-africà era un dels pocs líders
mundials reconegut a tots els continents, ambaixador de la lluita
contra el racisme, la segregació racial, l’odi i el colonialisme
més brutal, però també la veu del diàleg, del consens i dels
acords per damunt dels partidismes i els sectarismes que queden
sempre en un segon plànol de la història.

Madiba, nom que va agafar del seu poble, va ser un dirigent
polític clarivident, que consolidà la democràcia del seu país
després de reformar-la enlloc de provocar una implosió del
sistema, que va aconseguir fer créixer la classe mitjana i va fer
entendre que la reconciliació és possible si no es traeix la
memòria.

El Parlament de les Illes Balears ret homenatge d’admiració,
agraïment i consideració al líder del Congrés Nacional d’Àfrica,
al president de Sud-àfrica, al premi Nobel de la pau, al lluitador
per la justícia social, la llibertat i la igualtat amb la lectura del
poema d’Henley que ell llegia durant els llarguíssims anys de
captiveri:

‘Fuera de la noche que me cubre/negra como el abismo de
polo a polo/agradezco a cualquier dios que pudiera existir/ por
mi alma incontestable.

En las feroces garras de la circunstancia/ ni he gemido ni
he gritado/ bajo los golpes del azar/ mi cabeza sangra pero no
se inclina/ más allá de este lugar de ira y de lágrimas/es
inminente el horror de la sombra.

Y sin embargo la amenaza de los años/ me encuentra y me
encontrará sin miedo.

No importa cuan estrecha sea la puerta/cuan cargada de
castigos la sentencia/ soy el amo de mi destino:

Soy el capitán de mi alma.’”

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que puc considerar aprovada per assentiment aquesta
declaració institucional, i manifestat l’assentiment es dóna per
aprovada la declaració.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el ple.
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I.1) Pregunta RGE núm. 15016/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a finalitat de l'article 21 dels
pressuposts.

La primera pregunta és la RGE 15016/13, relativa a finalitat
de l’article 21 dels pressuposts, 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 d’Hisenda i
Pressuposts, pot explicar amb quina finalitat ha introduït el
contingut de l’article 21 a l’articulat del projecte de llei de
pressuposts?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, el Sr. Conseller,
per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Aguiló. La finalitat de
la inclusió de l’article 21 al projecte de llei de pressupostos està
explicitada a la pàgina 5 de la memòria justificativa que
acompanya els pressupostos generals de la comunitat autònoma,
que jo sé que vostè s’ha llegit, segur; altres del seu grup no ho
tenc tan clar.

Vostè sap que és possible la contractació de personal laboral
per a projectes d’inversió amb càrrega crèdits d’inversió perquè
així ho estableix l’article 33 del Decret 75/2004, de
desenvolupament de la Llei de finances, és a dir, es fan aquestes
contractacions a l’empara d’un precepte reglamentari que l’únic
que exigeix és memòria justificativa, detall de personal i
l’import.

L’article 21 de la llei el que ve a fer és restringir encara més
la possibilitat d’aquest tipus de contractacions, perquè afegeix
molts més requisits; afegeix el requisit que tenguin caràcter
d’inversió, que estiguin previstes aquestes inversions als
pressupostos, que no es puguin fer si existeix personal de
plantilla i si existeix crèdit al capítol 1. A més s’exigeix informe
justificatiu del departament jurídic de la conselleria o de l’òrgan
autònom. I, a més, a la mateixa llei de pressupostos s’estableix
a l’article 16 que totes les contractacions requereixen informe
preceptiu de Funció Pública i de la Direcció General de
Pressupostos.

Per tant es tracta de donar cobertura legal a un precepte
reglamentari que ja era a la nostra legislació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, li hem fet aquesta pregunta a
vostè perquè és el responsable de l’articulat del projecte de llei
de pressuposts i perquè el consideram un dels pocs membres del
Govern que pot tenir seny, un dels pocs que pot ser capaç de
posar el compliment de la legalitat vigent per sobre d’altres
consideracions. 

Volem creure, Sr. Conseller, que vostè, quan ha acceptat la
introducció de l’article 21, no era conscient del seu significat.
Sr. Conseller, l’han enganat. El Decret 35/2004 està superat per
la legislació posterior de funció pública: l’Estatut Bàsic de
l’empleat públic de 2007 i la Llei de funció pública de 2007. La
contractació laboral per obra o servei l’han desterrada aquestes
normes, que varen crear la figura del funcionari interí per a
programes vinculable al capítol 6 i a projectes d’inversió, i
varen deixar un espai molt residual a la contractació laboral amb
molt poques funcions que poden dur a terme els contractats
laborals. 

No hi havia cap necessitat d’introduir la possibilitat de
contractacions laborals si no és perquè es vol disposar d’un
marge de maniobra que les borses d’interins no donen. Les
borses són un sistema àgil i eficaç, que tenen un ordre de
prelació prefixat, i no hi ha cap marge de contractació nominal.
És això el que vol evitar?, no vol la cotilla de les borses? Vol
tornar a contractar a dit?

Miri, la contractació laboral per obra o servei és la figura
contractual utilitzada per la major part de les contractacions
realitzades a les entitats públiques amb frau de llei. Ho han dit
els jutjats socials per activa i per passiva; també quan es
vinculen a projectes d’inversió, Sr. Conseller. Per això es va fer
la legislació de 2007, per treure-la de l’administració pública
per impedir-la per sempre més. Les contractacions dels
acomiadats sense indemnització, aquelles que vostès mateixos
han considerat en aquesta seu que s’havien fet sense complir els
principis constitucionals, eren contractacions laborals per obra
o servei, i no hi hauríem de tornar, Sr. Conseller. Demani als
seus serveis jurídics que estudiïn les esmenes del meu grup, que
pretenen el compliment estricte de la legislació vigent. Accepti-
les.

La ciutadania demana transparència, no vol més tràfic
d’influències. Si volen projectes d’inversió utilitzin les borses
d’interins, els aspirants de les quals esperen el compliment de
la legalitat. No permeti, Sr. Conseller, que l’articuli una
drecera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló... Gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

...per contractar els seus, no ho permeti, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Aguiló, no parlam de dreceres.
Si això fos una drecera no hi hauria la mateixa redacció al
mateix article de totes les lleis de pressupostos generals de
l’Estat des de l’any 91, la mateixa redacció, uns anys a l’article
37, uns anys a l’article 38 de la llei de pressupostos, restringint
més la possibilitat de contractació d’aquest personal.

I, efectivament, si vostè considera que és inconstitucional,
doncs aquí té una nova..., un nou motiu per fer-se una altra foto
a la porta del Tribunal Constitucional. 

Jo el que li vull dir, Sra. Aguiló, Sra. Aguiló...

(Alguns aplaudiments)

Sra. Aguiló... Sra. Aguiló, crec que tenim possibilitat en
matèria de tramitació parlamentària d’intentar transaccionar
aquesta esmena i fer referència al personal interí, que creim que
és implícit però que és millor que estigui explícit. Ho feim
aquests dies, d’acord?

I.2) Pregunta RGE núm. 15012/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llei de comerç.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE 15012/13, relativa a Llei de comerç,
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. Sr. Conseller d’Economia i
Competitivitat, l’anunci sobre la redacció d’una nova llei de
comerç duta a terme pel president del Govern fa 15 dies en
aquesta cambra va agafar de sorpresa els representants
d’AFEDECO, de PIMECO i de la Confederació Balear de
Comerç, ja que essent el sector directament afectat no tenia cap
coneixement al respecte.

Sr. Conseller, amb qui s’ha treballat la redacció de la futura
llei de comerç? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, Sr. Conseller, per
respondre.

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

Sra. Presidenta, Sra. Diputada, la verdad es que hace una
semana respondía a una pregunta como ésta, igual, y, bueno, no
me importa reiterarla. Primero, la Ley de comercio se anunció,
en mi primera comparecencia en Comisión de Economía, que se
iba a revisar la Ley de comercio incorporando todo aquello que
desde 2001 se ha venido desarrollando y que no está
incorporado; por tanto se ha anunciado unas cuantas veces.

También es verdad que, como ya les he transmitido,
cualquier ley, cualquier plan que se está poniendo desde la
conselleria en marcha pasa por el consenso máximo, es decir, se
saca un borrador, nos sentamos con todas las partes implicadas,
y a partir de ahí la debatimos. Es que ustedes son conscientes,
están en una mesa, en varias mesas con nosotros.  Por tanto,
mientras que no salga el primer borrador no me puede decir con
quien lo hemos negociado, porque realmente todavía no ha
salido.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies. Sr. Conseller, a l’esborrany també hi han de poder
participar les parts afectades, perquè a una normativa, perquè
surti bé, és indispensable comptar amb la participació de
tothom, sobretot dels afectats directament, i no li ha d’estranyar
que així es demani des del sector comercial, quan els
antecedents demostren que totes les decisions que afecten
aquest sector s’han pres unilateralment per part del seu govern,
sense tenir en compte cap representant del sector.

En tenim un exemple clar en la modificació de la Llei
11/2001, d’ordenació de l’activitat comercial de les Illes
Balears, feta via decret, forma habitual en aquest govern, i en
contra de tot el sector, un decret que va permetre més avantatges
en obertures i construcció de grans superfícies comercials, però
va perjudicar el nostre comerç. 

En el sector comercial hi ha una sèrie de temes que els
preocupen, com que aquesta llei no sigui encara més
liberalitzadora que la modificació que es va fer, i segueixi la
desmesurada carrera d’aquest govern de sembrar Mallorca de
centres i macrosuperfícies comercials; o que permeti zones de
gran afluència turística com Marratxí, no per ser un municipi
turístic ni per afavorir el comerç tradicional d’aquest municipi,
sinó per afavorir els grans magatzems comercials de dubtosa
legalitat que hi han deixat construir.
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Sr. García, des que vostè va entrar en aquest govern li he
sentit dir moltes vegades que el trobarem per dialogar. Em
sembla molt bé, si fos vera, però entendrem que desconfiem de
qualsevol diàleg perquè dia sí, dia també, aquest govern ens
demostra que sols dialoga quan es troba entre l’espasa i la paret,
i sols cedeix als poders dels grans, un govern que de moment -i
ja duim dos anys i mig- sempre trepitja els petits, i ens temem
que en aquest cas segueixin trepitjant encara més el petit
comerç.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller per respondre.

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

Bueno, la verdad es que hay poco que decir a todo lo que ha
dicho. Sólo le voy a decir una cosa: durante cuatro años han
tenido para gobernar y no han hecho nada. Es que el sector
comercio no ha hecho absolutamente nada, es que no se ha
hecho nada con el sector comercio. Hoy están así, hoy están así
y en esta situación, porque no se ha hecho nada nunca con el
pequeño y mediano comercio, no se ha hecho absolutamente
nada.

(Remor de veus)

Mire... Bueno, yo les he dejado hablar, déjeme hablar. Le
voy a mostrar con datos, si usted quiere, todo lo que han hecho
ustedes durante los últimos cuatro años, que han sido dos años
de no hacer nada, y después abrir la entrada a todas estas
grandes superficies que usted me ha definido. Ustedes lo han
abierto. ¿Por qué?, no lo sé, díganme. Podrían haber hecho otra
cosa, podrían haber ustedes legislado, haber impedido tiendas
de más de 25 metros, lo que quieran, pero no hicieron nada.
¿Saben por qué?, porque hay que trabajar, hay que sentarse, hay
que escuchar a todas las partes, hay que escuchar al consumidor,
hay que escuchar el pequeño y mediano comercio, y hay que
hacer un plan de actuación, plan de actuación que había tres
municipios hace seis meses que querían trabajar en un plan de
dinamización; hoy hay 16 municipios que saben que trabajar
juntos, unidos, para crear un concepto de centro comercial es la
mejor forma de atraer al cliente, que es modernizarse,
desarrollar proyectos innovadores y trabajar para el ciudadano
y para el cliente, que es el que va a decidir ir a un lugar o a otro.

Y eso es trabajar. Y eso es lo que estamos haciendo
nosotros. Nos hemos sentado la semana anterior...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, conseller.

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

...esta semana y hace dos meses.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 15015/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ocupació del novembre a les nostres
illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE 15015/13, relativa a ocupació de
novembre a les nostres illes, que formula la diputada Sra. Joana
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Senyors del Govern, després de la
presentació de l’esborrany del Pla d’ocupació estam convençuts
ja que s’entén perfectament la diferència que hi ha entre el fet
que baixi l’atur, i ja li dic d’entrada que sempre és una valoració
positiva que l’atur baixi, però la diferència que hi ha entre
aquest indicador i la capacitat que té la nostra economia de crear
ocupació, que és en definitiva l’indicador que marca el nivell de
recuperació econòmica de la nostra comunitat i que tots volem.

Per tant en aquest sentit, Sr. Conseller, com valora la creació
d’ocupació que s’ha produït el mes de novembre? 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, yo es que creo que
hay que analizar los datos y a partir de ahí tomar una posición,
y hay que valorar positivamente. Son dos indicadores muy
claros de que algo está cambiando y de que la tendencia está
empezando a definirse en lado opuesto al que ha venido hasta
ahora: trece meses consecutivos de disminución del paro yo
creo que es un buen indicador, y siete meses consecutivos de
creación de empleo neto. 

Yo creo que si usted me pregunta cuál es nuestra visión, es
que entendemos que este cambio de tendencia se está dando y
por tanto hay que animar y hay que dar confianza para seguir
creando empleo.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

M’encantaria, Sr. Conseller, m’encantaria. I evidentment en
aquest sentit, i ja li ho dic d’entrada, la total predisposició a
treballar-hi, però hem de ser conscients, primer, de les dades
que el seu pla d’ocupació, que està en esborrany, assenyalen.
“La afiliación a la Seguridad Social continua con crecimientos
negativos en todos los sectores, que además se han
intensificado respecto a los resultados del 2011". Aquesta és la
realitat que en aquest moment vivim, i ho diu el seu pla
d’ocupació.
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El mes de novembre d’enguany tenim 10.300 llocs de feina
menys que el 2011 el mateix mes. La tendència no va millorant;
el mes d’octubre eren 3.300 menys, ara ja són 10.300.
L’estacionalitat es va incrementant, entre altres problemes, i per
tant, no generar ocupació no pot ser una bona notícia i cregui’m
que aquestes dades que volem posar damunt la taula és per
visualitzar la complexitat de la situació i de la problemàtica, no
són retrets, és per visualitzar una complexitat que a la vegada
que no cream ocupació, la que cream és d’una precarietat
duríssima.

Dades del mes d’octubre, de novembre, perdoni, totes les
persones contractades a Balears, de gener a novembre inclòs, el
43% han estat contractes de menys de tres mesos i a Menorca és
el 45% de totes les persones contractades en un any, gent que no
arriba a cap prestació. El problema és complex i dur i, per tant,
en aquest sentit, amb aquestes dades, l’únic que volem
assenyalar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...és que s’hi impliquin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Se sent el timbre del tall de micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, creo que la implicación, se la
agradezco porque sé que usted también esta tarde nos va a
aportar todas las ideas y soluciones que cree o que su partido
cree que pueden ayudar a mejorar los datos que nos dice, pero...
vamos a concretar, si llevamos trece meses consecutivos,
significa trece meses seguidos diminuyendo los datos de
desempleo frente al mismo mes del año anterior y yo le voy a
decir, es que estamos a nivel del 2010, o sea, hemos recuperado
casi tres años porque estamos cerca del 2009. Eso es creación de
empleo. 

Usted me habla de datos de contratación temporal, bien,
pero es que antes no había esta contratación temporal, yo creo
que hay que partir de que se está empezando a generar empleo,
vamos... no, es que antes se destruía, o sea, vamos a poner la
comparación porque es que si no es muy fácil, mire, somos los
principales preocupados de que existan 90.000 parados, 91.498,
somos conscientes, pero también somos conscientes que en el
2007 había 48.119, es decir, 50.000 más, de eso somos
conscientes, pero además nos hemos puesto al nivel del 2010,
hemos recuperado dos años, de eso también somos conscientes.

Le decimos datos: 5% menos de desempleados que el año
pasado; por islas, todas las islas han mejorado; por sectores,
construcción y comercio están mejorando; empleados de larga
duración, por primer año desde el 2007, por primer mes estos
datos son positivos, contratación positiva, 739 empleados; en
afiliación desde el 2007 este mes no crecía, no creaba afiliados
y por tanto, empleo neto.

Creo que tiene que mirar estos datos, todos somos
conscientes de las familias que hay detrás, pero también el
cambio de tendencia y también la confianza que hay que generar
en el empresario...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, gracias (...)

I.4) Pregunta RGE núm. 15000/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunió amb operadors turístics
americans.

Quarta pregunta RGE núm. 15000/13, relativa a reunió amb
majoristes de viatges americans, que formula el diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester de Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. La meva pregunta va dirigida al
conseller de Turisme. Sr. Conseller, en primer lloc vull donar-li
l’enhorabona per l’organització del Fòrum de gastronomia i
turisme del passat dijous, tant el sector com els majoristes de
viatges especialitzats convidats el varen valorar molt
positivament, llàstima que ningú de l’oposició tengués temps
per assistir al fòrum, una prova més del seu interès pel sector
turístic i és que per recollir, primer hem de sembrar.

Segons l’estadística de FRONTUR l’any 2012 varen visitar
Espanya 57.700.713 turistes, un 2,7% més que el 2011, dels
Estats Units foren 1.240.818 turistes, que representa un 2,2%
del total i un 9,1% d’increment respecte de 2011. El 2013 duim
un acumulat fins a octubre de 54.293.736 turistes, un 4,8% més
acumulat que l’any 2012 de turistes que han visitat Espanya i
l’acumulat de turistes dels Estats Units són 1.081.345 que
representa un 2% del total, però un 4,5% menys que l’acumulat
de 2012.

En l’àmbit de les Illes Balears és un mercat que a dia d’avui
té molt poca rellevància, però el Govern ha donat la primera
passa per canviar aquesta tendència.

Per això li deman, Sr. Conseller, quina valoració fa el
Govern de les Illes Balears de la reunió mantinguda amb els
operadors turístics americans durant el viatge commemoratiu de
l’aniversari del naixement de fra Juníper Serra? Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, Sr. Conseller, per
respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado,
efectivamente con motivo del tercer centenario del nacimiento
de fray Junípero Serra, fundador de las misiones en California,
el Gobierno de España en colaboración con el Gobierno balear
participó en una serie de actos conmemorativos del evento para
poner en valor su legado histórico y cultural y lógicamente para
intensificar las relaciones entre España y Estados Unidos.

Lógicamente, la Consellería de Turismo aprovechó esta
circunstancia para organizar junto con la Oficina Española de
Turismo en Los Ángeles un evento promocional de nuestras
islas. El objetivo de dicho evento, lógicamente, era promocionar
las Islas Baleares y a la vez activar a medio plazo un mercado
emergente como es el norteamericano reforzando los vínculos
históricos y culturales que les unen a las Islas Baleares y en
particular a la isla de Mallorca, ya que en Estados Unidos en la
actualidad la figura del padre Serra y su legado continúan en
plena vigencia.

A la reunión, en la que se presentó un vídeo promocional de
las Islas Baleares y en la que hubo tres intervenciones, por una
parte la consejera de la Oficina Española de Turismo en Los
Ángeles, de la secretaria de Estado de Turismo española y de
nuestro presidente de las Islas Baleares, acudieron más de cien
agentes de viajes norteamericanos entre los que destacan
algunos como el representante de Central Holidays de la costa
oeste, el presidente de European Tours, el presidente y la
directora general de Eurobond Tours, el presidente de Petrabax
Quality Vacations y el presidente y el vicepresidente de la
Catholic Travel Center, que son los touroperadores más
importantes de la costa oeste para el mercado español.  Además
acudieron multitud de periodistas, 33 periodistas concretamente,
de los más importantes medios de comunicación de California
como son Cervantes Publishing Company, Jetset Extra, Los
Angeles Parent Travel, La Opinión, Bargain Travel Europe,
Parenting OC Magazin, etc.

Tras la reunión con estos cien agentes de viajes y
touroperadores se hizo una visita con ellos y la prensa a
Huntington Library para asistir a una conferencia a cargo del
director de la misma y seguidamente visitar la exposición sobre
el padre Serra.

Para terminar, decirles que toda esta actuación, esta
iniciativa se alinea dentro del plan integral de turismo,
concretamente dentro de la categoría del producto cultural y
dentro de la linea de producto religioso.

Muchas gracias.

I.5) Pregunta RGE núm. 15005/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a enquestes realitzades a residents i
familiars de residències.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 15005/13, relativa a
enquestes realitzades a residents i familiars de residències, que
formula la diputada Sra. María José Bauzá i Alonso del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La Fundación de atención
y apoyo a la dependencia y promoción de la autonomía personal
es un organismo dependiente de la Conselleria de Familia y
Asuntos Sociales y es la entidad que gestiona las residencias y
centros de día de Oms, Sant Miquel, así como Son Güells. Este
organismo realiza cada año una valoración del servicio que
presta con el fin de comprobar la calidad de la atención que
ofrece y el grado de satisfacción de los usuarios. El objetivo no
es otro que mejorar las condiciones de vida de la población
residente, la mayoría con alto grado de dependencia.

La residencia y centro de día de Oms y Sant Miquel acoge
a personas con dependencia, grandes dependientes,
mayoritariamente con Alzheimer y otras demencias que
necesitan organización, supervisión y asistencia en el desarrollo
de las actividades de la vida diaria con un cuidado constante y
con unas circunstancias sociofamiliares que requieren la
sustitución del hogar.

Por su parte, Son Güells atiende a personas con dependencia
y más concretamente enfermos de Parkinson, otras
enfermedades neurodegenerativas y personas menores de 60
años con discapacidad física que no tienen suficiente autonomía
para llevar a cabo las actividades de la vida diaria y que
necesitan atención constante y supervisión especializada y con
unas circunstancias sociofamiliares que también requieren la
sustitución del hogar.

Conocida la existencia de estas valoraciones, nos gustaría
que la consellera de Familia y Servicios Sociales nos explicara
cuál ha sido la evolución en los últimos años de las encuestas
realizadas a residentes y familiares de la residencias y centros
de día de Oms, Sant Miquel y Son Güells gestionados por el
Govern. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre, la
Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS:

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada, es
desde el año 2010 que se vienen realizando este tipo de
valoraciones respecto a las residencias que gestiona
directamente el Govern de la comunidad autónoma y que, como
bien decía, nos permiten calibrar la calidad de la asistencia que
ofrecemos y el grado de satisfacción tanto de los residentes
como de los familiares. Y esta tendencia es claramente positiva,
de los nueve parámetros valorados que son comparables, se
mejora prácticamente en todos en ambas residencias, ya digo
desde el año 2010.

Los aspectos que se analizan en la encuesta realizada son
entre otros la información recibida del centro, el personal
médico, el personal auxiliar, el equipo técnico, las instalaciones,
la dirección, el servicio de limpieza e higiene, el servicio
general, la restauración y el servicio de podología y de
peluquería, estos dos últimos externalizados.

En el caso de la residencia Son Güells el nivel de
satisfacción el 2012 fue del 82% a nivel general, así por ejemplo
hay que destacar que el personal médico logra la valoración más
alta con un 4,42 sobre 5, el segundo aspecto más valorado es el
que desarrolla el equipo técnico con un 4,18 respecto a 5
seguido del de limpieza e higiene. En general la valoración
media de la residencia y el centro de día se sitúa en un 4,10
respecto a 5 puntos.

En el año anterior, 2011, esta satisfacción general con la
residencia era un poquito más baja y fue del 80,8% y en 2010
fue de un 80,2%, es decir, un 1,8% inferior a este año.

Respecto a la residencia y al centro de día de Oms y
residencia Sant Miquel, el grado de satisfacción del 2012 se
sitúa en el 85,80%, respecto al 2011 fue del 84% y en el 2010
fue de un 82%, es decir un 3,8% menos que en el 2012.

Para nosotros estas encuestas de valoración y satisfacción,
como decía, tanto de familiares como de los usuarios es muy
importante para ayudarnos a mejorar y a buscar la excelencia y
a conseguir poder ofrecer unos servicios públicos de calidad que
en definitiva es a lo que nos dedicamos todos y queremos que
sean lo mejor para los ciudadanos.

Muchas gracias.

I.6) Pregunta RGE núm. 15008/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pagament a entitats locals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE 15008/13, relativa a pagament a
entitats locals, que formula el diputat Sr. Miguel Ángel Jerez i
Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, la reducció de la morositat de les
administracions públiques i en particular de les entitats locals és

un element, un compromís, diria jo, necessari per millorar la
competitivitat i reduir així la llista de deutors que acumulen
moltes empreses que varen decidir en el seu dia contractar amb
l’Administració.

Per aconseguir oxigenar les seves expectatives de futur i de
negoci i liquidar definitivament tots els seus crèdits, el Govern
de l’Estat va aprovar l’any 2012 dos reials decrets que establien
dos mecanismes de finançament per al pagament a proveïdors
de les entitats locals i que es varen fer extensius a les comunitats
autònomes, amb aquells mecanismes extraordinaris de
finançament es pagaren, es liquidaren i es cancelAlaren multitud
de deutes que han permès avui mantenir la capacitat de
prestació de determinats serveis que ofereixen entitats locals i
també mantenir la competitivitat d’empreses de dimensió
certament reduïda.

Ningú no té cap dubte que aquells mecanismes varen tenir
una incidència positiva indiscutible sobre el producte interior
brut i sobre la creació i el manteniment de llocs de feina directes
i a més varen servir de veritable estímul per a aquells proveïdors
en situacions econòmiques certament complicades.

És el reial decret, el tercer, el reial decret llei del 2013, de
mesures urgents contra la morositat, el que atorga continuïtat al
que acab de dir, continuïtat a aquells mecanismes que s’han
demostrat que són mecanismes d’eficàcia i mecanismes
eficients. Segons hem pogut conèixer, Sr. Conseller, en una
segona fase d’aquest tercer, d’aquest nou mecanisme de
finançament es pagaran factures i obligacions a proveïdors i a
creditors, així com a entitats locals per un import total de 116,9
milions d’euros.

De totes aquestes quantitats, de tota aquesta quantia ens
agradaria conèixer sobretot aquelles que estan destinades a les
entitats locals de Balears, motiu pel qual li feim avui aquesta
pregunta, Sr. Conseller: en quin estat es troba el pagament a
entitats locals de la comunitat autònoma en el marc del tercer
mecanisme de pagament a proveïdors?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, el Sr. Conseller per
respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Jerez, efectivament, és
que la primera mesura de reactivació econòmica compromesa
pel president Bauzá a l’inici de la legislatura era que
l’Administració deixàs de ser morosa, perquè això suposava una
gran càrrega per a les empreses, per als autònoms, per als
treballadors de la nostra comunitat autònoma.
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És veritat que és un poc embullós, no?, diferents fases,
diferents trams dels diferents mecanismes de fons de liquiditat,
de mecanismes de proveïdors, però això el que demostra és el
gran convenciment del Govern de l’Estat i de les comunitats
autònomes i el gran esforç que feim de liquiditat perquè les
administracions públiques al nostre país, també a la nostra
comunitat autònoma a partir de gener puguin començar a
complir els terminis de pagament que marca la Llei de deute
comercial.

És veritat que amb aquests processos i amb aquestes fases
dels mecanismes de proveïdors el passat 3 de desembre el
Govern va signar contracte de préstec per valor de 7,2 milions
d’euros corresponent a aquells deutes que les entitats locals de
la nostra comunitat tenen amb proveïdors.

El pagament d’aquests 70 milions s’està fent des d’ahir fins
al pròxim dijous, estan cobrant els proveïdors d’aquestes entitats
locals. I cal recordar que aquests 70 milions d’euros d’entitats
locals s’engloben en una xifra major de 116 milions d’euros
dels quals 70 són entitats locals, que assumeix el préstec la
comunitat autònoma, i 46 és endeutament de la comunitat
autònoma per pagament d’altre tipus de proveïdors, pagament
que ja es va fer el passat dia 20 de novembre.

Les entitats locals adherides a aquest mecanisme són a la
nostra comunitat els quatre consells insulars, les mancomunitats
del Raiguer i del Pla de Mallorca i els ajuntaments d’Alaior,
Banyalbufar, Llucmajor, Maó, Es Mercadal, Montuïri, Palma,
Petra, Porreres i Sant Antoni de Portmany.

Amb aquest pagament que està fent aquests dies a entitats
locals el Govern dóna una empenta més amb el seu compromís
de cancelAlar el deute amb les entitats locals a finals de
legislatura, una passa molt important. De fet, amb aquest
pagament ja es produeix la cancelAlació de deute amb algunes
entitats locals, per exemple, l’Ajuntament de Palma, per valor
de 36 milions d’euros, a més de l'assumpció del Govern dels 40
milions de deute del Palau de Congressos via pressuposts de la
comunitat, o es cancelAla gran part de deute, com per exemple,
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, 1,2, o el consell de
Formentera, 5 milions d’euros. En aquesta feina estam, Sr.
Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 15013/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abandonament del càrrec de gerent l'EPRTVIB.

Setena pregunta, RGE núm. 15013/13, relativa a
abandonament del càrrec del gerent de l’Ens de Radiotelevisió
de les Illes Balears, que formula el Sr. Cosme Bonet i Bonet del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gómez, aquesta és la pregunta
que li vaig presentar per escrit dia 20 de desembre de 2011, és
a dir, pràcticament fa dos anys, i encara està sense resposta.
Avui té l’oportunitat de demostrar que no hi ha res a amagar,

que no tenen res a amagar sobre el pas del Rupérez per IB3 i els
motius de la seva marxa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos, me he quedado con el
interés y con la gana de saber qué pregunta formula usted, me
voy a ceñir a la que usted ha formulado en el escrito.

En cualquier caso le diré que yo he contestado todas las
preguntas que usted ha formulado en esta cámara,
reiteradamente precisamente, sobre este tema, tanto a usted
como a otros miembros de su grupo parlamentario, pero
realmente, Sr. Bonet, después de que hace más de dos años que
el Sr. Rupérez abandonó el ente público y después de haber
contestado en reiteradas ocasiones como digo  preguntas suyas
formuladas en esta cámara, pues realmente me parece que se ha
contestado suficientemente a lo largo de todo este tiempo y le
diré una cosa: que a preguntas idénticas, pues idéntica respuesta,
el Sr. Rupérez abandonó IB3 por falta de confianza.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Si varen perdre la confiança en ell degué ser perquè algú hi
va dipositar la confiança en algun moment, però bé, no oblidi
que aquesta pèrdua de confiança es produeix quan el Sr. Palazón
era de viatge a Estats Units i, per tant, qui és que va perdre la
confiança en el Sr. Rupérez, aquesta és la pregunta que vostès
no contesten, va ser el Sr. Palazón?, va ser vostè?, va ser algú
altre?

Jo tenc una pregunta escrita sense resposta fa dos anys i el
que vostè ens dóna cada vegada que té oportunitat de fer-ho són
respostes esquives, silencis que fan créixer l’ombra de la sospita
sobre la figura del Sr. Rupérez.

Vostè està enmig, em sap greu, Sr. Gómez, perquè va ser
director general de la Radiotelevisió pública al mateix temps
que conseller de Presidència i ens vol fer creure que vostè no
tenia res a veure amb el que decidia el Sr. Palazón?, ens vol fer
creure que tot un conseller de Presidència ignorava que el gerent
d’IB3 era un soci del president del Govern?, ens vol fer creure
que desconeixia aquestes relacions?, ens vol fer creure que el
Sr. Rupérez apareix com caigut del cel a les Illes Balears, sense
ningú que l’avali en el seu moment? Ens ha dit que algú li va
dipositar la confiança. Ens vol fer creure que no va tenir res a
veure ni en el nomenament ni en la seva desaparició del mapa
tan sols un mes després? És conscient que res d’això no és
creïble?
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Li ho recordarem, per si ho ha oblidat, vostès varen evitar
fer el concurs per nomenar els directors de la televisió i la ràdio
i del gerent, per tant, varen decidir nomenar-los a dit. Vostès
varen decidir mantenir el Sr. Rupérez a pesar de l’enfrontament
que va protagonitzar des del primer dia amb el sector
audiovisual, es va dir públicament que havia falsejat el
currículum, que mai no havia treballat a Televisió Espanyola, es
va destapar que sols tenia vinculació amb aquesta comunitat per
negocis. Nosaltres no volem generar més dubtes sobre aquest
assumpte, volem saber, simplement, quin va ser el paper real
d’un home de confiança d’aquest govern, a qui es va donar un
enorme dins IB3 per immediatament destituir-lo, un home que,
per desgràcia, ara torna a protagonitzar les nostres preguntes
perquè es troba a la presó per un presumpte robatori, Sr. Gómez,
és que és molt greu. Aquest home va ser el factòtum d’IB3, i
vostès no en volen ni parlar. 

Nosaltres volem saber, tenim dret a saber quina ha estat la
vinculació real del Govern amb aquest presumpte delinqüent, i
hi té dret l’oposició i la ciutadania. I deia Ciceró, Sr. Gómez,
que la veritat es corromp tant amb la mentida com amb el
silenci. No la corrompi més, Sr. Gómez.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, le he
reiterado en distintas ocasiones que el que entonces tenía
delegadas todas las funciones del ente público tenía las manos
libres para rodearse de todas las personas que él considerara
adecuadas para dirigir el ente público. Yo se lo he repetido hasta
la saciedad y por muchas veces que me lo pregunte no le voy a
contestar otra cosa porque no tengo otra respuesta, y el Sr.
Rupérez estuvo pues algo más de un mes, o un mes y medio, en
el ente público porque durante ese tiempo pues hubo
evidentemente y efectivamente una pérdida de confianza con el
que entonces dirigía el ente público porque tenía las funciones
delegadas. Yo otra cosa no puedo decirle porque no hay más por
mucho que usted se empeñe. 

Lo que sí puedo decirle que podría usted, en todo caso, pues
ver, ya que siempre tiene pues entre sus gestiones y su trabajo
valorar la acción del ente público, pues podría ver precisamente
que el ente público está desarrollando, en este caso, una gestión
brillante. Eso es lo que usted debería de notar, muy a diferencia
de la pasada legislatura cuando ustedes gobernaban porque
ahora con muchísimo menos dinero estamos construyendo una
televisión mucho más cercana, hemos doblado precisamente la
audiencia y, por lo tanto, aquí se ve muy clara la defensa de los
intereses generales. Pero efectivamente, yo creo que a usted
hablarle o la palabra esta de interés general a usted le suena a
poco. Muchas gracias.

I.8) Pregunta RGE núm. 14992/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a informe PISA.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta RGE núm. 14992/13, relativa a informe
PISA, que formula el diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del
Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, de vegades les tires
còmiques encerten moltes vegades a resumir polèmiques
públiques. Aquí duc el Vuit i Nous de divendres: “PISA, els
balears a la cua en matemàtiques; Trepitja, idò ara ho fareu en
anglès”. 

Resumeix la perplexitat sobre el TIL, bé, una de les
perplexitats que ha provocat el TIL. Jo no sé vostè, Sra.
Consellera, però cada dia mestres i pares ens expliquen a tots,
ens conten experiències, tristes experiències, del TIL on
destaquen com baixen els nivells dels continguts. N’és vostè
conscient?, li arriben aquestes queixes? Se n’ha temut del temps
que es dedica a traduir, del temps que es dediquen a reiterar, de
totes les situacions estranyes que es produeixen dins la vida
quotidiana de les nostres aules? No funciona, Sra. Consellera.
Ja li hem dit que no ens oposam de pla a qualsevol fórmula que
suposi aprendre anglès, però cal que es donin condicions. 

Tornant a PISA, li demanaria que ens digués, com explica
el resultat de Navarra amb les mateixes lleis socialistes, com li
han demanat ja distintes vegades? Com explica que la Catalunya
de la immersió tregui més bona nota en comprensió lectora que
la mitjana de l’Estat? 

Diu PISA que el biaix de resultats s’explica per la diferència
entre nadius i nouvinguts, fa comptes insistir aquí i posar-hi més
recursos en comptes de seguint-ne llevant com fa vostè? De ver
creu, i aquesta és la pregunta, Sra. Consellera, que aquest curs
millorarem en matemàtiques i en ciències gràcies al TIL?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Estic contenta
que s’hagi llegit l’informe PISA i que hagi vist que es farà el
2015, supòs, i no el 2013 com va dir l’altra vegada, però anant
a allò que li anava a dir...

(Remor de veus)
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... és molt clar, miri, el que és segur és que ha fracassat,
l’informe PISA és de 2012, aquest que ha sortit ara publicat,
llavors analitzava els resultats anteriors, que era quan
governaven vostès i també els vull recordar que va anar molt
malament. No em demanin com ha anat a Navarra o com ha
anat a Catalunya, que són comunitats ben distintes i tenen les
seves responsabilitats, jo sé com ha anat aquesta comunitat i tots
ho sabem, i governada per vostès. 

Jo sí que li puc dir que el TIL forma part de les reformes
d’aquest govern per canviar els resultats, ja ho crec que en
forma part, perquè el TIL serà una part de la solució, i no del
problema, i vostè, evidentment, en tres mesos d’aplicació de
TIL no el pot avaluar, l’avaluarà el 2015 o es miraran els
resultats, però no ara. No vulgui avançar coses que no s’han
produït. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No em pensava que la consellera
que ens ha fet fer el ridícul com a país arreu i amb més de
20.000 lectures sobre el seu fiasco em tragués, la veritat,
qualsevol error que jo hagi, modestament, pogut cometre.
Francament, crec que li convendria més fer-se una reflexió
sobre vostè mateixa, però bé, sé que l’autocrítica és difícil, és
difícil.

Vostè em diu que té moltes de mesures en marxa, nosaltres
només hem vist el TIL i retallades, el TIL i retallades, i amb
això creu que realment millorarà...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. ... i amb això realment creu que
millorarà el caos en què ha convertit les aules i les escoles
públiques de les Illes Balears? Hi ha un gran esforç per part dels
nostres mestres per millorar els resultats, hi ha hagut una
lleugeríssima millora i PISA li diu, li dóna les pistes per veure
on és que hi ha el gran biaix de diferència respecte dels nostres
resultats. 

Aquí fa comptes actuar-hi o fa comptes realment ignorar-ho
olímpicament a partir dels seus prejudicis sobre el que ha de ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... sobre el que vostè pensava abans de veure...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com deim a
Balears, no és el mateix pegar que rebre, de veritat que no? El
que és fiasco per a uns és errada per als altres, que diferent que
és la vara de mesurar, hem de ser un poc legals i un poc
correctes tots, tots ens podem equivocar perquè tots som
humans...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... pensi vostè. El ridícul tots el podem fer, el Govern i
l’oposició i el portaveu d’educació. 

Miri, precisament l’informe PISA no analitza les habilitats
concretes d’un alumne, analitza precisament el sistema educatiu
en general, en conseqüència et diu on falles per poder rectificar.
I jo crec que sí, que el tema TIL pot ajudar perquè pensi vostè
que quant a les habilitats lectores el que fa l’informe PISA és
analitzar la capacitat d’acostar-te a texts diferents i entendre
diferents llenguatges. 

Des del moment que aplicam un sistema que per a diferents
assignatures s’empren diferents llenguatges és evident que
enriquirem el vocabulari dels nostres alumnes, sigui en anglès
en castellà o en català. Nosaltres hi creim i veurem els resultats
després, el 2015, però donem-li l’oportunitat, com a mínim
donem-li, i facem un canvi perquè el que tenim no funciona.
Vegem si això funciona més i podem tenir bons resultats que
tots aspiram al mateix, bons resultats per als nostres alumnes.
Res més. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 15007/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni singular signat entre la
Conselleria de Salut i la Creu Roja.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta RGE núm. 15007/13, relativa a conveni
singular signat entre la Conselleria de Salut i la Creu Roja,
formulada per la diputada Sra. Catalina Palau i Costa del Grup
Parlamentari Popular, queda ajornada per solAlicitud del Govern,
mitjançant l’escrit RGE núm. 15310/13.

I.10) Pregunta RGE núm. 15001/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Mesa de directors generals de turisme
a les Illes Balears.

Desena pregunta RGE núm. 15001/13, relativa a Mesa de
Directors Generals de Turisme a Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Lourdes Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. D’ençà que començà la present legislatura el Partit
Popular ha estat innovant, reestructurant i treballant en la
recerca contínua de solucions, sovint diferents a les habituals
fins ara. Per dur a terme aquesta tasca el Govern ha estat creatiu
i valent, no ha tengut por de dur endavant aquelles reformes que
eren necessàries. A les fires de promoció de les Illes Balears on
abans hi havia paper ara hi ha informació digital, que estalvia
doblers, evita la tala d’arbres preservant així el medi ambient i
que, a més, ens situa al capdavant, a nivell mundial, de la
tecnologia aplicada al turisme.

Es realitzen diversos fòrums especialitzats, com el que
tengué lloc la setmana passada de turisme i gastronomia,
propiciant networking entre els proveïdors de serveis i
operadors de destinació i agents de viatge amb la finalitat
d’afavorir acords comercials i donar a conèixer la nostra
destinació. El Govern ha cercat la transversalitat per tal que
totes les administracions funcionin coordinadament perquè
l’experiència d’uns enriqueixi i sigui d’utilitat als altres. 

En aquest sentit, la conselleria ha impartit aquest juliol la
primera jornada de formació per a gestors locals de les
destinacions turístiques, perquè poguessin complementar la seva
formació de manera continuada adaptant-se a les noves
necessitats del mercat així com als avanços tecnològics en els
canals de comercialització, per poder millorar en eficiència i
productivitat. També ha estat aquest govern que ha incorporat
el sector privat a fòrums on fins ara se’ls havia exclòs, per tal de
poder comptar amb l’opinió i la participació dels professionals
de la matèria. Dins d’aquesta línia de cooperació i informació
recentment s’ha celebrat la Mesa de Directors Generals de
Turisme de les Illes Balears. Sr. Conseller de Turisme i Esports,
podria informar al respecte?

Moltes 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, Sra. Diputada.
Efectivamente, el pasado 21 de noviembre tuvo lugar la Mesa
Nacional de Directores Generales de Turismo, era la primera
vez que se celebraba en las Islas Baleares esta mesa, con lo cual
realmente fue importante, y el contenido de la misma fue el
siguiente, en primer lugar, se hizo un avance de los planes
operativos de Turespaña para el año 2014 coordinándolos con
nuestro plan de acción. 

En segundo lugar, se trató el tema de los préstamos del
FOMIT con una novedad importante y es que se ha propuesto
que dichos préstamos, además de ir destinados a
administraciones públicas, a partir de este año puedan ir
también destinados a entidades privadas, con lo cual es de gran
importancia para el sector. 

En tercer lugar, los grupos de trabajo que estaban
coordinados para el trabajo de homogeneizar la normativa de las
diferentes comunidades autónomas en materia de apartamentos
turísticos, campings y turismo marinero presentaron sus
avances, su información y el trabajo que han estado realizando
en los últimos meses. 

En cuarto lugar, el presidente de SEGITTUR presentó la
página spain.info y puso la tecnología a disposición de las
comunidades autónomas. 

Y el quinto punto tratado fue importante, muy importante
para Baleares, porque se trató el tema de la renovación de
destinos turísticos maduros. Allí tuvimos un protagonismo
realmente importante. Nuestra ley de turismo, nuestro plan
integral y nuestro decreto de renovación de las zonas maduras
se pusieron como ejemplo de marco normativo para conseguir
un reposicionamiento y una renovación de los destinos turísticos
maduros y, de hecho, varias comunidades autónomas se
interesaron por estos instrumentos normativos y están en estos
momentos iniciando su estudio para, en su caso, implantar
medidas similares en sus propias comunidades autónomas.

Para finalizar, la Asociación Española de Estaciones
Náuticas presentó su asociación y la labor que han realizado.

La reunión fue también muy positiva por otros dos motivos,
primero, porque Turespaña nos solicitó que lideráramos para el
año 2014 las jornadas de mercados emisores que se organizan
junto con los consejeros de todas las oficinas de turismo
repartidas por todo el mundo, todo ello coordinado con las
patronales turísticas, y también porque se pusieron las bases y
se empezó a trabajar para la firma de un convenio con
Turespaña para poder disponer de todo el material estadístico de
ésta que han ido recopilando a lo largo de los años en materias
como mercados emisores, productos, necesidades y llegada de
turistas.

Muchas gracias.

I.11) Pregunta RGE núm. 15003/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fons per a la formació d'empleats
públics d'entitats locals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta RGE núm. 15003/13, relativa a fons per a
la formació d’empleats públics d’entitats locals, que formula el
diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, fa unes setmanes es va reunir
vostè amb el director de l’Institut Nacional d’Administracions
Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
per parlar sobre la coordinació de les polítiques de formació
dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Com a novetat l’any 2014 vostè va anunciar que per
primera vegada la seva conselleria gestionaria directament el
fons destinat a formació per al personal de les entitats locals. 

Pensam que aquest és un anunci important i positiu per
partida doble, en primer lloc, perquè la formació de l’empleat
públic és imprescindible per tenir una administració pública de
qualitat que doni un servei públic eficient i eficaç, i, en segon
lloc, consideram que és una bona notícia perquè aquesta mesura
anirà dirigida directament a la gestió de la formació del personal
de les entitats locals de la nostra comunitat autònoma. Per tant,
el Govern de les Illes Balears gestionarà directament els
recursos per tenir un personal ben format i per tenir uns
ajuntaments més preparats, més eficients i amb més capacitat de
resposta.

L’Administració local és la més propera i la més directa cap
als ciutadans, per tant, és aquesta a la qual el ciutadà recorre
quan té un problema o quan necessita la seva atenció, el seu
servei; per això, quan més preparat estigui el personal d’aquests
ajuntaments millor serà la capacitat de resposta per part de
l’administració pública.

Per això, Sra. Consellera, ens podria concretar en què
consisteix la gestió d’aquests fons per a la formació de
l’empleat públic local i ens podria concretar un poc més les
partides d’aquest fons.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre, Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com vostè
deia, el Govern de les Illes Balears gestiona la formació
contínua dels treballadors de la comunitat autònoma a través de
la Conselleria d’Administracions Públiques, i és a partir de
l’any 2014 que es produeix aquesta novetat, que gestionarem
també els fons destinats a la formació del personal de les
administracions locals. 

Aquesta situació es produeix després de l’acord adoptat en
matèria de formació a nivell nacional, dia 21 de juliol, i després
publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat l’octubre, i es deu a
dues sentències del Tribunal Constitucional que estableixen que
la competència per gestionar els fons destinats a les entitats
locals correspon a les comunitats autònomes, i no de forma
centralitzada a l’Estat. De manera que se’ns transferiran aquests
fons i cada comunitat autònoma gestionarà el fons del personal
local de la seva comunitat.

Dit això, ens hem reunit, com vostè deia, amb el director de
l’INAP, però també en el si de la comissió permanent de la qual
formam part a nivell nacional, per analitzar com s’ha de fer
aquesta gestió. En concret, quant a les quanties nosaltres rebrem
un total de 702.000 euros per a la formació contínua de l’any
que ve, dels quals 481.000 van destinats directament a
l’administració autonòmica i la resta, 221.000, als empleats
locals. Aquest fons ja consta en el projecte de llei de pressupost
estatal i serà transferit en el nostre pressupost. Per dur a terme
aquesta gestió es farà una convocatòria pública de subvencions,
de manera que hi puguin accedir no només la federació, en
aquest cas la FELIB, sinó també aquelles entitats locals,
individualment o agrupades, que vulguin presentar plans de
formació específics per als seus empleats públics i d’aquesta
manera especialitzar i professionalitzar la formació dels
funcionaris o del personal en general. 

Per altra banda, també es farà la determinació dels criteris
gràcies a una comissió paritària amb els sindicats, representants
del sector així com la participació de la federació
territorialitzada, com diu la norma estatal i el Govern. I
actualment estam tramitant aquest ordre de subvencions. 

Amb això, dir-los que també des de l’EBAP s’han fet
reunions amb la FELIB, amb la federació nostra de municipis,
precisament per informar d’aquesta situació, per analitzar amb
ells com ha de ser aquesta gestió i amb la finalitat que es faci de
la manera més consensuada possible i en benefici, evidentment,
municipal i de tots els empleats públics. Creim que d’aquesta
manera milloram la formació de tots els empleats, la feim més
propera, més especialitzada a les administracions locals i tot
redunda en benefici general, no només de les administracions
sinó dels ciutadans que són els destinataris dels nostres serveis.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 15004/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a taxa de tractament de
residus d'origen animal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 15004/13, relativa a taxa de
tractament de residus d’origen animal, que formula la diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors i senyores
diputats. Entre els nombrosos deutes pendents i factures de
l’anterior govern del pacte, als quals ha hagut de fer front i
pagar l’actual govern del Partit Popular, està documentada una
despesa d’1,5 milions d’euros per al transport de residus
d’origen animal, i s'ha hagut de pagar 290 euros per cada tona
transportada. La gestió d’aquests subproductes, anomenats
SANDACH, està regulada per evitar qualsevol risc per a la salut
humana, la sanitat animal o el medi ambient i, molt
especialment, per garantir la seguretat de la cadena alimentària.
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Durant la passada legislatura aquests SANDACH eren
traslladats en camions contenidors a la península, però amb una
gestió caòtica, desordenada i sense control, amb els problemes
que podien ocasionar, com he dit abans, a la salut pública. Ho
confirma que just començar l’actual mandat aquests vehicles
van ser localitzats sense embarcar, provocant un greu problema
d’imatge i també d’higiene, que va haver de resoldre la
Conselleria d’Agricultura, una mostra més de la ineficàcia
d’aquell govern del pacte, que a més de no resoldre els
problemes, els agreujava amb la seva passivitat i la seva
incompetència.

Però en aquesta legislatura la feina conjunta del Govern i el
sector primari, concretament amb les organitzacions
professionals agrícoles i ramaderes, ha permès aportar una
solució ordenada i eficaç a la greu problemàtica que ocasionava
la mala gestió d’aquests residus potencialment perillosos. S’ha
escoltat el sector i amb la seva colAlaboració s’ha resolt amb
eficàcia i amb un cost molt raonable. 

Per tant, Sr. Conseller, quina ha estat l’actuació del Govern
davant el problema del tractament de residus d’origen animal,
anomenats SANDACH?

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, Sr. Conseller, per
respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè ha
comentat que quan entram nosaltres el juliol de 2011, trobam
una de les problemàtiques damunt la taula i és la que fa
referència als residus carnis dels escorxadors de Mallorca. I
trobam que tenim tota una normativa que diu com s’han
d’eliminar aquests residus, com s’han de tractar aquests residus,
i, curiosament, ens adonam a través de l’Autoritat Portuària, que
hi ha un sistema muntat que consistia per part de l’anterior
govern en traslladar els residus a Catalunya. Residus que es
traslladaven a més de forma ilAlegal dins contenidors sense
refrigerar. Això ja es poden imaginar què suposa, contenidors
dins vaixells, contenidors que duien des de residus carnis, des
de butzes fins a columnes vertebrals, per tant, una situació
caòtica.

A més, un sistema insostenible totalment, perquè això
costava al Govern balear 290 euros per tona, a més, al Govern
balear, quan realment les competències sobre l’eliminació de
residus són del Consell de Mallorca. És a dir, coses que no
s’entenien com varen poder arribar a passar l’anterior
legislatura. I és ver que hi va haver una cua de proveïdors
cobrant o intentant cobrar allò que se’ls havia promès i era més
o manco el que vostè ha dit, 1,5 milió d’euros, per feines que
estaven fetes, però que, com va passar a altres departaments, no
s’havien pagat.

Què feim nosaltres? Ens posam en contacte amb el Consell
Insular de Mallorca i en tot moment i des d’un principi hi ha
total receptivitat i s’analitza què s’ha de fer per posar seny a
aquesta situació. Des del Consell Insular de Mallorca, amb
l’empresa Tirme comença a recollir aquests residus i els
eliminen, i rebaixam el preu a 131 euros de tarifa. Darrerament
què s’ha fet? S’ha aconseguit també aprovar una tarifa especial
per a tot allò que són els residus carnis que és només de 39,45
euros per tona. És a dir, allò que abans costava 1.450.000 euros,
ara costarà només 118.350 euros, és a dir, 1.331.000 euros
menys del que costava abans. Aquesta torna ser una de les
mostres de gestionar fent les coses normals, perquè no s’ha
hagut d’inventar absolutament res, gestionar fent el mateix per
1.331.000 euros menys d’allò que costava abans.

Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 15006/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament del Pla director de
residus.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta RGE núm. 15006/13, relativa a
desenvolupament del Pla director de residus, que formula la
diputada María Virtudes Marí i Ferrer del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, parlant d’assignatures pendents en matèria de
residus, li vull preguntar com estan les aportacions del Govern
en els plans directors sectorials de residus sòlids urbans de
Menorca, Eivissa i Formentera. 

Fent un poc de memòria, vull recordar que l’article 6.4.c) del
Decret 46/2001, mitjançant el qual es va aprovar el Pla director
de residus urbans d’Eivissa i Formentera, preveia que
l’administració autonòmica havia d’aportar un 30% de les
inversions que es realitzessin a l’abocador de Ca Na Putxa,
aquelles inversions evidentment que no estiguessin
subvencionades per la Unió Europea. L’any 2006 es fa fer una
previsió pràcticament idèntica per a l’illa de Menorca.
Juntament amb això, la Llei d’acompanyament del pressuposts
de desembre de l’any 2006, va facultar mitjançant la disposició
transitòria 17 al Govern, per signar els convenis per aplicar
aquestes disposicions reglamentàries. Les obres d’aquests
abocadors en el cas d’Eivissa es varen iniciar la legislatura
2003-2007 i es varen acabar la legislatura passada. 
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Ens consta, perquè va aparèixer en els mitjans de
comunicació, que el conseller aleshores de Medi Ambient del
pacte de progrés, el Sr. Prats, fins i tot en octubre de l’any 2007
va enviar una carta al president Antich, reclamant la signatura
d’aquest conveni perquè s’aportàs aquest finançament del 30%
de la inversió en el Consell Insular d’Eivissa. Aquestes gestions
no degueren anar molt bé, perquè el mes de març de l’any 2011,
el mateix conseller reconeixia que el conveni amb la Conselleria
de Medi Ambient no acabava de concretar-se. Fins i tot, el 14 de
març de l’any 2011, pocs dies abans de dissoldre’s aquest
parlament, l’aleshores diputada Sra. Suárez va presentar una
proposició no de llei per reclamar la signatura d’aquest conveni
al Govern. Tot el que hem dit d’Eivissa, ho podem dir
exactament igual de Menorca. 

Per tant, crec que queda evident per les dades i per les dates
que som davant d’un greuge històric i d’un deute històric.
Davant d’aquesta situació, Sr. Conseller, ens pot explicar quines
actuacions té previstes la seva conselleria per poder tancar
aquest deute històric, com s’està fent en molts d'altres?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, Sr. Conseller, per
respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, és ver, vostè
ha fet esment i convé continuar-ne fent a la història. Dia 23 de
novembre del 89, el Ple del Parlament va aprovar els criteris
generals per a la redacció del Pla director per a la gestió dels
residus sòlids de Balears, allà s’estableix que els plans de gestió
dels residus hauran de determinar les aportacions econòmiques
de l’administració pública i en concret, de l’administració
autonòmica.

Després, el Pla director per a la gestió dels residus sòlids
urbans de les Illes Balears, que es va redactar, a més dels plans
sectorials específics de cada consell, va concretar que
l’administració autonòmica hauria d’aportar un 30% de la
inversió a realitzar, la qual cosa també es va mantenir després
a tots els posteriors plans directors que es van fer a cada illa.

Així, el Govern balear va aprovar el Pla sectorial d’Eivissa
i Formentera pel Decret 46/2001, mantenint aquesta previsió
d’aportació d’un 30% a les infraestructures contemplades a
Eivissa i un 40% a les infraestructures contemplades a
Formentera. Després, en el 2006, un cop també transferida la
competència de planificació de residus als consells insulars, el
Pla director de Menorca continua contemplant l’aportació per
part de l’administració autonòmica.

Per tant, aquest Govern, després d’haver parlat amb els
presidents dels dos consells, d’Eivissa i de Menorca, que ens
han estat reclamant i insistint per solucionar aquesta situació i
amb la intervenció del conseller d’Hisenda, el que ha fet aquest
govern per a l’any que ve és tenir unes partides per començar a
pagar aquestes quantitats, algunes que ja estan pendents i
d’altres que són per a inversions que es puguin fer en el futur.

Per tant, farem les dues coses, la signatura d’un conveni
específic de colAlaboració a Eivissa, per mantenir aquest 30% i
un altre per a Menorca. El de Menorca arribarà a unes
infraestructures amb una quantia de 6.828.894 euros i es farà el
pagament entre el 2014 i el 2027. I després, per qüestions
d’inversió a Eivissa i a Formentera, es representarà la
recuperació de part de la inversió amb una quantia de
14.045.588 euros també entre els plurianuals de 2014 i 2027.

Això és el que farem, ja dic, i per a aquest any vinent ja hi
ha una partida pressupostada per a aquests conceptes.

Gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 15014/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a privatitzar l'atenció sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

La catorzena pregunta, RGE núm. 15014/13, relativa a
privatitzar l’atenció sanitària, que formulava el diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
queda ajornada per solAlicitud del Govern, mitjançant l’escrit
RGE núm. 15310/13.

I.15) Pregunta RGE núm. 15002/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de la seguretat de
la xarxa ferroviària de Mallorca.

Quinzena pregunta, RGE núm. 15002/13, relativa a millora
de la seguretat en la xarxa ferroviària de Mallorca que formula
el diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Como hemos dicho otras veces, los
gobiernos del Partido Popular han estado siempre preocupados
por el desarrollo del transporte público y sus infraestructuras,
apostando por su continua mejora ya que el transporte público
es decisivo en el progreso económico y social de una comunidad
moderna como es la nuestra y de él depende en gran parte el
nivel de vida de sus ciudadanos.

Tras la mala gestión en movilidad en la pasada legislatura,
este gobierno ha supuesto un giro en la eficiencia y eficacia en
la prestación del servicio de transporte público. Con datos
objetivos, se han transportado más pasajeros, con menor coste
de recursos públicos que el anterior gobierno. En transporte
ferroviario destacar el esfuerzo del Govern para garantizar el
correcto funcionamiento de SFM, debido al lastre de mala
herencia económica de gestión recibida de la anterior
legislatura. Así, a parte de pagar muchas deudas del anterior
Govern, se han realizado importantes actuaciones, como la
electrificación hasta Inca, la puesta en marcha de linea express,
la linea 2 de metro, un sistema de control tarifario, sistema de
información y tecnológico y el reciente proyecto de corredor
verde.
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Lo importante, por lo que supone para la seguridad de las
personas, usuarios o no, son las actuaciones en mejora de la
seguridad de la red ferroviaria y de los pasos a nivel.
Recordamos lamentables siniestros ocurridos generalmente
durante gobiernos del pacto, es así. 2 de febrero de 2002,
accidente en la estación de Sa Pobla, con 6 heridos; marzo de
2004, descarrilamiento en Sineu; 31 de marzo de 2008,
descarrilamiento en la estación de Manacor, 11 heridos; y el
más grave de todos en nuestra isla, el 19 de mayo de 2010, en
Sineu, al chocar el tren con restos de un muro, 31 heridos. Así
como otros siniestros, algunos mortales, en pasos a nivel.

Son importantes las actuaciones en seguridad, y de ello es
consciente, y muy consciente, el Govern. Por todo ello, Sr.
Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, le
formulo la siguiente pregunta: ¿qué actuaciones lleva a cabo
Serveis Ferroviaris de Mallorca para la mejora de la situación
de la red ferroviaria de Mallorca?

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, efectivament i
sense cap dubte una de les preocupacions bàsiques de tota
empresa ferroviària és la seguretat, i la seguretat de la xarxa de
qualsevol empresa ferroviària és inqüestionable i és on hi hem
de tenir molt esment. El moviment de persones en les
condicions de qualitat, de confort i de seguretat és un dels
objectius bàsics de la nostra gestió. 

Des de l’inici d’aquesta legislatura hi hem fet feina, hem
mantengut sempre les inversions en seguretat, en manteniment
de la via, catenària, geometria, etc., i al cap i a la fi, en mesures
de seguretat. També ha estat un dels nostres objectius la retirada
progressiva de passos a nivell. Com bé sabem, els passos a
nivell són punts negres de tota la xarxa ferroviària i és missió de
l’administració ferroviària eliminar tots aquests punts. A la
nostra xarxa concretament en tenim un de molt perillós, el pas
de Can Foradí a Palma, un pas necessari per als veïnats i que,
com tots recorden, desgraciadament hi va haver un tràgic
accident que ens va obligar a tancar-lo, fent urgent la seva
solució. Aquesta obra serà una realitat en breu perquè la seva
adjudicació és imminent i així eliminarem un dels punts negres
històrics d’SFM.

L’eliminació dels passos a nivell està contemplada com una
de les mesures prioritàries dins el Pla director sectorial de
transports i curiosament no se li va fer cas mai. Varen anar a fer
coloms a altres bandes, com bé sap vostè, però no varen
solucionar el que era bàsic, bàsic, súper bàsic, dins la línia de
tren.

En principi altres actuacions que nosaltres hem posat en
marxa serien en matèria de seguretat la millora del tram de la
via entre Marratxí i Santa Maria, arreglant els problemes de
despreniment de les trinxeres, la millora dels passos a nivell de
vianants de les estacions de Binissalem i Marratxí, reforçant la

senyalització, o la protecció de la part del camí dels Moliners,
instalAlant barreres, senyals acústiques i lluminoses, o també
l’adquisició d’una maquinària, una batonadora, per poder
respondre ràpidament amb mitjans propis a qualsevol dels
imprevistos que puguin sorgir a la via.

Definitivament allò que hem de fer és consolidar allò que
tenim i després ja veurem si convé passar a altres històries.
Gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 15009/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Consell financer
interinsular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregunta RGE núm. 15009/13, relativa a Consell Financer
Interinsular, que formula la Sra. Margalida Cabrer i González
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
passat dimarts dia 3 de desembre es va reunir el Consell
Financer Interinsular, amb la presència dels quatre presidents
dels consells insulars, el president del Govern, el vicepresident
i el conseller d’Hisenda, i s'hi va acordar per consens donar el
vistiplau a l’avantprojecte de llei del sistema de finançament
definitiu dels consells insulars.

Una bona notícia, una fita històrica i un bon acord que arriba
amb cinc anys de retard i arriba amb cinc anys de retard, ja que
en teoria l’any 2007 era quan s’havia d’haver aprovat, cosa que
no va succeir i cosa que ha suposat mantenir de forma anòmala
una llei de 2002 que va impedir actualitzar de manera correcta
el cost de les competències; una situació que va obligar a crear
de forma transitòria un sistema de bestretes o aportacions
addicionals, al marge del sistema, per tal de reforçar la
suficiència financera dels consells insulars.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular celebram que
aquest govern, malgrat la difícil situació econòmica i
pressupostària que hem hagut d’afrontar, hagi estat sensible i
responsable amb els consells insulars, hagi estat capaç d’arribar
a un acord amb els quatre consells insulars, que doni estabilitat,
objectivitat i major autonomia a aquestes institucions, i hagi
demostrat, una vegada més, la capacitat de solucionar
problemes del passat, assolint una fita històrica molt important.
Per això, Sr. Conseller, volem conèixer la seva valoració.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, Sr. Conseller, per
respondre.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Cabrer. La valoració
que fa el Govern de l’acord del Consell Financer Interinsular
per a la Llei de finançament de consells és positiva. I és positiva
perquè és positiu per a la comunitat autònoma que els quatre
consells de les nostres illes hagin arribat a un acord, a un
consens amb el nou sistema de finançament.

Podem parlar moltes vegades de diàleg, de consens, però
s’ha de posar per obra, s’ha de ser capaços de forjar consensos,
i jo crec que aquest acord del Consell Financer Interinsular el
que fa és forjar un consens entre els quatre consells de les
nostres illes. Un consens que no va ser possible durant els anys
passats, des de 2007 no s’hi ha pogut arribar, quan tal vegada
tots els consells tenien el mateix color polític que el Govern de
la comunitat autònoma. Es tracta d’una llei de finançament que
estableix variables objectives de repartiment, pensin que l’altra
llei era tan bona que cada any havíem de fer bestretes de
finançament als consells, bestretes que es concedien sense cap
criteri, a pur caprici. Això aquesta llei tracta de corregir-ho. 

És una llei que elimina els convenis de finançament, perquè
teníem una llei de finançament que excloïa les dues
competències més importants que tenen els consells: carreteres
i discapacitats. I és una llei que permet a les institucions insulars
participar en els ingressos, en l’increment d’ingressos de la
comunitat autònoma, participar també en l’increment
d’ingressos derivat del nou sistema de finançament autonòmic,
cosa que posa l’Estatut i que ara mitjançant aquesta llei serà
possible.

Es dirà la gran mentida que de 3.800 milions d’euros de
pressupost de la comunitat només se’n destinen als consells
insulars 254. I això és amagar interessadament que la Llei de
finançament el que fa és finançar les competències dels consells
insulars, passant de 194 a 254 milions. I una altra cosa són les
competències de la comunitat autònoma, l’import de les
competències de la comunitat autònoma que exerceix a cada una
de les quatre illes.

Sra. Cabrer, al final aquesta és la feina del Govern, que
intenta donar resposta als problemes de les nostres illes, als
problemes dels nostres ciutadans, i un d’aquests problemes era
el finançament deficitari dels nostres consells insulars. I a partir
d’aquí, hem de veure quines alternatives es plantegen al davant.
Moltes gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 14993/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a recuperació dels doblers estafats a la ciutadania.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dessetena pregunta, RGE núm. 14993/13, relativa a
recuperació dels doblers estafats a la ciutadania, 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, la setmana passada
el Sr. Gómez, en nom del Govern, deia que no havien pogut
notificar a l’Agència Balear de Notícies els doblers que la
comunitat autònoma havia de recuperar que, segons la mateixa
sentència del Tribunal Suprem, condemnava l’expresident del
Partit Popular Sr. Jaume Matas.

La quantitat, segons deia el Gómez que havia calculat el
mateix Govern, era de 140.000 euros. L’Agència Balear de
Notícies pertany a un molt conegut periodista, tant a Mallorca
com també a Menorca, el Sr. Antonio Alemany. Voldríem saber
si ja han aconseguit trobar el Sr. Antonio Alemany i l’Agència
Balear de Notícies.

A més, també voldríem aclarir una altra qüestió. Una altra
sentència de l’Audiència Provincial condemnava el Partit
Popular a tornar uns doblers que s’havien estafat dels doblers
públics i efectivament, hi havia una condemna que el Partit
Popular havia desviat aquests doblers a pagar la campanya
electoral del Partit Popular. Voldríem saber si el Govern que
vostè presideix ja ha ingressat aquests doblers que el Partit
Popular havia de pagar, segons l’Audiència Provincial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre la
pregunta.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, aquest govern sempre ha mantingut ferms els seus
compromisos per defensar els interessos dels ciutadans de les
Illes Balears, on faci falta, on sigui necessari i davant qui sigui
necessari, i en aquest sentit estam personats o ens personaríem
a qualsevol causa oberta on es pogués insinuar o es pogués
demostrar, precisament, que hi podria haver una presumpta
malversació de cabals públics, i en aquest sentit ho hem fet i
sense cap tipus de problema, per tal fins i tot de recuperar tot
allò que estigui comprovat.

Però també ho hem de fer conformement amb l’estat de dret,
som a un estat de dret, hem d’esperar que les sentències siguin
fermes perquè és la nostra obligació, és precisament respectar
el dret constitucional i l’aplicació de les normatives, és el que
fem i ho fa aquest govern de manera diligent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, m’ha decebut molt, Sr. Bauzá, perquè és la resposta
genèrica que m’ha fet cada vegada que li he demanat, aquest
discurset ja el coneixem, Sr. Bauzá, però els fets no són aquests.
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El fet és que hi ha 140.000 euros, segons -insistesc- ha
quantificat el mateix Govern, que ja venen d’una sentència
ferma del Tribunal Suprem; vostè em diu, hem d’esperar
sentència ferma, idò aquesta ja és sentència ferma, i sembla ser
que tenen dificultats per trobar el Sr. Antonio Alemany, molt
conegut per tots vostès, això el primer.

Segona, el Sr. Gómez la setmana passada, i vostè avui,
tampoc no han aclarit si el seu partit ha tornat els doblers,
10.500 euros, més interessos, als quals els va condemnar la
sentència de l’Audiència Provincial en el cas CDEIB, la mateixa
que ha posat la sentència més gran mai posada a un polític per
corrupció, a un excompany seu, el Sr. Cardona.

Voldríem saber si el seu govern ha ingressat o no aquests
doblers del Partit Popular, com algun mitjà de comunicació va
recollir a una nota, que se suposa que el Partit Popular havia fet,
però que no hi ha constància oficial d’això. Voldria saber, Sr.
President, si el seu partit ha pagat els doblers que varen estafar
als ciutadans, perquè els varen desviar de doblers públics a
pagar la campanya electoral del seu partit el 2007.

És molt senzilla, Sr. Bauzá, contesti per favor i digui la
quantitat exacta, si és que realment han complit o no han
complit amb la llei i amb la justícia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, li torn repetir,
aquest govern compleix taxativament totes les sentències i li
contestaré, no es preocupi, li contestaré amb tres punts: primer,
pel que fa referència a la subvenció de l’Agència Balear de
Notícies, dia 15 de juliol, la Sala Penal del Tribunal Superior va
dictar sentència ferma; deu dies després en va tenir coneixement
la Vicepresidència del Govern i es varen posar en marxa tots els
mecanismes per tal que s’iniciàs, el mateix dia que nosaltres en
teníem coneixement, aquest govern, la revisió d’ofici de
l’expedient per tal de determinar les quantitats que s’havien
d’abonar. Dia 26 de novembre, després d’una feina laboriosa
per part de la Vicepresidència, es va ordenar, per resolució, el
reintegrament parcial de la subvenció, 139.918 euros, més els
interessos. I ara mateix està en procés de notificació i es
notificarà i es complirà la sentència d’una manera ferma, tal
com s’ha dit.

Pel que fa referència al CDEIB, hi ha dues qüestions:
primer, el Sr. Cardona, és, bé, ha presentat un recurs al Suprem,
per tant no hi ha sentència ferma. I on sí que ja hi ha una
resolució, perquè l’altra part de les parts, per dir-ho de qualque
manera, ja ha arribat a un acord i en aquest cas s’han de
consignar 900.000 euros.

I pel que fa referència, que tant li preocupa, al nostre partit,
no es qüestió de contestar en aquesta sala, però ho contestaré: el
nostre partit ja ha abonat el que li correspon com a conseqüència
d’una sentència a la qual ja ha hagut de fer front, per la seva
tranquilAlitat.

Però miri, Sr. Barceló, el més important, que és el que farà
sempre aquest govern, és actuar conformement amb la
Constitució, jo sé que això de vegades a vostè no li va bé, però
hi ha una cosa molt important, el dret constitucional i les lleis
que primem per damunt tot tots els ciutadans. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.18) Pregunta RGE núm. 15017/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a relacions amb el Govern
de l'Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 15017/13, relativa a
relacions amb el Govern de l’Estat, que formula la diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, som a punt
d’acabar aquest període de sessions i també a punt d’acabar
l’any 2013, l’any que hem celebrat els trenta anys d’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, un estatut que ens reconeix els
trets identitaris, les competències pròpies i el finançament
necessari per garantir els drets als ciutadans i les ciutadanes
d’aquesta comunitat autònoma, és una oportunitat, per tant, per
fer balanç d’un any que acaba, un any que s’ha caracteritzat per
greus conflictes socials -i el més greu, tal volta, és el
d’educació, que continua sense resoldre, a causa de la seva
manca d’interès per seure-se amb els professors, amb els pares
i mares i intentar cercar una solució al conflicte, com li he
demanat moltíssimes vegades, Sr. President, i no ens estranya
que hi hagi aquest conflicte social perquè el seu govern s’ha
dedicat a retallar drets socials als ciutadans i ara ja comencen
amb les retallades de drets civils i de llibertats.

Tot això, a més, Sr. President, ho han fet renunciant a ser un
govern fort davant Madrid, renunciant a ser un govern
compromès amb els ciutadans que han de representar i han
renunciat a ser la veu de les Illes Balears que reclami el que
marca l’Estatut d’Autonomia. Sr. President, ens manquen
inversions, som a la cua del pressupost general de l’Estat per a
l’any 2014; manca el compliment de l’Estatut d’Autonomia, han
deixat d’arribar, com a mínim, 1.000 milions d’euros, a què
vostès aquí es varen comprometre, l’any passat vàrem aprovar
en aquest plenari d’aquest parlament reclamar-los de Madrid, a
mi m’agradaria saber què han fet, però, sobretot, Sr. President,
ens manca un president que reclami el que ens pertoca.

Per això, ara que és temps de fer balanç, li deman si es
considera satisfet amb el que ha aconseguit del Govern que
presideix Mariano Rajoy. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, miri,
aquesta pregunta me l’han formulada per activa i per passiva, no
només vostè, sinó els mitjans de comunicació i en determinades
ocasions, i la meva resposta ha estat sempre la mateixa, clara i
sense cap tipus de dubte: no estic satisfet amb el pressupost de
l’Estat, ni amb el pressupost del Sr. Zapatero, ni amb el
pressupost del Sr. Rajoy, i per tant continuaré reclamant el que
és just i necessari per als nostres ciutadans.

Per tant, li ho repetesc amb claredat: no estic satisfet amb els
pressuposts del Govern de l’Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Reconeix, Sr. President, que no ha
treballat prou ni adequadament per poder aconseguir aquests
2.800 milions d’euros...

(Remor de veus)

... que estaven acordats entre el Govern de les Illes Balears i el
Govern d’Espanya.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... 2.800 milions d’euros que havien d’arribar fins al 2013,
perquè l’any que ve ha d’estar en vigor el nou règim especial de
les Illes Balears.

Sr. President, la seva estratègia ha fracassat, jo el vaig
escoltar l’altre dia parlar de consens en el discurs de la
Constitució Espanyola i jo m’hi afegesc i li dic: Sr. President,
és hora que faci un front comú entre forces polítiques i forces
socials; convoqui la plataforma per al finançament, convoqui les
forces polítiques, convoqui els agents socials i econòmics. I
facem un front comú per denunciar aquest deute que té el
Govern d’Espanya amb les Illes Balears, per reclamar el que
se’ns deu, per reclamar aquests 2.800 milions que no ens podem
permetre perdre i per junts un nou règim especial de les Illes
Balears.

Si vol consens, Sr. President, ho té vostè molt fàcil. 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, és curiós
que jo hagi dit: no estic satisfet, i vostè conclou que no he fet
feina suficient. Per tant, vostè ja ve amb una resposta
independent de la meva..., o sigui, jo he dit: no estic satisfet, i
vostè diu: vostè reconeix que no ha fet feina suficient.

(Remor de veus)

Però miri tant cert és que..., bé, és que això ja és, no és de
trilingüisme això, ja és una altra cosa, és de comprensió
lingüística, eh?, és de comprensió lingüística...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però miri, tant cert és que no estic satisfet, com tant cert és
que l’any 2012 el pressupost d’inversió mitjana per l’Estat era
de 227 euros i vàrem quedar a 74,9. I l’any 2013, quan la
mitjana era de 207, vàrem quedar a 74,6. Tan cert és això com
tan cert és que a l’any 2011, quan governava el Sr. Zapatero, la
mitjana va ser una, i nosaltres estàvem 190 euros per sota de la
mitjana. I l’any 2008 i 2009, els millors pressuposts de l’Estat
varen quedar a 80,5 euros de la mitjana. Per tant, si això per a
vostè és suficient i nosaltres ho hem millorat, sobren els
comentaris, no sé qui ha fet feina i qui només ha dit paraules
que se les endu l’aire.

Però el realment important, el que a vostè no li agrada és que
no pot donar les gràcies ni al Sr. Rubalcaba ni al Sr. Zapatero,
que és el que li importa, donar les gràcies a una feina que ni tan
sols vostès van iniciar des d’aquí.

Ara la situació és molt diferent, ara el que ve destinat a
inversions es gasta en inversions, no es gasta en despesa corrent,
que és el que varen fer vostès.

(Remor de veus)

Ara també el que no li agrada a vostè és que hi hagi 74
milions que vénen consignats amb una esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, Srs. Diputats.

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

El que no els agrada a vostès és que ara hem recuperat part
del pagament de carreteres que el Sr. Zapatero, juntament amb
vostès, varen deixar un marge i vostès no el varen defensar. I el
que tampoc no els agrada és que hi hagi 8.000 persones que
deixen de ser a l’atur quan vostès, quan governaven, eren
40.000 més les que varen incrementar.
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Sra. Armengol, miri, en temps complicats, en temps durs, en
temps difícils la gent al final reconeixerà el mèrit a tota aquella
gent que ha fet feina per sortir de la crisi, però també
reconeixerà i sabrà identificar qui ha posat traves, qui ha posat
pals a les rodes i sobretot...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

... determinarà l’oblit i sobretot el descrèdit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 11257/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma local
prevista en el projecte de llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de al interpelAlació RGE núm. 11257/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma local prevista
en el Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.

(Remor de veus)

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
interpelAla el Govern respecte del Projecte de llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local que molt
aviat ara es convertirà ja en llei, perquè actualment acaba la
seva tramitació parlamentària a les Corts Generals. I per què
pensam que és important saber ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Preg silenci, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... com agafa aquesta llei al Govern de les Illes Balears? Perquè
és una llei que trastoca de dalt a baix l’estructura i les
competències que fins ara han exercit els ajuntaments, que
hauran de traspassar competències als consells insulars i al
mateix govern.

Una vegada més, aquesta projecte de llei de reforma local té
la marca de tot el que fa ara el PP, que és la manca de consens
i de diàleg. Ha rebut una forta contestació dels ajuntaments,
inclosos els del PP, de la FELIB, de la FEM, el Consell d’Estat
amb un duríssim informe també els ha advertit que es poden
envair competències municipals.

Però vegem quin és l’objectiu de la llei i com afectarà aquí,
a les Illes Balears. L’objecte de la llei, segons diu l’exposició de
motius, és clarificar competències municipals per evitar
duplicitats; racionalitzar l’estructura organitzativa de
l’administració local fent-la més eficient i garantir una
sostenibilitat financera. I per últim -atenció, que aquí hi ha la
sorpresa-, un dels objectius d’aquesta llei és afavorir la
iniciativa econòmica privada, això és el que diu l’exposició de
motius ,  evi tant  in tervencions  adminis t ra t ives
desproporcionades. Per tant, aquí ja se’ls veuen les vertaderes
intencions que són privatitzar serveis essencials, com puguin ser
els serveis socials.

A més a més, el PP fa una divisió d’ajuntaments segons el
nombre d’habitants que té cadascun d’aquests i castiga sempre
els més petits en lloc d’ajudar-los. A les Illes Balears, el 80%
dels nostres municipis són inferiors a 20.000 habitants i per tant
els afectarà especialment aquesta llei, aquest projecte de llei,
concretament en el seu article 26.2  on es diu que als municipis
amb població inferior a 20.000 habitants serà la Diputació
Provincial o entitat equivalent la que coordinarà tota una sèrie
de serveis, que, en el cas de les Illes Balears hem d’interpretar
que serà el consell insular.

Però aquesta prestació de serveis pot ser una prestació
directa, és a dir, pública, o una gestió compartida, diu la llei, a
través de consorcis, mancomunitats o altres fórmules. Aquestes
altres fórmules el que vol dir és privatitzar el servei. En
definitiva, el que es fa és buidar de competències els municipis
inferiors a 20.000 habitants, que, com dic, són el 80% dels
municipis de les Illes Balears.

Des del nostre punt de vista, es criminalitza, una vegada
més, amb excés els municipis i sobretot els més petits; de 67
municipis que tenim a les Illes Balears, 6 tenen menys de 1.000
habitants; 28 municipis tenen menys de 5.000 habitants; 54
municipis tenen menys de 20.000 habitants, és a dir, el 80%,
com deia abans, i 23 municipis són inferiors a 10.000 habitants.

Des d’un punt de vista jurídic, hem de tenir en compte que
les competències de les comunitats autònomes s’han de regular
pels seus estatuts d’autonomia o per una llei orgànica, però en
cap cas per una llei ordinària, com aquesta de bases de règim
local. I és per això que ja molts de constitucionalistes han posat
en dubte el contingut d’aquesta llei, fins i tot, com s’ha dit per
part el Partit Popular, que suposi un estalvi de 8.000 milions
d’euros, perquè no hi ha cap informe econòmic que avali això.

Altres mites que no tenen cap fonaments són que
l’administració central és la més eficient gestionant i la més
econòmica, mentre que són els ens locals els més malbaratadors.
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Quant al dèficit de les administracions públiques, l’any 2012
l’Administració General de l’Estat va tenir un dèficit d’un 5,2%,
les comunitats autònomes un 1,8% i les administracions locals,
en positiu, un 0,2. I si parlam d’endeutament públic, dos quart
del mateix: l’administració central, un 76%; les comunitats
autònomes, un 18%; i les corporacions locals un 4,83%.
Sincerament, pensam que són les entitats locals les que
necessiten un atac d’aquesta magnitud?

Una altra cosa és que sigui necessària una reforma local, que
ho és, però no és necessària aquesta; és necessari un nou sistema
de finançament de les entitats locals perquè aquestes entitats
locals puguin donar en condicions adequades els serveis
necessaris per als seus ciutadans. L’anomenada tercera
descentralització s’ha convertit en una aniquilació
d’ajuntaments, sobretot petits.

I al meu grup ens agradaria saber, ... perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol que facem un recés? Feim un recés de dos minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix ara passarem a la intervenció de la consellera...,
ara passarem a la intervenció de la consellera i després, en el
torn de rèplica, a la Sra. Costa li afegirem aquest temps que li
restava, d’acord?

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats, bon dia
a tots. Parlàvem de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, i l’objectiu d’aquesta llei és posar ordre a
les entitats locals en la línia d’estabilitat i compromís duita a
terme pel govern popular aquesta legislatura. Ben igual que
s’han esforçat els particulars per fer front a l’actual situació
econòmica i social, ben igual que hem posat ordre o posam
ordre a l’administració estatal i a l’administració autonòmica, és
coherent també racionalitzar l’administració local.

La regulació bàsica dels ajuntaments es troba recollida a una
llei del 85, la Llei 7/85, així com a un text refós de l’any 86, el
781/86, principalment, entre d’altres normes. És a dir, estam
parlant, per tant, d’una normativa de fa quasi trenta anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

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

En aquest temps s’han generat diferents disfuncions
pràctiques i s’han anat fent modificacions parcials, en total unes
vint, per resoldre situacions concretes. Però ara és hora ja de fer
una modernització global de la normativa i adaptar-la a la nostra
actualitat.

L’ambigüitat competencial dels articles 25 i 26 de la Llei de
bases i la proximitat dels ajuntaments a la ciutadania han fet que
aquesta primera administració, l’administració local, sigui la
que hagi anat assumint diverses competències, moltes vegades
impròpies i sense tenir els recursos suficients per dur-les a
terme. Per exemple, a nivell de les Illes Balears les
competències impròpies suposaven al voltant d’un 30% del seu
pressupost de despeses l’any 2008, i això evidentment ha
generat desequilibris pressupostaris a la gestió municipal.

Per altra banda, i amb la responsabilitat extra que exigeix la
situació econòmica, es va aprovar la Llei d’estabilitat
pressupostària amb la finalitat d’equilibrar les despeses als
ingressos, per evitar que un altre pic ens tornem a trobar en la
mateixa situació; en definitiva, perquè l’economia de les entitats
públiques es gestioni igual que les economies domèstiques, amb
lògica i sentit comú.

La futura llei és un exercici de racionalitat i responsabilitat.
S’han d’ordenar de manera clara quines són les competències
municipals, i a més s’han d’establir mecanismes oportuns per
garantir l’estabilitat econòmica de les entitats locals, tot amb
respecte a l’autonomia local garantida constitucionalment,
perquè aquesta autonomia no és real si no es pot exercir, i no es
pot exercir si la suficiència financera dels municipis no queda
garantida adequadament en la prestació de les seves actuacions
competencials.

Per fer això possible els ajuntaments disposaran d’una
relació concreta de matèries que seran competència municipal,
i es deixa molt clar que no podran exercir competències que no
els siguin pròpies si suposen una duplicitat de serveis o si no es
pot garantir que tenguin suficients recursos econòmics per dur-
les endavant. 

De la mateixa manera que es posa ordre a l’administració
local, també el sector públic instrumental s’ha de racionalitzar.
El Govern estatal i la Federació de municipis i províncies s’han
reunit en diverses ocasions amb l’objectiu d’analitzar
mecanismes que permetin adequar l’estructura dels ens
instrumentals i garantir l’estabilitat econòmica en la seva gestió.
Així, les que són deficitàries s’hauran de comprometre a un pla
de sanejament per poder continuar, i en aqueixa mateixa línia es
regula també la constitució de noves entitats locals. Aquestes
previsions no suposen privatització de serveis, no suposen que
les empreses públiques hagin de ser substituïdes per empreses
privades, sinó que es tria el mecanisme de gestió adient, directa
o indirecta, amb l’objectiu principal de garantir l’estabilitat dels
comptes públics i la prestació de serveis de qualitat. 
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L’exposició de motius, com deia la Sra. Costa, parla de
desproporció, evitar la desproporció en la gestió dels serveis.
Per tant el que se cerca és un equilibri en les competències i en
el seu exercici; que el servei es presti per qui té la competència,
o via delegació amb la dotació pressupostària adient. Això és la
garantia, perquè si una entitat és deficitària econòmicament la
qualitat del servei es veu afectada, i per tant afecta també als
resultats de cara als ciutadans. El que preocupa als ciutadans és
que es prestin els serveis amb garantia de qualitat, no els
preocupa que els presti una administració o l’altra, sinó que
siguin prestats amb equilibri pressupostari, evidentment, perquè
això és la garantia de la qualitat. Tot això, acompanyat d’un
enfortiment del paper interventor dels habilitats estatals, que són
els que fiscalitzen les entitats locals i certifiquen el compliment
d’aquesta estabilitat pressupostària.

I com afectarà aquesta llei les nostres illes? Com deia tenim
4 consells insulars, 67 municipis i una entitat local menor. En
relació amb els consells insulars la nostra legislació balear ja
recull una peculiaritat, que és la seva doble naturalesa, tant a
l’article 7.2 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les
Illes Balears, com a l’article 61 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, i en defensa d’aquesta peculiar idiosincràsia s’han
introduït dues esmenes reivindicades pels consells insulars; una,
per garantir que els consells assumeixin les competències
d’acord amb el que diu la normativa bàsica i les que els
corresponen segons l’Estatut, atribuïdes competències a partir
de l’article 70 del nostre Estatut d’Autonomia, per tant es
garanteix que no perdran cap de les competències actuals,
precisament el que es fa és defensar aquesta distribució de
competències que ve al nostre estatut, però no ara amb la llei de
bases, sinó que ve establert des de la reforma de l’Estatut de
l’any 2007.

Una altra esmena, perquè el personal directiu dels consells
insulars pugui ser funcionari o no en funció de les
característiques de les seves funcions, com és el cas de la gestió
específica, la que es pot fer a nivell dels consells insulars pels
seus directors insulars; o per exemple a nivell de la Llei de
grans ciutats, com es va establir a nivell per exemple de les
capitals de província o els municipis de més de 50.000
habitants.

En relació amb els nostres ajuntaments, com ens afecta?
Exerciran les competències que quedin determinades de forma
concreta a la nova llei eliminant ambigüitats. Els municipis de
menys de 20.000 habitants es caracteritzen perquè els consells
seran coordinadors d’alguns serveis, però amb la voluntat de
garantir un servei de qualitat i dotació pressupostària adequada,
per la via de la gestió que es justifiqui com a correcta, no perquè
els desapareguin les competències, sinó perquè siguin
coordinades i gestionades de forma adequada i amb equilibri
pressupostari.

Per altra banda, com ja ha avançat el Ministeri
d’Administracions Públiques, el Grup Popular al Senat ha
introduït també una esmena perquè els ajuntaments que tenguin
superàvit puguin destinar els romanents a fer inversions. Per
tant allò important és que es prestin els serveis, que es faci amb
garantia de qualitat i d’aquesta manera es puguin cobrir les
necessitats dels ciutadans.

I en relació amb la nostra entitat local menor, mantendrà la
seva personalitat jurídica, encara que amb l’obligació
d’acreditar la seva viabilitat econòmica en el termini de tres
mesos des de l’entrada en vigor de la llei.

Finalment, en relació amb les competències bàsiques -salut,
educació, serveis socials- que són prestades pels ajuntaments,
s’estableix una progressió perquè aquestes competències siguin
assumides per l’administració que en tengui la titularitat, però
això no vol dir que la gestió no pugui ser duita a terme per
aquella administració més propera o que la pugui prestar amb
més qualitat, però en tot cas el que sí es garanteix és que es faci
amb la dotació pressupostària que sigui adequada, com dèiem
fins ara, per posar sentit comú i racionalitat a la prestació dels
serveis amb una garantia de qualitat. Tot això, per tant, sense
perjudici de les delegacions que es puguin dur a terme en cada
cas concret.

No vull acabar sense recalcar que aquesta feina feta per
elaborar la llei ha estat de la mà dels municipis, ha estat de la
mà de la federació estatal, ha estat de la mà d’aquesta
administració; ben igual que la feina feta per aquest govern es
fa amb els municipis balears i es fa amb la Federació d’entitats
locals de les Illes Balears. 

L’anàlisi d’aquest projecte de llei, a més, ha estat progressiu
a diferents sessions fetes per la Comissió del pacte local, que és
la comissió que vàrem tornar a posar en marxa, que havia
quedat aturada l’any 2010 i vàrem reactivar l’any 2012. De
llavors ençà ens hem reunit devers vuit vegades, on s’han anat
tractant diferents matèries que afecten les administracions
locals, i entre elles el projecte de llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, i aquestes aportacions
fetes en el marc d’aquesta comissió de pacte local també s’ha
donat trasllat perquè puguin ser enteses i assumides en la
mesura del possible dins el projecte de llei estatal.

I per altra banda tampoc no vull concloure sense destacar,
encara que ja ho saben, senyors diputats, que la necessitat de
millorar la regulació de l’administració local no és una nova
previsió; ja l’any 2005 es va redactar i publicar el Llibre blanc
socialista de l’administració local, ple de bones intencions, on
es feia referència a la necessitat de posar ordre en les
competències locals i, en general, en la gestió duita a terme per
totes les administracions; per tant, intencions que són ara, amb
un govern del Partit Popular, quan amb un exercici de valentia
i de responsabilitat amb l’administració i amb els nostres
ciutadans, es converteixen realment en una realitat.

Per tant pensam que és una llei que farà possible que els
serveis es prestin amb garantia de qualitat, però també amb una
solució de continuïtat, de sentit comú i de viabilitat econòmica
per les nostres administracions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per haver
avançat el seu torn. 

A la meva primera intervenció efectivament des del meu
grup el que dèiem és que precisament les entitats locals són les
que menys endeutament tenen i les que menys dèficit també han
tengut l’any 2012.

En el meu grup sí que ens agradaria saber, Sra. Consellera,
si el Govern està preparat per assolir aquelles competències que
preveu la llei, com puguin ser els serveis socials, l’educació i la
sanitat, en la part que ara gestionen els municipis, perquè vostè
deia que aquesta llei no vol dir que no siguin les entitats més
properes les que continuïn gestionant, però això significaria que
el Govern tornaria a cedir aquestes competències als municipis.
Ens agradaria saber, Sra. Consellera, si això són els plans del
Govern.

I aquesta norma també té un clar menyspreu pel fet insular,
quan equipara els consells insulars amb les diputacions
provincials, i vostè ben bé sap que són dues institucions
diferents. La nostra pregunta és: tendran els consells i el Govern
els recursos necessaris per continuar amb els mateixos serveis
que han donat fins ara els ajuntaments? I una altra pregunta que
nosaltres pensam que és important és saber si gestionarà el
govern de forma directa aquests serveis o farà ús del que la llei
li permet, que és afavorir la iniciativa privada en la gestió i per
tant privatitzar aquests serveis que fins ara han prestat de forma
pública els ajuntaments.

Seria bo que el Govern ens contesti clarament aquest fet, tot
tenint en compte que respecte als serveis socials l’any 2015
s’hauran d’haver adaptat i les competències hauran hagut de
passar als Govern, a no ser que les torni a delegar en els
ajuntaments. I quant a educació i sanitat, com vostè deia, hi ha
un termini de cinc anys per adaptar-se, però cada any s’ha
d’haver adaptat un 20%.

No vull passar per alt tampoc les alAlegacions que en el seu
dia ja des de la Conselleria d’Administracions Públiques varen
fer a aquest projecte, unes alAlegacions que varen ser ben dures
en el fons i que no han tengut, que jo sàpiga, cap contestació
satisfactòria per part del Govern del Sr. Rajoy. Aquest informe
que des de la seva conselleria, Sra. Consellera, varen fer deia:
“No se tiene en cuenta a lo largo de la ley que los consejos
insulares no son equiparables plenamente a las diputaciones”.
A un altre paràgraf continuava dient aquest informe del Govern
que se considera que dicho anteproyecto afecta a las
competencias que tienen atribuidas los consejos insulares. I per
últim: “La reforma deberá ser estudiada en profundidad, ya
que puede entrar en colisión con el artículo 30 del Estatuto de
Autonomía”. És a dir, que el mateix govern ja objectava a
aquesta llei, acusant-la fins i tot de vulnerar l’Estatut
d’Autonomia. Però allò que en un moment va ser un informe
molt dur, ara sembla ser que vostès han baixat el cap, Sra.
Consellera.

Un altre tema que tampoc no ens va contestar a la comissió
i crec que seria important aclarir és si el Govern té previst
aplicar els articles de la llei que preveuen la supressió de
municipis inferiors a 5.000 habitants o, en altres casos, la fusió
de municipis, tenint en compte, com he dit abans, que a les Illes
Balears tenim 28 municipis que són inferiors a 5.000 habitants,
és a dir, prop d’un 42% dels municipis de les Illes. Té previst,
Sra. Consellera, la desaparició o la fusió de diferents municipis
a les Illes Balears? Seria bo que el Govern fos clar en aquest
aspecte per no trobar-nos amb sorpreses.

I la meva darrera part de la intervenció vull que vagi
destinada, efectivament, als serveis socials, perquè
probablement sigui la part més vulnerable i la més afectada per
aquesta devoradora reforma local. Durant tota la democràcia
espanyola s’han creat uns serveis socials moderns,
descentralitzats, on els municipis han estat la porta d’entrada
dels ciutadans més necessitats, seguint models vigents europeus.
Però ara, amb l’excusa de la crisi econòmica, com totes les
retallades del Partit Popular, s’aprofita una nova centralització
d’una gran part de les competències, o bé cap a les comunitats
autònomes, o bé cap a l’Estat. A més, en el cas de les Illes
Balears pretenen centralitzar-ho tot en un consorci sociosanitari
balear, despullant els ajuntaments d’un servei tan bàsic i directe.
De veritat, es pensen que hi haurà una millor atenció cap als
ciutadans si aquesta gestió la fa la comunitat autònoma? A més,
a una comunitat allà on la discontinuïtat territorial, amb quatre
illes, dificulta encara més que es pugui donar una atenció
igualitària per a tothom. 

I la incongruència en tot això, és que el nostre Estatut
d’Autonomia diu a l’article 70, paràgraf quart, que és una llei
orgànica, que els consells insulars són competents en els serveis
socials i assistència social, l’atenció a les persones dependents,
voluntariat, etc. Idò ara amb aquesta reforma i a través d’una llei
ordinària, modifiquen l’Estatut d’Autonomia, ja que la
disposició addicional segona preveu que seran les comunitats
autònomes les competents en la prestació d’aquests serveis
socials. El problema és que aquesta nova llei no té en compte la
realitat d’una comunitat com la nostra, les Illes Balears, que a
més tenim unes institucions municipals com són els consells
insulars. M’agradaria saber quina és la interpretació que en fa
el Govern, si els consells insulars continuaran sent les
institucions competents en la prestació de serveis socials a cada
una de les illes.

Per altra banda, Sra. Consellera, moltíssims serveis que ara
donen els ajuntaments, deixaran de ser gestionats per ells, ho
farà el consell?, ho farà el Govern? O simplement es deixarà de
prestar aquest servei o es privatitzarà? És el cas per exemple de
l’ajuda a domicili, de la teleassistència domiciliària, dels centres
de dia, de residències gestionades per ajuntaments, d'escoletes
infantils, de casals de dones maltractades i un llarg etcètera. És
a dir, ens ve un panorama molt incert i sobretot crec que agafa
les institucions de les illes molt poc preparades. Si tenim en
compte que la finalitat de l’administració pública és servir de
forma eficaç als ciutadans, és clar que aquesta reforma només
pensa en donar compliment a la Llei d’estabilitat pressupostària,
però a costa de desmantellar el nostre estat del benestar que
tants d’anys ens ha costat construir entre tots.
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Per altra banda, s’erosiona l’autonomia local, no respectant
les competències municipals, ni tenint en compte els principis
de proximitat i equitat en la prestació de serveis públics. A més
a més, hem de recordar que aquí a les illes tenim una Llei de
serveis socials que el seu dia va tenir un ample consens polític
i social. I aquí en el Parlament la setmana passada, vàrem portar
a terme una reforma de la Llei de serveis socials que també va
ser consensuada. Per tant, no s’entén que ara el Partit Popular a
l’Estat, però també en la connivència de les comunitats
governades pel PP, que amb el seu silenci donen suport a
aquesta llei, es carreguin els consens en els serveis socials que
fins ara teníem almenys a la nostra comunitat. I el més
contradictori és que tampoc no es dóna compliment a aquells
objectius que a l’exposició de motius es reflectien, perquè ni es
clarifiquen les competències, ni s’eviten duplicitats. 

A ningú no se li escapa que al darrera de tot això hi ha la
voluntat de privatitzar. Per això, Sra. Consellera, el meu grup es
mostra en contra d’aquesta reforma i esperem que el Partit
Popular també es planti.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Com dèiem
al principi, el projecte de llei pretén racionalitzar i fer
sostenible, posar una mica de sentit comú dins l’administració,
dins la gestió dels serveis, ben igual com hem dit que els
ciutadans han posat sentit comú i han racionalitzat la seva
gestió, ben igual que les administracions autonòmiques estam
racionalitzant la nostra actuació, ben igual s’ha de racionalitzar
l’administració local.

Els recursos són els que són, vull dir que els recursos s’han
de destinar de manera proporcionada a la gestió dels serveis,
perquè sinó l’estat del benestar és quan perilla, quan els recursos
se destinen de forma desproporcionada.

Vostè, Sra. Costa, ha parlat de les alAlegacions que vàrem
enviar en relació amb aquest projecte de llei en la seva fase de
tramitació, en relació amb el nostre Estatut d’Autonomia i
precisament en aquest sentit els he comentat que hi ha una
esmena que han presentat tot els grups parlamentaris, amb la
participació d’aquest govern i amb la participació dels consells,
a més a petició dels mateixos consells, per modificar allò que
era la situació dels consells insulars en aquesta llei, de manera
que la distribució i la realització de la posada en marxa
d’aquestes actuacions, es faci tenint en compte allò que és la
redistribució competencial del nostre Estatut d’Autonomia. 

Per tant, realment aquesta distribució de competències de
l’article 30 que estableix les competències exclusives de la
comunitat autònoma, del govern autonòmic, i l’article 70 que
estableix les competències pròpies dels consells insulars serà
respectada, principalment per un principi de jerarquia
competencial, aquesta competència ja distribuïda en base a
l’Estatut. Les competències que s’estan gestionant pels
municipis de forma impròpia, que és una demanda bàsicament
dels ajuntaments, que les actuacions que es fan de manera
inapropiada siguin dotades pressupostàriament, o les duguin a
terme les administracions que tenguin la competència, és el que
pretén aquesta llei, que es dugui a terme per aquella
administració i si no, que es dotin adequadament. Per tant,
tornam fer una reflexió i una voluntat de sentit comú.

En relació amb la desaparició de municipis, el fet de fer
incloure un article que reconegui la possibilitat d’una fusió
municipal incentivada no vol dir que hagin de desaparèixer
municipis. És una possibilitat que té, a més l’aval jurisdiccional
del Tribunal Constitucional, d’establir aquesta fusió
incentivada, però no vol dir que a nivell de l’administració
autonòmica hi hagi cap intenció que hi hagi fusions de
municipis, únicament que la gestió sigui adequada, que es
coordini per part dels consells insulars i que el Govern
assumeixi aquestes competències que li siguin atribuïdes,
evidentment en base a la llei, en base a l’Estatut d’Autonomia,
a més, com el títol competencial atribuït al Govern, o en el
consell en el seu cas, però en tot cas que la gestió es dugui a
terme per part de l’administració que se consideri que la
prestarà amb majors garanties de qualitat per als ciutadans, però
amb la dotació pressupostària que sigui adequada. És a dir,
proporcionalitat en el temps i precisament que no es posi en
perill l’estat del benestar.

Jo puc entendre que els preocupi la futura prestació dels
serveis bàsics i l’estat del benestar, ens preocupa a tots
evidentment que es prestin de forma adequada. I precisament
per això, els anim a participar en el mateix grup de treball que
es va oferir la setmana passada a nivell de serveis socials, amb
els ajuntaments, per analitzar com es poden dur a terme aquests
serveis, amb la millor prestació de cara als ciutadans, amb el
títol competencial que correspon per l’Estatut i amb la
distribució que correspon per la Llei de bases, però de la manera
més adequada de cara als ciutadans. Els anim a formar-hi part.
I també els anim a participar en la mateixa comissió de pactes
locals, a través dels batles del seu grup que també participen en
aquesta comissió i hi fan les seves aportacions i que entre tots
aquesta prestació de qualitat sigui adequada evidentment a les
nostres illes.
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Li vull fer una darrera reflexió i és que precisament per
garantir l’estat del benestar, el que hem de fer és posar ordre
dins l’administració local, perquè, en cas contrari, el problema
no serà que els serveis els presti una administració o els presti
una altra. Si haguéssim continuat amb aquesta línia de per
ventura menys responsabilitat a l’hora de gestionar, sense
valorar els recursos de què es disposa, el problema no seria que
els prestàs una administració o una altra, el problema seria que
els serveis s’haurien deixat de prestar, aquesta era la situació
cap on anàvem. Per tant, tots volem que es prestin amb garantia
de qualitat. Els anim per tant, a participar i a donar suport a
aquesta voluntat de racionalitzar l’administració local i a
participar evidentment amb nosaltres a prestar uns serveis de
cada vegada de més qualitat i amb una solució de continuïtat i
de viabilitat per als nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

III. Compareixença del conseller de Salut, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari (escrit
RGE núm. 13585/13, presentat pel Grup Parlamentari
MÉS).

El tercer punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença del conseller de Salut, per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3211/11,
relativa a copagament sanitari, escrit RGE núm. 13583/13
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, queda ajornada a
solAlicitud del Govern mitjançant l’escrit RGE núm. 15310/13.

IV. Compareixença de la consellera d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, per tal de retre compte del compliment
de la Proposició no de llei RGE núm. 2923/11, relativa a
conveni de carreteres (escrit RGE núm. 13587/13, presentat
pel Grup Parlamentari MÉS).

I passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 2923/11, relativa a conveni de
carreteres, escrit RGE núm. 13587/13 presentat pel Grup
Parlamentari MÉS

Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bon dia. Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, li demanam avui pel compliment d’una
proposició sobre el conveni de carreteres i confii que no hi hagi
gaire problemes perquè el seu grup i el meu hi votàrem a favor.
La història és llarga, jo no m’hi entretindré, ja ho fareu vós si
vos ve de gust, només diré com a recordatori que la meva
pregunta fent la recerca en el document del Parlament sobre el
conveni de carreteres és de l’any 97 i abans ja havíem insistit en

què hi havia d’haver un règim especial per exigir a l’Estat a
comprometre’s a contribuir en carreteres perquè la transferència
havia estat molt mal dotada. Per tant, sempre hem defensat una
aportació de l’Estat.

Llavors, com saben, no ens vàrem entendre gens ni mica
amb la seva obsessió per les autopistes i encara gràcies, li don
les gràcies per no haver fet la d’Inca-Manacor, que també és en
el conveni, perquè ben al contrari nosaltres vàrem mantenir una
mobilització, vàrem donar suport a les mobilitzacions contra
aquelles obres i encara trob que férem curt, quan veig que
gastam encara tants de doblers per anar a Alcampo o a
Carrefour, amb tantes retallades arreu. Tanmateix no m’hi vull
estendre perquè avui sí que és l’element que compartim, que tot
i aquelles desviacions pressupostàries monstruoses, fins i tot
alguna del 5.000%, realment el que volem és que arribin els
doblers.

Però no em resistesc, Sr. Conseller, a fer-li una pregunta,
m’agradaria que respongués. Què en pensa vostè quan el
Govern va veure que no arribava ni un cèntim de Madrid i va
seguir contractant i contractant obres? És que no li he sentit
comentar cap pic. Troba que eren uns irresponsables? O vostè
hagués fet el mateix? M’interessa aquesta pregunta en concret.
Vostè hagués fet el mateix, hauria continuat contractant i
contractant obres, tot i que no arribava ni un cèntim de Madrid
durant anys?

Però tornem al consens. Com dic, sempre hem defensat que
Madrid pagui i aquí és allà on ens hem entès. D’aquí que el
nostre grup donés suport a aquella proposició. De totes maneres,
la meva darrera pregunta al respecte, vostè la recordarà, és de
l’estiu de 2013, li demanava quan doblers havien arribat des del
Ministeri de Foment, en compliment de la sentència del
Tribunal Suprem, en compliment d’una sentència -ho remarc-
perquè és del que ha parlat sempre el PP, no d’una aportació
graciosa de l’Estat de bona voluntat, diguem-ne, no, d’una
sentència ferma de fa més de dos anys i mig. Bé, idò en aquell
moment, tenc aquí la resposta, de 5 de juliol de 2013, vostè em
deia que no havia rebut ni un cèntim de l’Estat, ni un cèntim de
la sentència ferma, juliol de 2013.

A dia d’avui, Sr. Company, aquest el bessó d’aquesta
compareixença, quants dels 333 milions d’euros ha rebut i quan
rebrà els altres? Són dues preguntes senzilles, jo crec que bones
de contestar, que condensen tot l’interès que tenim en la
tramitació d’aquesta compareixença. Perquè no se’n vagi per les
bardisses, quants de doblers han ingressat a dia d’avui i quan
rebrem els altres? 

Vostè m’informava el 3 d’octubre de 2013 que a la fi s’havia
reunit la comissió bilateral, un any i mig després de la sentència,
sis mesos des que el Sr. Zapatero molt innoblement no convocàs
aquesta comissió bilateral, en això ens hem entès, deu mesos
després que el Sr. Rajoy fos president, aquí no sé si ens hem
entès, però bé, sis mesos, deu mesos, la qüestió és que es va
arribar a convocar a l’octubre. Bé, i ara on som? Vostè sap que
tres dies després de la sentència, el govern anterior havia
demanat la reunió de la comissió bilateral, infructuosament,
vostè la va demanar a l’octubre i la va aconseguir un any
després. 
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Però a aquella resposta de l’estiu del 2013 també trob que hi
ha un aspecte inquietant i li agrairé que m’ho precisi. Ens deia:
“en aquests moments -estiu 2013- la comissió estudia la
documentació tècnica necessària que justifiqui els pagaments
deguts”. La comissió estudia, el juliol de 2013... què estudia, Sr.
Conseller? No estava tot clar? No estava més clar que l’aigua
tot? No eren 333 milions que ens devien, però que era una
injustícia enorme? Ara estudien? Ho deman, eh?, deman. Jo
confii que el consens que vàrem comentar aquell dia es
mantengui i el tirem endavant. Però expliqui'm què estan
estudiant, perquè la sentència obligava l’Estat a pagar 333
milions al Govern, 333 milions, Sr. Conseller! Això és el que
diu la proposició no de llei i el que sempre ha dit el Partit
Popular. Jo em remet a la posició del Partit Popular, 333 milions
aquesta és la xifra que sempre ha reiterat el PP.

Per exemple, deia la Sra. Cabrer a la sessió de 23 de
novembre de 2011 que la sentència, faig una cita textual
“declara la vigència i plena efectivitat del conveni de l’any 98
i el conveni del 2004, amb un import total de 333 milions
d’euros”, 333. Li record que el text que tractam, pel qual vostè
avui compareix, la proposta aprovada per aquest parlament amb
els vots del seu grup i del nostre, diu que es procedeixi al
compliment per part del Govern de l’Estat per un import de...?
333 milions d’euros. Digui, Sr. Conseller, 333; digui 333.

Per cert, en la defensa d’aquell acord a principis de juny de
l’any passat, el portaveu del PP deia: “estic convençut que això
serà una realitat més aviat del que ens pensam”. És ambigu, més
aviat del que ens pensam, depèn de la imaginació de cadascú.
Però jo vaig voler entendre que volia dir aviat, objectivament
aviat. Ha passat un any i mig i vull que ens ho conti, Sr.
Conseller.

En resum, i no em vull allargar pus, un any i mig després
d’aquell acord, quants de doblers han entrat a tresoreria, perquè
n’han entrat, a dia d’avui i quan entraran els altres, fins arribar
als 333 milions. Per cert, els 333 milions que són doblers fixos
o els actualitzaran? També li deman si és una quantitat de l’any
98-2004 que quedarà actualitzada, com fan totes les sentències,
amb els interessos que puja tot això, jo dic 333, però si han de
ser 400 amb euros constants, allò que vostè em precisi.

En el cas, impensable, eh?, que el Govern de l’Estat es
negués a pagar una sentència del Tribunal Suprem, quasi una
provocació aquest supòsit, però en aquest cas que qualcú no
complís una sentència del Tribunal Suprem, que condemna
fermament a pagar 333 milions d’euros al Govern, què fa
comptes fer, Sr. Conseller?

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del conseller d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori, Sr. Gabriel Company, per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, jo faré una mica
de repàs abans de prendre per les bardisses. La Llei 12/96, de 30
de desembre, de pressuposts generals de l’Estat del 97, en la
seva disposició addicional vint-i-setena, disposa que la
comunitat autònoma de les Illes Balears, com a compensació del
fet insular, tal com estableix l’article 138.1 de la Constitució, i
davant l’absència de carreteres que integren la xarxa de
carreteres de l’Estat, podran ser finançats per part de
l’administració de l’Estat determinats itineraris que siguin
considerats d’interès general a aquests efectes. En virtut
d’aquest mandat, es va subscriure el conveni de colAlaboració
entre el Ministeri de Foment i la comunitat autònoma de les
Illes Balears en matèria de carreteres, el 21 de gener del 98, per
a l’execució de les obres d’infraestructura viària de la comunitat
autònoma de les Illes Balears considerades d’interès general.

Posteriorment, en data de 25 de novembre de 2003, es va
subscriure l’acord sobre normes d’aplicació en el conveni de
colAlaboració entre el ministeri i la comunitat autònoma de les
Illes Balears en matèria de carreteres, en desenvolupament del
conveni de 21 de gener de 98, en el qual es tractaven temes com
l’encomana de gestió, el desfasament de la programació o el
pagament anticipat de les obres.

Dia 12 de març del 2004 es va subscriure el conveni de
colAlaboració entre el Ministeri de Foment i el Govern de les
Illes Balears en matèria de carreteres, que és una extensió del
primer. Dia 5 d’abril de 2004, la Secretaria d’Estat
d’Infraestructures va dictar resolució autoritzant l’encomanda
de gestió a favor de l’administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, per a la realització d’activitats relatives a
licitació, contractació i pagament de determinades obres.

En definitiva, es tractava de dos convenis, l’import dels
quals ascendia a la quantitat de 333,57 milions d’euros, repartits
com segueix a continuació: 92,28 milions d’euros per al conveni
del 98 i 241,29 milions d’euros per al del 2004. El conveni
recull les partides pressupostàries perfectament anualitzades fins
completar el total acordat.

Explic aquests antecedents per posar de manifest que era un
conveni ben plantejat en els seus objectius i en la seva
assignació pressupostària, d'altres convenis signats en altres
àmbits d’actuació no poden dir el mateix, com el famós conveni
ferroviari que vostè coneix molt bé. Així i tot, per ordre de la
ministra de Foment, de dia 7 de març del 2005, es donaren per
resolts unilateralment els referits convenis en considerar-se que
la comunitat autònoma de les Illes Balears havia incorregut en
una sèrie d’incompliments, que sembla que no eren més que una
mala excusa per no pagar els compromisos adquirits, com
posteriorment diu l’Audiència Nacional, que diu que, a
diferència dels contractes, en els convenis subscrits entre
administracions públiques, cap de les parts no té prerrogatives,
tenint aquests convenis força vinculant, sense que hi càpiga
denúncia ni rescissió unilateral a falta de previsió establerta en
el conveni, i com vulgui que en el present cas en els convenis
subscrits no consta que s’atorgàs a cap de les parts competència
per acordar la resolució o denúncia unilateral, el Ministeri de
Foment té manca de competència per donar per resolts els
convenis en qüestió.
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Davant l’esmentada resolució, la comunitat autònoma de les
Illes Balears va demanar, en primer lloc, l’anulAlació de l’ordre
i, en ser denegada, s’interposà recurs contenciosoadministratiu
davant l’Audiència Nacional. La sentència de l’Audiència
Nacional, confirmada posteriorment pel Tribunal Suprem, dia
8 de març de 2011, declarà la vigència dels convenis havent
d’estar les parts al compliment amb els termes acordats, i record
que cap dels convenis preveia la seva extinció per causa distinta
a la seva duració, i que els dos contemplaven el sotmetiment de
les controvèrsies que poguessin sorgir a la seva aplicació a la
Comissió Mixta Bilateral.

Recau idò damunt la Comissió Mixta Bilateral la
responsabilitat d’arribar als acords necessaris per al compliment
i pagament de les obres de carreteres dels convenis del 98 i del
2004. La comissió mixta s’ha reunit tres vegades des que es va
aprovar la proposició no de llei d’aquesta intervenció. Per raons
operatives internes de la comissió, es decidí tractar
separadament el que corresponia al conveni del 98 i el que
corresponia al conveni del 2004, per tenir aspectes qualitatius
diferents. Per tant, els esforços de les primeres reunions s’han
centrat en el conveni del 98.

El conveni, que preveia un seguit d’obres de carreteres
executades, el valor de les quals ascendia damunt el text del
conveni a 92,28 milions d’euros, el que és cert és que l’obra
realment executada i pagada pel Govern, la quantitat real, va ser
de 90.364.391 euros, i aquesta ha estat finalment la quantitat
acceptada i tancada dins la comissió mixta. Aquesta quantitat
l’abonarà el Ministeri de Foment ara, en el 2014, tal i com ho
recullen els pressuposts generals de l’Estat.

El conveni tancat en el 98 inclou les obres de la carretera de
S’Arenal a Llucmajor, de 30.386.747 euros; la variant de
Llucmajor, amb 26.641.030; la ronda sud de Ciutadella, amb
9.360.000 i la variant d’Inca, amb 24.976.614.

La negociació de les actuacions del 2014 s’iniciarà ara dins
la segona quinze de gener de 2014, tal i com ja es va convenir
amb la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment.
I se seguirà el mateix fil conductor que s’ha seguit fins ara i
sempre cercant els millors interessos per a les Illes Balears.

Per tant, com a resum, del total dels 333 milions d’euros, ja
n’hi ha 90 que estan pactats, tancats i perfectament justificats,
corresponents al conveni de l’any 98, i envestim ara els 240
restants, amb una negociació que esperem que sigui el més curta
possible per justificar les obres que s’han fet. A posta hi ha la
comissió mixta i en el marc d’aquesta comissió mixta nosaltres,
nosaltres justificarem les obres que s’han fet i reclamarem les
quantitats corresponents a aquestes obres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció, en torn de rèplica, del Grup Parlamentari MÉS,
té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si ho he entès bé, Sr. Conseller, és
a dir, dos anys i mig després d’una sentència que condemna el
Govern de l’Estat a pagar-nos 333 milions d’euros, hem arribat
a la conclusió que per ventura ens en pagarà l’any que ve, és a
dir que, de moment, no n’ha arribat cap, no n’ha arribat cap, i
l’any que ve, per ventura, ens arribarà la part del 98. Vostè és
conscient que els altres continuen corrent, que nosaltres tenim
l’article 10 de la Llei de règim especial que obliga l’Estat en el
2013, en el 2012, en el 2014, a firmar convenis amb nosaltres
per pagar carreteres. Ho dic, perquè mentre els altres confirmen
coses per a 2013 i per a 2014, perquè nosaltres la nostra part que
ens toca la reivindicam del que tenim d’una sentència ferma, si
jo no ho he entès malament. Perquè, quants convenis de
carreteres ha firmat vostè d’ençà que és conseller propi motu,
d’aquesta normativa que obliga l’Estat per mor que estàvem mal
dotats?

I estic content que, a diferència de l’altre conveni, aquest fos
tan clar i tan bo d’arreglar, que siguem en el 2014 i
reivindiquem el 98. Perfecte, la perfecció realment broda! Tant
de bo, si arriba a ser que tengués qualque serrell, bé, ja seria la
pròxima generació, no? Perquè hi ha molta gent que ha quedat
pel camí entre el 98 i el 2014!

I ara també, com que no m’ho ha precisat, li demanaré: seran
els 90 milions estrictes? Havent guanyat una sentència, no hi ha
ni interessos (...) constants, perquè pensi que del 98 ençà els
preus almenys han pujat un 50%. Això era el que ens deia el
Partit Popular, que ens deia que ens devia 333 milions i havíem
guanyat que ens pagassin 333 milions, i vostè sap que si
s’incompleix una sentència el jutge posa multes coercitives! O
potser que el que va dir era que ens havíem de començar a
reunir? Perquè aquí quan qualcú ha dit això l’han tractat de
traïdor, Sr. Conseller, traïdor, de lesa majestat! Perquè l’únic
que es podia dir en aquesta tribuna que havia dit el Tribunal
Suprem era que condemnava el Govern de l’Estat a pagar 333
milions d’euros i que el Sr. Zapatero era una malíssima persona,
i qualsevol que hagi parlat bé d’ell de retruc, perquè amb els sis,
set mesos que va estar entre la sentència i les eleccions, sis
mesos, no havia pagat. És a dir, nosaltres no hem tengut cap
problema a subscriure allà on ho hàgim escrit, sempre, en fi,
amb un escrúpol, però cap problema, votarem, vàrem votar.

Però ara vostè em diu que, tenint aquella sentència el 2014
començarem a cobrar. Bé, jo crec que sona a poc.
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I em sabria greu, Sr. Conseller, encara mira, donaria..., mira,
arriben tard, però arriben, si vostè pel camí m’estigués aplicant
l'article 10, inversions estatutàries; però el que jo em tem és que
vostès, després, computen i bravegen que la llei de pressuposts
de l’Estat ens dóna doblers perquè ens paga el que ens deu del
98. Bé, els altres fan coses avui, avui, Sr. Conseller, avui fan
coses els altres, i el 98 ja el duen cobrat, ja el duen a l’esquena,
fa molts d’anys que ho duen a l’esquena! Confii que no se’m
confirmi en això, que no em digui que tots els altres eren molt
dolents, que s’hi recreï, però bé, de vostè, que és tan bo, ens
pensàvem una altra cosa. I després d’aquesta confirmació dels
333 milions, que ja deuen ser 100 milions més fàcil, només
d’euros constants, ja li dic jo que del 98 deu haver pujat més
d’un 50% o de l’ordre d’un 50% i del 2004 un 25%, a ull. Per
tant, parlam de condemna fetén d’un Tribunal Suprem al qual
nosaltres hi hem hagut de ser.

Perquè pensi una cosa, i només una precisió, l’Audiència
Nacional quan va dir exactament això, que es reuneixin, el
govern progressista, que segons vostès no va fer res, va posar un
plet pel qual es demanava que es condemnàs a pagar 333
milions. No va dir això de l’Estat, l’Estat deia que quedassin
exculpats; el Govern de les Illes Balears va demanar 333
milions, el govern progressista, i el Tribunal Suprem descarta la
petició i li diu: no, no, no, a l’Estat li diu: no, no tens raó, no es
pot fer rescissió unilateral, i al Govern progressista, al Govern
de les Illes Balears, li diu: no, no, no, no tens raó, no condem a
333, aneu a reunir-vos i en parlau. Però vostès varen dir que
això no era ver, per tant si el Govern diu que no és ver, i ens
convé, quasi ens tirarem al que ens diu el Govern; el Govern diu
333 milions, condemna ferma.

No consenti, Sr. Conseller, perdonar al Sr. Rajoy una
condemna ferma de 333 milions, més interessos, més euros
constants que haurien de cobrar el mes mateix quasi quasi de la
sentència. No va poder el 2011? Malament, malament, però el
2012. No ha pogut ser el 2012? Això ja tira cap a prevaricació,
eh?, però el 2013. Però, què és això que una sentència ferma no
es paga en tres anys?

Sr. Conseller, ara només ja si que és una petita, si m’ho
permet, una petita maldat; m’agradaria que em contestàs aquesta
pregunta personal, personal, vull dir com a gestor polític: vostè
a l’any 98 li diuen que l’Estat no envia un cèntim, ni el 1999, ni
el 2000, no li envien un cèntim, eh?, el 2001 no li envia un
cèntim, el 2002 no li envia un cèntim -no és ver, li envia cosa,
però posem zero-, el 2003 no li envia un cèntim, el 2004 no li
envia un cèntim, el 2005 no li envia un cèntim, el 2006 no li
envia un cèntim, el 2007 no li envia un cèntim, el 2008 no li
envia un cèntim, el 2009 no li envia un cèntim, el 2010 no li
envia un cèntim, el 2011 no li envia un cèntim, el 2012 no li
envia un cèntim, el 2013 no li envia un cèntim...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ha d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

..., vostè hauria contractat les obres?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara temps de contrarèplica del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, Sr. Gabriel Company, per un temps
de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo no sé, Sr. Alorda, com
així no va rompre el pacte, perquè vostè es va passar quatre anys
aquí, era motiu per rompre pacte, segons diu vostè, l’hagués
romput i hagués fet un altre pacte aquí, a les Illes Balears, per
reclamar davant Madrid el que havia de reclamar, però aquí,
amb contundència. No sé si és que anava millor encalentir
cadira o realment defensar els interessos de les Illes Balears, és
a dir, és que des del 2000 cap aquí vostès hi han estat dues
vegades asseguts aquí!

I a més, li he de dir, els seus socis de govern són els que a
Madrid varen rompre tot això i són els que varen dir: no volem
pagar a Balears allò de les carreteres. I arran d’aquesta decisió
hem anat tots de capoll. Aleshores, no entenc ben bé com així
encara, bé, varen aguantar aquí, supòs que amb una ràbia
continguda, el pacte de govern amb els seus socis, i bé, i supòs
que en benefici de les Illes Balears, per poder defensar aquesta
famosa sentència que hi ha aquí.

Jo l’altre dia els ho vaig dir el que diu la sentència, i vostès
crec que varen coincidir perfectament, i nosaltres ho hem fet, i
en el primer tram, de 92 milions, n’hem dut 90. Em duem 90
perquè tampoc no voldrà que ens paguin el que no està
justificat? Bé, vostè supòs que sí, perquè a vostè li és igual que
es justifiqui o no, supòs, vostè ha dit tants i tants i que en
venguin... El normal és que quan es justifica una cosa, si està
justificat vengui.

(Remor de veus)

Aquestes primeres reunions que hi ha hagut, doncs la veritat
és que han acabat bastant bé, no han acabat malament; vostè va
ser quatre anys assegut aquí i no en va dur ni un. I això ve del
98, del 98 cap aquí d’aquest conveni no en varen dur ni un, però
ni un, i varen consentir que la ministra del PSOE digués, a més,
unilateralment, que ni flowers, aquí a Balears no necessiten res,
ho han fet tot malament i per tant els hem de tancar l’aixeta a
veure si s’ofeguen. I pensant ofegar el Govern del Partit Popular
el que feien era ofegar els ciutadans de les Illes Balears i això és
una cosa que ha passat i que, per desgràcia, de vegades ens
passa amb Madrid, jo amb això crec que vostè de vegades crec
que té unes certes raons en algunes coses. Crec que el perd
sempre això, que es passa de frenada i després perd la raó que
havia guanyat abans, però bé, amb coses d’aquestes de
reivindicació cap a Balears jo crec que el podríem acompanyar
o jo personalment el podria acompanyar moltes vegades, i
procur fer-ho; el que passa és que després, quan ja entram o ja
passam fora del sembrat, doncs ja fa mal venir amb vostè.
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Miri, es torbem molt a arribar els doblers, vol que li digui el
que han torbat a arribar 23 milions d’euros que havien d’arribar
el 2010 per una inversió ferroviària? Que varen arribar, perdó.
Torben molt en arribar, després, a SFM, perquè qualcú els va
gastar allà on no tocava. Però és que el 2010 vostès varen firmar
uns convenis amb inversions per al 2011 i encara també estan
que volen. És a dir, anam una rere l’altra i les anam arreglant
així com podem, Sr. Alorda; ja m’agradaria arreglar-les d’avui
per demà, li dic la veritat.

També li vull recordar una cosa: quan vaig entrar de
conseller vaig demanar al govern del PSOE que ens rebés per
parlar del famós conveni ferroviari i em varen donar dia, em
sembla que era dos dies després de les eleccions generals, és a
dir, encara amb befa, encara amb molta befa. Els batles, amb
qualcú d’aquí del PSOE, doncs va tenir l’oportunitat de reunir-
se amb el ministeri bastant abans que jo, per tant això
funcionava així.

Nosaltres ens hem anat reunint i no li negaré que les
reunions han estat difícils i complicades, bastant difícils,
perquè, entre d’altres coses, la imatge que es té de Balears a
causa de coses que varen passar en aquesta anterior legislatura,
en què farem i no farem i discutirem i no discutirem, doncs la
veritat es tenia una imatge que hem enviat doblers per al tramvia
i s’han emprat per altres coses, hem enviat per al tren i s’han
emprant per a altres coses i no han arribat allà on tocava, i això,
aquesta imatge l’hem hagut d’anar rompent i fent entendre que
les coses si estan fetes ens les han de pagar perquè així estan
pactades.

Per tant, jo, si no hi ha res de nou, tenc confiança que dins
el 2014 siguem capaços de fer una bona negociació del que ens
queda del conveni del 2004 i amb les inversions que estiguin
fetes, com li he dit, poder aconseguir la finançació que ens
pertoca.

I poques coses més crec que li puc dir, és a dir, jo no li
contestaré res que no li pugui contestar i el que li digui, procur,
com sempre, que si dic una cosa, doncs, com diem aquí a
Mallorca, que pugui anar a missa. I en aquest cas, no li diré
quina quantitat tancarem del conveni que ens queda, perquè no
ho sé; el que sí li puc dir és que la lluitarem de totes totes per
aconseguir el màxim per a les Illes Balears. I estic que en aquest
camí també el trobarem a vostè donant-nos una bona mà en lloc
de fer-nos travetes, segurament. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 10408/13, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a defensa de l'autonomia del
Parlament de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i la votació de dues proposicions no de llei i en primer lloc
debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 10408/13,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de
l’autonomia del Parlament de les Illes Balears.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
proposició no de llei. Té la paraula la Sra. Margalida Cabrer, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En el
passat debat de política general que es va celebrar en el
Parlament de Catalunya, el passat dia 26 de setembre, es va
aprovar una proposta de resolució, amb els vots a favor del
Grup Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya, Grup
Mixt, Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i
Alternativa i Convergència i Unió, amb ni més ni manco, que 14
punts, dos folis, declarant que les decisions legítimament i
legalment adoptades pels parlaments de Balears i d’Aragó són
contràries als tractats internacionals, i per reconèixer els Països
Catalans com a una realitat cultural, lingüística, històrica,
compartida entre els seus diferents territoris.

Davant aquesta intromissió i ingerència, aquesta intromissió
de la cambra de Catalunya cap a altres autonomies, al mateix
nivell que la catalana, tant el Parlament Valencià com el
d’Aragó i avui el de Balears presentam una iniciativa per
rebutjar aquesta manca de respecte i lleialtat institucional, de
què ja estam cansats.

Crida l’atenció el marc en què es va produir aquesta
insubmissió, el debat de política general, i que dediquin tant de
temps i esforços a fer resolucions que afecten l’autonomia
d’altres territoris, una autonomia que ells tant defensen quan és
la seva, però que, en canvi, són capaços de transgredir i declarar
ilAlegals resolucions de Balears en l’exercici de les nostres
competències pròpies, estatutàries i, per suposat, legals.

No llegiré els 14 punts que es varen aprovar en el Parlament
català, però sí em referiré a tres d’aquests importants: el primer,
que diu: “Les iniciatives legislatives del Govern balear i Aragó
no s’ajusten ni a la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries, ratificada per l’Estat espanyol, ni a la Declaració
Universal de Drets Lingüístics, que va ser aprovada per
unanimitat en el Congrés dels Diputats”. El cinquè punt, el qual
pretén que Balears només tengui com a llengua vehicular el
català. O el sisè, el qual reconeix els Països Catalans com a una
realitat cultural, lingüística, històrica, compartida entre els seus
diferents territoris.

I a partir d’aquesta situació, presentam avui una iniciativa
parlamentària per rebutjar aquesta injustificada ingerència d’un
altre parlament autonòmic en iniciatives legislatives exercides
pel nostre parlament, el de les Illes Balears; per constatar que el
Parlament de Catalunya no té competències per declarar que el
que aquí aprovam no respecta la legalitat vigent; per constatar
la nostra independència com a Parlament, el nostre orgull de
representar els ciutadans de les Illes Balears, per deixar clar que
no formam part de cap país català, que no existeixen, però que
sí tenim clar que nosaltres defensam la nostra llengua catalana
amb la protecció a les seves modalitats insulars. I per deixar
també clar que Balears, d’acord amb l’article 18 de la Llei de
normalització lingüística, tenim la possibilitat d’elegir com a
llengua vehicular de l’ensenyament el català o el castellà.
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Ho vaig dir fa quinze dies en el debat de política general,
aquest grup parlamentari, aquest govern i el Partit Popular no té
cap complex de dependre d’una altra comunitat autònoma, la
catalana; jo respect que aquí dins hi hagi diputats que se sentin
catalans, que se sentin com una espècie de colònia de
Catalunya, amb un cert complex d’inferioritat, però nosaltres
no, senyores i senyors diputats.

(Remor de veus)

Nosaltres estam orgullosos de ser de les Illes Balears, estam
orgullosos de la nostra comunitat autònoma, la nostra. Tenim
una llengua comuna amb Catalunya, tenim territoris que parlam
la llengua catalana, és cert, com també compartim el castellà
amb altres territoris i països, però això no implica que formem
part de cap país català. És una entelèquia que mai no ha existit,
és una ficció que s’ha creat amb una caire i amb una connotació
política, amagada, d’una certa independència i país propi que
nosaltres no reconeixem, no ens agrada, i que tampoc no es
correspon amb la nostra història de la Corona d’Aragó, de la
qual reconeixem, evidentment, que vàrem formar part però que
la Generalitat de Catalunya intenta ara suplantar amb aquest
concepte o entelèquia dels Països Catalans, i a més ens sentim
orgullosos que vàrem ser regne, el Regne de Mallorca, des del
rei Jaume II fins al rei Jaume III.

Balears té una llengua comuna compartida, cert, però res
més. Tenim la nostra idiosincràsia pròpia, cultural, social i
econòmica, molt diferent de la catalana. Tenim les nostres
modalitats insulars, protegides i reconegudes per l’article 35 del
nostre Estatut d’Autonomia. 

Ja des de segles enrere Balears va demostrar tenir la seva
pròpia identitat, el nostres escriptors utilitzaren la llengua
comuna però amb unes característiques estètiques pròpies, uns
escriptors que han conformat un corpus de literatura balear
pròpia; parlam de l’Escola Mallorquina, amb en Costa i Llobera
i Joan Alcover; parlam de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, de
Llorenç Villalonga, de Joan Ramis i Ramis, de Marià
Villangómez, i a la nostra literatura actual noms tan rellevants
com Carme Riera, Blai Bonet, Baltasar Porcel o Gabriel Janer
Manila. 

La nostra estructura social també va ser sempre diferenciada
de la catalana, i ens podem remetre a la història, com també
l’estructura econòmica és molt diferent, i sobretot el segle XX
ha marcat les grans diferències entre Balears i Catalunya. 

Reivindic i reivindicam la cultura balear; la cultura balear no
és la catalana, de la mateixa manera que la cultura brasilera no
és la portuguesa. Tenim una cultura pròpia que ens han fet
segles d’història, segles de dominació com és el cas de Menorca
amb la dominació anglesa, com l’han feta també influències
europees que han arribat gràcies a l’obertura turística al món.
Tenim una cultura oberta al món. De fet han vengut artistes
molt reconeguts a inspirar-se, com Robert Graves o Camilo José
Cela.

Compartir una llengua no significa, per tant, compartir-ho
tot. Tenim la nostra personalitat diferenciada dins el marc
constitucional d’Espanya i, a la vegada, dins Europa i dins el
món, però no formam part de cap altre país, concepte que
apareix a final del segle XIX de la mà del catalanisme polític.

Per tant intents de superioritat, de prepotència, que estan per
damunt nosaltres, no ens van bé i fomenten un sentiment de
rebuig que volem que avui en quedi constància en aquest
parlament. Nosaltres respectam la seva autonomia, les seves
pretensions d’independència, no ens hi ficam, però volem
respecte a aquest parlament i als ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears que representa aquest parlament. 

El primer...

(Alguns aplaudiments)

...que ens podríem demanar és que quan diuen i declaren que les
iniciatives legislatives del Govern de Balears no s’ajusten als
tractats internacionals, quan parlen d’iniciatives legislatives a
què es refereixen?, a totes?, a les de la llengua? Ja que en el seu
debat de política general interessa tant allò de les altres
comunitats autònomes, quan jo crec que ells tenen un bon brou
intern suficient com per omplir tot el seu debat, almanco haurien
de ser rigorosos i especificar quina llei, quin article, i no tan en
genèric. Tot el que fa el Parlament de les Illes Balears està
malament? Jo crec que un poc de seriositat, a un debat de
política general i atemptant contra una altra comunitat
autònoma. 

Tal vegada s’estan referint a la modificació de la Llei de
funció pública, que amb posterioritat es va declarar
perfectament constitucional pel Tribunal Constitucional?,
perquè és una iniciativa legislativa sobre llengua que el Tribunal
Constitucional ha declarat conforme a la Constitució, a l’Estatut
i a tot el bloc de constitucionalitat, entre el qual es troben els
tractats internacionals a què la sentència fa expressa referència.
S’estan referint al trilingüisme?, on precisament una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia declara que
respecta perfectament el català i la Llei de normalització
lingüística? 

Jo crec que qui té precisament molts de problemes amb la
seva normativa interna amb el Tribunal Constitucional, amb el
Tribunal Suprem, són ells, que no respecten els drets dels
infants, no volen acatar les sentències judicials, i precisament la
setmana passada varen tenir un altre pronunciament en contra
de la seva immersió. Amb la qual cosa no és aquest parlament
qui té problemes de legalitat, sinó el seu.

Aquí s’està demostrant que respectam les nostres normes
fonamentals, que respectam les altres comunitats autònomes,
que som tolerants amb els discursos d’independentisme,
federalisme o republicanisme, però que quan el sentiment
majoritari de la societat balear passa per no fer cap immersió
catalana, respectar les dues llengües oficials des de la llibertat
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i la protecció a les nostres modalitats insulars, precisament les
darreres enquestes demostren que aquest és el sentiment
majoritari social de les Illes Balears, amb un 55% de la població
que es declara sentir balear i espanyola; només un 5% considera
que pertany als anomenats Països Catalans. M’estic referint a
les enquestes de l’Institut Balear d’Estudis Socials i al darrer
quadern de GADESO.

Avui els grups d’esquerra tenen l’oportunitat, i sobretot els
partits que també són d’àmbit nacional i són espanyols a les
seves sigles, de desmarcar-se d’una deriva nacionalista que els
està apartant del centre, d’una base electoral del Partit Socialista
que estic segura que no comparteix quan diuen que tornaran a
introduir el català per accedir a la funció pública o que
derogaran el trilingüisme; tenen fins i tot una candidatura
alternativa dins el partit que els està dient que el missatge és
equivocat.

(Remor de veus)

L’equivocació radica en el fet que defensar allò nostre,
defensar la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra
idiosincràsia, no significa fer immersió en català, formar part de
cap país català, ni no tolerar que també parlam castellà i que
també som espanyols, que podem defensar en cos i ànima allò
nostre, la nostra llengua tan estimada, sense imposicions ni
manca de llibertat o tolerància...

(Més remor de veus)

...que com diu la nostra proposició no de llei les Illes Balears
som una comunitat autònoma de persones lliures i per a
persones lliures, on cada persona pot viure i expressar identitats
diverses amb esperit decidit de cohesió fonamentat en el
respecte a la dignitat de totes i cadascuna de les persones.

Per tant jo crec que el Partit Socialista té una oportunitat de
demostrar que no és més nacionalista ni més catalanista que
ningú, malgrat que el cap de setmana passat la seva portaveu va
anar de míting a Barcelona per dir que no volia cap frontera
entre Balears i Catalunya. Jo supòs que es referia a la
independència, però realment a nosaltres aquesta manca de
fronteres..., cadascú té la seva comunitat autònoma, el seu
parlament i el seu territori. 

(Més remor de veus)

Aquesta proposició no de llei té deu punts. Són punts clars,
de rebuig a les ingerències...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...però té molt de contingut positiu, de defensa d’allò nostre, de
la nostra autonomia, d’aquest parlament, de la nostra llengua, el
nostre estatut, els nostres ciutadans i el consens sobre la Llei de
normalització lingüística. 

Acab i esper i desitj un pronunciament unànime o almanco
de forma important a aquesta proposició no de llei. Jo crec que
és hora de ser clar i no jugar amb dobles discursos confusos,
difusos i ambigus, que és el que vostès pretenen amb les
esmenes que han presentat. Crec que...

LA SRA. PRESIDENTA:

(...), Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...en una legislatura -ja acab, Sra. Presidenta- on el tema
pressupostari i econòmic evidentment la crisi ha marcat la
legislatura, aprofitar un dia per reafirmar els nostres valors
propis, de la nostra terra, és positiu i constructiu. Crec que la
ocasió requereix aquest pronunciament unànime, clar i rotund,
i lamentarem profundament que no sigui així.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar les
esmenes RGE núm. 15293/13, 15294/13, 15295/13, 152096/13
i 15297/13.

Té la paraula el Sr. Antoni Diéguez per un temps de deu
minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, dicen que todo mal gobernante precisa tres enemigos
para poder funcionar: el anterior, el interior i el exterior. No sé
quien lo dijo, pero no iba desacertado.

El actual gobierno ha estado combatiendo incesantemente al
enemigo anterior, al que llama herencia recibida. Y a medida
que se le ha ido agotando el crédito de esa lucha pasó a buscar
el enemigo interior; primero lo intentó con el sector sanitario, al
que pretendió retirar complementos salariales así como cerrar
un par de hospitales. El resultado fue una derrota y dos
consellers caídos, la Sra. Castro y el Sr. Mesquida. Después lo
intentó contra una determinado sector empresarial, al que
intentó imponer unos impuestos estrafalarios, y salió derrotado
y humillado, le costó otra baja en el equipo de Gobierno, el Sr.
Aguiló. Así que buscó otro enemigo interior, y lo encontró el
sector docente. La primera fase de las hostilidades, la primera
guerra de las banderas, se saldó con otro conseller caído, el Sr.
Bosch, i la ofensiva del TIL ha finalizado con una histórica
derrota en la calle por 120.000 manifestantes a 47. En estos
momentos está en preparación la segunda guerra de las banderas
con la construcción de la Ley de símbolos, línea Maginot de la
intolerancia.

(Alguns aplaudiments)
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Faltaba el enemigo exterior, faltaba el enemigo exterior, y
siguiendo los mismos pasos del Sr. Matas se escogió la conjura
pancatalanista. Hace poco vi al Sr. Presidente en una iglesia en
Petra cuando renovaba sus votos bautismales, que un clérigo le
exhortaba, a usted y miembros de su gobierno, a renunciar a
Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y así lo hizo. Podría haber
aprovechado para renunciar a la conjura pancatalanista y sacarse
ese demonio del cuerpo, porque lo único que hace es
emponzoñar la vida política y nada más, no consigue nada más
en absoluto.

Mire, es en ese clima donde hemos de encuadrar esta
proposición no de ley completamente estrafalaria. Es un
desesperado intento por animar a los radicales de la derecha
frente al enemigo exterior. ¿Este parlamento tiene su
independencia en peligro? Contestaré sí, sí que la tiene, pero no
la tiene por almogávares parlamentarios catalanes, sino por un
govern, el de las Illes Balears, que en ningún momento ha
respetado la independencia de este parlamento. ¿Recuerdan que
el Sr. Presidente, al comienzo de su mandato, dijo públicamente
que había dado órdenes al presidente del Parlamento sobre qué
tenía que hacer con el gobierno interno de la institución? ¿Han
visto ustedes cada martes como el Gobierno utiliza una hora, de
las dos horas que tiene de control al Gobierno la oposición, para
alabarse, valorarse a si mismos, llegando...

(Remor de veus)

...llegando a puntos de éxtasis, como pudimos ver con una feria
nupcial, y para dirigirse a la oposición?

El colmo de la ingerencia, el colmo de la ingerencia ha sido
que se ha propuesto desde el mismo Consolat que las
modificaciones reglamentarias de este parlamento se hagan en
el Consolat. Esto es regalismo parlamentario, Sr. Presidente.

Todo ello por no hablar de los 25 decretos que lleva hechos
este govern para burlar trámites legislativos. Miren, el
presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha pedido permiso al
Congreso para gobernar por decreto durante un año; éste lleva
dos gobernando por decreto, 25 decretos...

(Més remor de veus)

...ha hecho tantos como leyes. Por eso mi primera enmienda es
para que se haga constar que el mayor peligro para este
parlamento no es Cataluña sino el Gobierno del Sr. Bauzá, y
personalizo en usted porque es un gobierno en el que, como
decía su portavoz parlamentaria, uno manda y los demás
obedecen. O sea, que el único que tiene criterio es usted. Eso es
lo que dicen ustedes, recuerde que se dijo en esta misma tribuna.

Hay una serie de puntos en la proposición no de ley, 2, 3, 4,
8 y 9, que sostienen que el Parlamento no se puede pronunciar
sobre asuntos ajenos a su frontera o a sus competencias. Lo
mismo debió de pensar el gobierno islámico turco cuando se
quejó diplomáticamente de una proposición no de ley aprobada
por este parlamento condenando el llamado genocidio armenio.
¿Se arrepienten ustedes de haberlo condenado? Y hubo una
protesta diplomática, ¿se arrepienten? Yo creo que no.

(Més remor de veus)

Tampoco protestó -ese sí que no protestó- el gobierno chino
cuando se condenó en este parlamento su política de natalidad.
Y tampoco protestó el gobierno norteamericano cuando este
parlamento, a iniciativa de nuestro grupo parlamentario -así es-
y con este diputado que les habla en la tribuna de diputados,
consiguió una declaración unánime de condena de la Ley
Helms-Burton. ¿Atacamos la independencia de la primera
potencia mundial? Eso es lo que están diciéndonos ustedes.

Miren, lo importante es manifestarse... Bueno, un detalle: en
su punto 8, en el punto 8 de su proposición dicen que un
parlamento no se ha de manifestar sobre lo que hizo otro
parlamento. Punto 8: “Rechazamos lo que dice el Parlamento de
Cataluña”. ¡Hombre!, les ha durado 8 líneas.

(Alguns aplaudiments)

Apenas 8 líneas les ha durado el propósito, 8 líneas es lo que
han tardado en deshacerlo.

Mire, lo importante es manifestarse con respeto, no tanto a
las leyes propias de cada país, puesto que estas acaban en sus
fronteras, sino a los derechos que tienen reconocido un ámbito
superior por instituciones aceptadas con cierta universalidad.
Por eso le proponemos la substitución de los puntos antes
citados por otro que constate la necesidad de que todas las
instituciones del Estado tienen que mantener el debido respeto
entre si. Creemos que es más adecuado a los tiempos en que
vivimos. ¿Por qué?, porque a mí me parece una ingerencia
insoportable que en nuestra autonomía una delegada del
Gobierno de España, de otra institución, de otro gobierno, se
ponga a valorar la vida política de Baleares, que está fuera de
sus competencias, alabando normas inconstitucionales como el
TIL. Ahora, ¿qué podemos esperar de una persona que el día de
la Constitución invoca las fuerzas armadas frente a lo que
llamaba movimientos extemporáneos en un discurso que sólo
olía a naftalina?

Miren, siguiendo con los peligros que sufre nuestra
autonomía y que, como les digo, están más en las políticas del
Partido Popular -Partido Popular que estuvo en contra del título
octavo de la Constitución, y que ni siquiera propuso el voto
favorable a la Constitución-, pues están más en ese partido
popular que en molinos de viento de ultramar. Miren, todo el
mundo conoce que se está preparando un ataque, otro, a las
instituciones autonómicas desde el Gobierno de España; me
refiero a los planes que se están haciendo públicos de eliminar
los tribunales de cuentas autonómicos, en nuestro caso la
Sindicatura de Cuentas. Miren, ese tribunal es de gran utilidad;
les pondré solamente un ejemplo porque no tengo tiempo para
más: el caso Marratxí 2008; se descubrieron 10 contratos en los
que no constaba ni el valor del contrato, que no se sabía lo que
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se iba a pagar cuando se contrataba. Les pillaron 25
subvenciones en las que no se había comprobado en qué se
había gastado el dinero público. Se vieron obligados a aprobar
un plan de saneamiento por haber quebrado las cuentas, y eso
nos lo puso de relieve la Sindicatura de Cuentas. Les pusieron
11 excepciones a las cuentas de 2008, 3 de legalidad; significa
ir contra leyes imperativas. Descubrieron también que los
gestores de ese ayuntamiento sobrevaloraron los activos para
cuadrar las cuentas, y también que dejaron una deuda a corto
plazo de 8 millones de euros, sólo a corto plazo. Esto significa
que había un gobernante que contrataba lo que no podía pagar,
y nos ha servido la Sindicatura de Cuentas para saber que ese
que contrataba lo que no podía pagar es el que dice que no hay
que contratar lo que no se puede pagar. Y aquí lo tenemos. 

Miren, por todo ello, y para defender la subsistencia de la
institución, consideramos adecuado que el Parlamento
manifieste su apoyo a la sindicatura, por lo que hemos
presentado una enmienda de adición en ese sentido.

Los apartados 5, 6 y 7 de su proposición hacen referencia a
cuestiones lingüísticas. Les presento una enmienda de
substitución reconociendo que la lengua ha de ser un vehículo
de paz y entendimiento, destacando el buen funcionamiento que
ha tenido la Ley de normalización lingüística, y rechazando las
actitudes que generan conflictos artificiales para enfrentar a los
ciudadanos; buscar lo que nos une en lugar de lo que nos separa.
Y también, ¿por qué no?, evitar hacer el ridículo diciendo que
no existe lo que no existe. Por la misma regla de tres tendríamos
que hacer una declaración diciendo que no existe la ínsula
Barataria, no sea que el Sr. Presidente decida hacer un viaje allí,
cuando vuelva de Babia, claro. No se preocupe, que Babia es un
precioso lugar de la provincia de León, actualmente creo que
reserva de la biosfera; la frase viene de que los antiguos reyes
de León se iban a descansar a Babia y cuando no encontraban
al rey decían “no, es que está en Babia”; no es que estuviera
tonto ni cosas así sino que estaba en un lugar precioso
reposando.

Mire, así llegamos al apartado 10 de su proposición no de
ley, por el que pretenden una demostración de orgullo de
pertenecer a una comunidad autónoma de personas libres, donde
cada persona puede vivir y expresar identidades diversas. Eso
ha podido se así, pero está dejando de serlo por la inminente
aprobación de la Ley de símbolos instaurando la censura previa.
Por eso les decimos en una enmienda que hasta ahora sí que
hemos sido así, pero ahora ya no. No podemos decir que es un
país de hombres libres éste cuando se instaura la censura previa,
tal y como acertadamente expuso el Consell Consultiu en su
dictamen, que obligó a un fraude de ley al Grupo Parlamentario
Popular al introducir como una enmienda el texto, un texto muy
semejante al que decía el Consell Consultiu que no se podía
poner en esa ley.

Cuando los gobiernos, el de España y el de Baleares -
recordemos que el de España pretende..., amenaza a sus
ciudadanos con sanciones por filmar a un policía o por expresar
su descontento-, pues cuando gobiernos como el de España y el
de Baleares comienzan a legislar para protegerse de los
ciudadanos, cuando el miedo a la crítica quiere hacer callar a los
descontentos, no podemos estar orgullosos de estar en un país
libre. Miren, la ley -tienen que tener esto claro- debe de ser la
fuerza de los débiles; los fuertes ya tienen su fuerza, la ley está

para defender a los débiles. Cuando la ley no protege a los
débiles sino a los gobiernos se está subvirtiendo la democracia,
porque a la democracia no se la ataca sólo con golpes de estado,
sino también por leyes injustas.

Durante la dictadura de Primo de Rivera un jornalero de
Almodóvar del Río redactó con muchas faltas de ortografía pero
con una prosa muy interesante el artículo 2 del reglamento de
dicho Ateneo Popular, que dice así: “Cuando en la vida
colectiva se cometa una arbitrariedad por parte de los poderes
públicos contra el inviolable derecho de gentes o contra la libre
emisión del pensamiento, esta entidad deberá hacer pública su
disconformidad por el medio que estime más oportuno, por
cuanto el silencio ante el atropello cometido equivale a la tácita
conformidad con el mismo”. El silencio ante el atropello
equivale a la tácita conformidad con el mismo. Este parlamento
no puede ser menos que ese humilde joven jornalero que murió
durante la guerra civil en Pozo Blanco; este parlamento tiene
que hacer pública su disconformidad frente al atropello que
supone la pérdida de libertad por parte de leyes injustas como
vamos a tener pronto aquí la ley de símbolos.

Señoras y señores diputados, si no podemos estar orgullosos
de tener una amplia libertad porque nos la están quitando, al
menos estemos orgullosos por resistir a unos gobiernos
intolerantes. 

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS per defensar les
esmenes RGE núm. 15262/13 i 15284/13. Té la paraula el Sr.
Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Deixin que els digui, d’una forma clara, que pens que
aquesta proposició no de llei és absurda i desprestigia aquest
parlament. El Partit Popular ara vol que aquest parlament es
pronunciï sobre l’existència o no de certes realitats, realitats que
res no tenen a veure amb la funció d’aquesta cambra. És funció
d’aquesta cambra resoldre si el nombre Pi, 3,14,15,92, infinit
existeix? És funció d’aquesta cambra resoldre qüestions que res
no tenen a veure amb l’activitat política? El PP dirà que com no
l’ha vist mai escrit tot sencer no existeix. 

Tampoc no és funció d’aquesta cambra qüestionar realitats
històriques i/o científiques, però no, ara ens diu que la Història
Natural dels Països Catalans, de Ramon Folch; la Gran
Enciclopèdia Catalana o l’Orquestra de Joves Interpretes dels
Països Catalans no existeixen, o es refereixen a coses que no
existeixen. 
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En un moment com el que vivim, amb un 25% de famílies
que viuen en la pobresa, amb un atur mai no vist en aquesta
comunitat, el Partit Popular vol que parlem dels Països
Catalans, quan han callat i callen de les ingerències per part del
Govern de l’Estat quan intenta imposar en aquesta comunitat
models de comerç, models de sanitat, d’educació aliens a la
realitat d’aquestes illes. Són ingerències els incompliments del
Govern de l’Estat amb relació a la Llei Orgànica de l’Estatut
d’Autonomia, són ingerències no complir les inversions
estatutàries, no complir amb el Règim Especial de les Illes
Balears, no complir amb allò que també contempla l’Estatut i no
es du a terme, com per exemple que aquesta comunitat pugui
participar en la cogestió dels nostres aeroports.

Sap què són els Països Catalans? Tenir uns ciutadans
contents i orgullosos del seu patrimoni, major patrimoni, una
sanitat, una educació i uns serveis públics de qualitat i
accessibles per a tothom. Açò són els Països Catalans. 

Els Països Catalans no existeixen, diu el Partit Popular, i és
cert que els territoris de parla catalana, que varen conviure
confederalment en la Corona d’Aragó, avui són una realitat
administrativament disgregada i jurídicament sense estructura
d’estat sobirà. És cert, els Països Catalans no són un estat, però
l’existència de les coses no la dóna cap convenció jurídica.
Existiria, existia Europa abans de la Unió Europea? I tant que sí.
Existiria Espanya sense un estat espanyol? La veritat, no ho sé,
però tot apunta més a un no que a un sí. 

I és que és l'absurda proposta del Partit Popular, amb la
negació de l’existència dels Països Catalans, els afirma. Si no
existís una realitat històrica, cultural, lingüística, si no existís un
projecte polític, si no existís ni que fos una idea en torn dels
Països Catalans la proposta d’ateisme del Partit Popular no seria
necessària. Si ho és, necessària, és perquè hi ha una realitat
lingüística i cultural vinculada o no amb un moviment cultural,
vinculada o no amb projectes polítics que tenen a veure amb
allò, amb tot allò, que alguns agafen i tenen com a elements
identificadors.

Què hi ha darrere, idò, de la negació dels Països Catalans?
Hi ha la negació històrica d’una realitat i hi ha la voluntat de
rescriure la història, i açò no és res estrany. El Partit Popular, de
la mà de José María Aznar i amb més de 6 milions d’euros
públics ja ha intentat fer el mateix amb el franquisme quan ha
promogut un Diccionario Biográfico Español on el
Generalísimo ja no és un dictador sinó un senyor autoritari. I
mirin si és una realitat històrica que la Constitució Espanyola li
dedica un article quan prohibeix, explícitament, la federació de
comunitats autònomes, un fet que és explicat clarament i amb
tot detall pels pares de la Constitució. Supòs que açò ho sabien,
o també ho volen negar? 

Hi ha la voluntat d’una altra negació, la negació de la realitat
lingüísticocultural, del patrimoni compartit i comú. Fermentar
aquesta realitat, fer d’una llengua mil idiomes innecessaris, fer
d’una cultura mil cultures, fer d’una història mil històries,
aquest és el camí del Partit Popular. Negar els Països Catalans
en aquest sentit és absurd, tan absurd com negar l’existència
dels països iberoamericans, que cada dos anys celebren la seva
cimera iberoamericana, aquella en què... bé, el rei, vostès ja ho
saben, o com negar l’existència d’Europa com una realitat

cultural o un projecte polític quan aquesta encara no era Unió
Europea. 

I també hi ha la negació dels projectes de futur, diversos i
plurals, que prenen el fet cultural i el fet lingüístic com un
element substancial. I voler negar un projecte de futur és voler
negar, esborrar la llibertat ideològica que alguns partits han
assumit i incorporen com a part del seu projecte.

Per donar cos a aquest ateisme cultural i lingüístic el Partit
Popular s’agafa a qualsevol ferro calent, diu que el Parlament de
Catalunya ha intervengut de manera indeguda en alguna qüestió
que no agrada o que no pertoca al Parlament de les Illes Balears.
Açò és el que diu, però açò no és així. El primer que haurien de
dir és que tota la proposició no de llei del Partit Popular es
fonamenta en un fet fals, aquest que he esmentat, quan la
resolució del Parlament de Catalunya el que fa és parlar de les
iniciatives legislatives del Govern balear i de les mobilitzacions
en defensa de la llengua de les Illes Balears. En cap cas, mai no
parla del Parlament de les Illes Balears. 

I el parlament, tots, tant el de Catalunya com el de les Illes,
no tenen cap restricció a la llibertat d’expressió, sempre i quan
ho facin dins l’ordre i la cortesia parlamentària. Només aquest
parlament ha limitat la llibertat d’expressió a símbols com el
llaç quadribarrat o a termes alAlusius a la forma autoritària de
governar. I avui ho vol fer a realitats històriques, culturals i
lingüístiques, a realitats emocionals o a projectes sociopolítics
expressats com Països Catalans. 

En segon lloc, també la manifestació d’un parlament o d’un
comissari de drets humans del Consell d’Europa, quan
s’escandalitza per la Llei de seguretat ciutadana, es pot veure,
com fa el Partit Popular, com una intromissió o es pot veure
com un exercici de la seva llibertat d’expressió. Quantes
vegades el Partit Popular no ha fet manifestacions de desacord,
de rebuig d’actuacions, d’iniciatives legislatives duites a terme
pel Govern de l’Estat? Quantes? Per exemple, en el tema de les
prospeccions petrolíferes a la Mediterrània, quantes? Quantes
vegades consells i ajuntaments han expressat que determinades
actuacions del Govern no s’ajusten, al seu parer, al règim jurídic
i al respecte a l’autonomia municipal? Quants acords ha rebut
el Govern en desacord per la modificació de la Llei de funció
pública que elimina el requisit del català? O en contra de la Llei
de símbols? Quants?

Per al Partit Popular tot açò són ingerències, ingerències i no
té en compte un element fonamental que és que hi ha qüestions
que són compartides i que diferents institucions assumeixen que
formen part també de les seves... d’allò que també vol expressar
i opinar. He dit, em referia a les prospeccions petrolíferes, però
també aquest parlament ha interferit en un assumpte que no és
de la seva competència quan, per exemple, va aprovar una
declaració institucional amb motiu del 40è aniversari del Front
Polisari, ho va ser açò, una ingerència? 
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I és que els parlaments, i aquest també, s’han manifestat
sempre sobre allò que consideren propi, que els afecta, que els
vincula, sigui la mar Mediterrània, siguin els drets humans o,
per suposat, la llengua pròpia de les Illes Balears, la llengua
catalana, que compartim, que forma part del patrimoni colAlectiu
de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. 

I aquest és el bessó de la qüestió, la idea de catalanitat irrita
el Partit Popular i el seu projecte uniformitzador d’Espanya. El
motiu real, emocional d’aquesta proposició no és la ingerència
sinó el rebuig a la realitat cultural i lingüística comuna,
compartida pels territoris i ciutadans que viuen a Catalunya,
València i les Illes Balears. Aquesta proposta és una enrabiada
infantil d’algú que no pot suportar que li diguin la veritat,
perquè el contingut de les resolucions aprovades pel Parlament
de Catalunya són certes, i per açò les presentam avui també aquí
com a esmenes de substitució.

L’odi del Partit Popular cap a la cultura catalana i per
defecte cap a la cultura de les Illes Balears, de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera, és tan irracional i tan
desmesurat que el porta a criticar, com a ingerència i
menyspreu, allò que ell mateix ha fet. La incoherència del Partit
Popular en aquest sentit és vergonyosa, i en tenim mil exemples,
però n’he triat un que fa empegueir i que els hauria de fer
recapacitar la seva incoherència, la seva proposta ridícula i
insultant. Quin és? RGE núm. 7722/2005, el Grup Parlamentari
Popular presenta una proposició no de llei que diu en el primer
punt el següent: “el Parlament de les Illes Balears manifesta que
la proposició de llei per la qual s’aprova un nou Estatut de
Catalunya no s’ajusta a la Constitució Espanyola de 1978.”

El Partit Popular presentava en aquest parlament una
proposició no de llei per dir, fer, intervenir, per tant, actuar de
forma ingerent amb relació a un acord, a una voluntat del
Parlament de Catalunya de tirar endavant un estatut. Proposició
no de llei del Partit Popular, ingerència, ingerència...

(Remor de veus)

... segons la versió i el concepte que utilitza el Partit Popular
d’aquest parlament amb relació al Parlament de Catalunya.
Lamentable.

En qualsevol cas, jo crec que avui, i en aquests moments
més que mai, la major  ingerència que pot tenir aquesta
comunitat és haver tengut un president, un expresident, que
s’hagi apropiat, que hagi fet mal ús dels recursos dels ciutadans.
I avui podem dir que l’expresident del Partit Popular, Jaume
Matas, ho va fer i per açò, avui, se li ha tornat dir que anirà a la
presó. Contra aquestes ingerències és contra les que aquest
parlament hauria de lluitar i hauria de dedicar major temps, i no
contra els complexos del Partit Popular amb relació a realitats
que, vulguin o no, seran una realitat en els projectes, en la
voluntat, en el sentir dels ciutadans, no a allò que digui ni aquest
parlament ni que digui el Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Té la paraula la Sra.
Margalida Cabrer, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Això
és més esperpèntic que Luces de bohemia de Valle-Inclán. Que
avui, avui presentem en el Parlament de les Illes Balears una
proposició no de llei per reconèixer els nostres valors com a
comunitat autònoma de les Illes Balears, la nostra comunitat
autònoma, allò nostre, la nostra cultura, no la cultura catalana,
que tenim la mateixa llengua, és veritat...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... és veritat, tan agenollats estan amb els catalans que no poden
avui ni votar a favor de les Illes Balears? És que em pareix
increïble, em pareixen increïble aquestes cortines de fum que
ens parlen que si feim preguntes orals en el Ple al Govern, el
que vostès feien no, davant de l’estat de l’autonomia feien, que
ens parlen si condemnam prospeccions petrolíferes que ens
afecten directament a les Illes Balears, si l’Estatut català, idò va
ser declarat inconstitucional pel Tribunal Constitucional, què
vol que li digui? L’Estatut català té una sentència del Tribunal
Constitucional declarant, precisament, la immersió lingüística
i anulAlant el seu... jo què vol que li digui? Ells tenen, nosaltres
no tenim cap sentència i el que no podem fer, un parlament, és
dir que allò que aquí aprovam en genèric és ilAlegal, i el que no
pot dir és que formam part d’uns països catalans que no
existeixen ni han existit más. 

Hi ha territoris de parla catalana, efectivament, hi ha
territoris i els reconeixem, no tenim cap problema, nosaltres sí
que ho reconeixem. Ara, allò de països, aquesta connotació
d’independentisme, això no em sorprèn del PSM, és la seva
filosofia política, això jo ho entenc perfectament. 

El que sorprèn i causa tristesa és el paper que ha fet avui el
Partit Socialista perquè la realitat...

(Remor de veus)

... jo no sé, jo no sé, Sr. Diéguez, si a vostè l’han posat de
mediador cultural entre les dues candidates del PSOE i tal
vegada...

(Alguns aplaudiments)

... li ha tocat fer aquest paper avui, però clar, que vostès venguin
aquí, que no parli, Sr. Diéguez, de res del contingut de la
proposició no de llei, que parli de coses totalment de la
Sindicatura de Comptes, de... bé, de coses que no tenen res a
veure amb allò que aquí debatem, que no digui res de Països
Catalans, que vostè, que ha estat president d’aquest parlament
durant un mes, perquè li guardava la cadira a Unió Mallorquina,
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és veritat, durant un més, i tenim un quadre, ha estat president
i ara és vicepresident pugi aquí i, a més, ho faci lliurement en
castellà, ho faci lliurement en castellà, a defensar els Països
Catalans sense dir res dels Països Catalans i després votaran que
existeixen, em pareix alAlucinant...

(Alguns aplaudiments)

... el paper de mediador cultural que li han fet fer avui. I, sap per
què? Jo respect molt que vostè pugi aquí i pugui parlar en
castellà, però el problema és que vostès, el que vostè s’aplica a
si mateix vostès no ho volen per als pares i mares de nins de les
Illes Balears, perquè vostès els obligaven a fer immersió en
català, i aquí, aquí, qui va anulAlar el decret d’immersió catalana
a l’ensenyament, que es va aprovar l’any 2008 amb el govern
socialista, el Tribunal Superior de Justícia, sentència de 22 de
novembre de 2011, deia textualment, “... por lo tanto si el
artículo 18 de la Ley de normalización lingüística reconoce a
los alumnos de la etapa de primera enseñanza, que comprende
la fase de educación infantil y el primer ciclo de educación
primaria, que puedan recibir el aprendizaje en lengua catalana
o bien castellana, según elección de los padres que en nombre
de sus hijos menores, sin embargo, el artículo 6.1 del decreto
67/2008 les prohíbe ese derecho al establecer como única
lengua de aprendizaje, tanto en la educación infantil como en
la primaria sin distinción alguna, la lengua catalana”. Això és
el que vostès prediquen per als nins i nines, i després puja aquí
a parlar-nos en castellà un vicepresident, expresident del
Parlament, que li és igual que el Parlament de Catalunya digui
que el que aquí aprovam és ilAlegal....

(Alguns aplaudiments)

... quan aquí el que tenim, el que tenim són totes les sentències
a favor, tenim aquesta sentència del Tribunal Superior de
Justícia que va tombar la immersió catalana, perquè hi ha una
llei de normalització lingüística que estableix les dues llengües
vehiculars, i vostès ens presenten avui una alternativa de
respecte a la Llei de normalització lingüística? Tenim una
sentència del Tribunal Constitucional de fa dos mesos que diu
que la Llei de funció pública del Govern de les Illes Balears,
que vostès també deien que era inconstitucional, és
perfectament constitucional el que s’aprova en aquest parlament
de les Illes Balears. Tenim un trilingüisme que hi ha una
interlocutòria molt clara del Tribunal Superior de Justícia i, per
cert, el seu recurs d’inconstitucionalitat, ... sap per què no volen
l’anglès? Perquè afecta el català. Això és el que diu el recurs
d’inconstitucionalitat que varen presentar la setmana passada.

Miri, el Partit Socialista no té, no té...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

... les idees clares...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, deixin intervenir. 

(Remor de veus)

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Es posen nerviosos, jo ho entenc, Sra. Presidenta. No
tenen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer, continuï.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

... no tenen les idees clares, no tenen les idees centrades, fan
dobles discursos, fan avui una cortina de fum per no anar al
bessó de la qüestió, i el bessó de la qüestió era avui defensar
aquest parlament, defensar els ciutadans de les Illes Balears,
defensar les nostres modalitats insulars...

(Alguns aplaudiments)

... defensar la nostra llengua, senyores i senyors diputats. 

Jo lament tenir un Partit Socialista més nacionalista i més
catalanista que ningú. A nosaltres no ens posin estigmes ni
etiquetes que anam en contra del que passa a les Illes Balears,
vostès ho necessiten per defensar el seu pancatalanisme, que
aquest és el problema i la deriva que té avui per avui el Partit
Socialista. Nosaltres no els donarem la coartada, que són les
seves esmenes, per fugir d’un debat que interessa els ciutadans
de les Illes Balears, nosaltres no acceptarem aquestes esmenes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer, acabi.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

... nosaltres estam orgullosos de votar avui aquesta proposició
no de llei. El pancatalanisme, els Països Catalans i la immersió
catalana ho deixam per a vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que no s’han acceptat... sí, Sr. Pastor? Ara ho
demanaré, ara ho demanaré.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Li volia demanar votació
separada, si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació separada? Dels punts... sí, digui?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Dels punts 4, 5, 9 i 10. 

LA SRA. PRESIDENTA:

4, 5, 9 i 10. D’acord. 

Sra. Cabrer, entenc que no s’han acceptat les esmenes? No
s’han acceptat les esmenes. 

Passam a la votació. Si els pareix votarem 4, 5, 9 i 10.
Començam pels punts 4, 5, 9 i 10. Començam. Votam. 

Queden aprovats per 33 vots a favor i 24 en contra. 

I ara passarem a la votació de la resta de punts. Començam.
Votam.

Queden aprovats per 32 vots a favor, 24 en contra i 1
abstenció. 

(Alguns aplaudiments)

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 351/13, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a la proposta del
Govern de les Illes Balears de desclassificació de Son Bonet
com a aeròdrom d'interès general.

Finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
351/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport a la proposta del Govern de les Illes Balears de
desclassificació de Son Bonet com a aeròdrom d’interès general.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, per defensar la
proposició no de llei té la paraula el Sr. Carlos Veramendi per
un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. El aeropuerto de Son Bonet está situado
en el término de Marratxí, con una superficie de 80.000 metros
cuadrados, posee una pista, cuatro hangares, oficinas, almacenes
y aulas, siendo accesible con transporte público y carreteras
próximo a Palma. Usado desde los años 20, en 1959 se traslada
el tráfico comercial a Son San Juan, formando parte de la red de
AENA, declarado de interés general, según la disposición
transitoria del Real Decreto 2858/81, de 27 de...

(Remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, Sr. Diputat. Preg silenci, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...siendo calificado de aeropuerto civil, clasificado de tercera
categoría o grupo 3, presta servicio fundamentalmente para
aviación civil no comercial, de horario diurno, sin servicio de
control ni para pasajeros, siendo básicamente tráfico nacional y
estacional de verano, en octubre de 2013 ha superado las
auditorías de renovación del certificado del sistema de gestión
de calidad según norma AENOR.

En sus instalaciones están ubicadas y prestan servicio
empresas del sector aeronáutico, destacando escuelas privadas
de pilotos, empresas de helicópteros, de fotografía aérea, de
vuelos turísticos y deportivos, de mantenimiento a aeronaves y
la de suministro de combustible. También tienen su base
aeronaves de extinción de incendios del Govern además de
instalaciones de la Guardia Civil y el consell de Mallorca
habiendo también empresas de servicios complementarios como
las aseguradoras de aeronaves y de las actividades que allí se
realizan. 

En reciente entrevista, la directora de Son Bonet manifestó
que la presencia de empresas se mantiene estando equilibrados
los datos de aperturas y cierres.

Desde el comienzo de legislatura una de las inquietudes que
el sector trasladó al Govern fue que había margen para
optimizar el uso de Son Bonet en su vertiente aeroportuaria y de
sus instalaciones de servicios complementarios y deportivos. 

Por ello, desde el primer momento el Govern recogió tal
inquietud, ya en comparecencia en la Comisión de Medio
Ambiente y Territorio de 5 de octubre del 2011 el conseller de
Turismo dentro de la linea de actuación de la legislatura en
transporte aéreo dio cuenta de la intención de conseguir la
desclasificación del aeropuerto de Son Bonet. 

Así, en el paquete de medidas que el conseller de Turismo
entregó a la ministra de Fomento el 24 de enero del 2012, recién
llegada al ministerio, estaba la desclasificación de Son Bonet.
Además, desde la Conselleria de Turismo, posteriormente se
remitieron comunicaciones, así como se han tenido
conversaciones reiterando la inquietud de que el aeropuerto de
Son Bonet fuera desclassificado y pasase a ser de competencia
exclusiva de nuestra comunidad tal como recoge el artículo 30.5
de nuestro estatuto que establece la competencia exclusiva de
los aeropuertos no clasificados de interés general por el Estado.
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Estas comunicaciones reiterando la petición fueron además
motivadas por la decisión que AENA anunció en junio del 2012
de una adecuación horaria de la actividad aeroportuaria, según
el Plan nacional de eficacia aeroportuaria que afecta a 17
aeropuertos y dos helipuertos para evitar sus cierres, asegurar su
viabilidad, reducir pérdidas y contribuir a aminorar la deuda
encontrada en AENA, sin afectar ello a los servicios de
emergencia. Tras publicarse en el AIP entraron en vigor los
nuevos horarios del aeropuerto de los llamados grupo 3, entre
ellos Son Bonet, para otros horarios, está claro, de operaciones
previa petición se atenderían de forma puntual como así se hizo.

La Dirección General de Puertos y Aeropuertos remitió los
días 2, 9 y 27 de julio del 2012 escritos dirigidos a AENA
reiterando la solicitud de desclasificación y resaltando la
importancia de este aeropuerto y el mantenimiento de su horario
para nuestra comunidad, entre otros motivos para favorecer la
conectividad a causa de nuestra insularidad, solicitando además
que se dejara el mismo horario que tenía hasta ese momento.

Después de la decisión de AENA, desde la Conselleria de
Turismo se mantuvieron diversas reuniones con representantes
de empresas allí ubicadas, con representantes de sindicatos de
los trabajadores del sector aeroportuario y con la Federación
Aeronáutica de Mallorca.

De estas reuniones la Conselleria de Turismo sacó diversas
conclusiones, son múltiples, pero entre ellas destacaremos que
el 90% de los alumnos de las escuelas de vuelo son no
residentes, nacionales y extranjeros, de alto poder adquisitivo,
por lo que no sólo repercuten directamente en las academias de
aviación, sino que también hace uso de la oferta hotelera y
complementaria, siendo una entrada de usuarios de alto poder
adquisitivo al igual que ocurre con los llamados vuelos
privados, por tanto, con una gran transcendencia turística,
existiendo la posibilidad, de gran interés por parte de la
conselleria, de optimizar la operativa aeroportuaria así como la
explotación de hangares, instalaciones complementarias y
equipamientos deportivos, además de la inquietud que existe de
situar en sus instalaciones un posible museo aeronáutico tan
arraigado en Mallorca.

Destacar también que a parte de la prestación de servicios
públicos que he mencionado la importancia de promocionar
actividades deportivas aéreas, tan en crecimiento en el entorno
europeo y con tanto auge, siendo las condiciones de Son Bonet
excelentes según criterios y estudios técnicos, además de
promoverlo como centro de formación aeronáutico,
consolidando esta actividad y la opción de futuro -opción de
futuro- de uso de tráfico de los denominados (...) Jet  por sus
características especiales, técnicas en cuestión de ruidos y de
capacidad de aterrizaje.

Por todo ello la Conselleria de Turismo considerándolo de
gran interés y que era un posible un nuevo enfoque del tema, así
se lo trasladó a AENA y al Ministerio de Fomento reiteradas
veces.

Destacar que en ello, en estas actuaciones, el Govern va
acompañado, y se lo han hecho saber expresamente por escrito
y así se ha remitido al ministerio y a AENA, del sector
empresarial ubicado en Son Bonet, del colegio oficial y
asociación de ingenieros técnicos aeronáuticos, de usuarios y

trabajadores de Son Bonet, de representantes sindicales y de la
Real Federación Aeronáutica española. 

Al respecto también citar la reunión mantenida entre el
director general de Puertos y Aeropuertos del Govern y el
director de la Red AENA Aeropuertos y la directora de
Planificación y Medio Ambiente de este ente el 14 de febrero de
2013 donde entre otros trataron las cuestiones relativas a Son
Bonet, además del escrito de la Dirección General de Puertos y
Aeropuertos del Govern de 9 de abril de 2013 remitido a AENA
y a la dirección general al respecto.

Desde el Govern se pretende dar un paso más hacia el
mantenimiento de la actividad de Son Bonet, similar al decido
por el ente AENA para algunos aeropuertos similares
peninsulares que además tiene el handicap de no dar cobertura
a una situación insular. 

La desclasificación va claramente en esa linea, optimizar la
gestión de la instalación aeroportuaria, con clara titularidad
pública que redundará en un aumento de la actividad
empresarial, el mantenimiento y ampliación de puestos de
trabajo y la mejora de nuestra conectividad aérea trabajando el
Govern para su consecución.

Decir además que en anteriores legislaturas ha existido un
consenso parlamentario respecto a diversos aspectos relativos
a Son Bonet, siendo la pasada legislatura donde el grupo
popular, pleno de julio del 2009, en relación a una interpelación,
era un moción, fue el primero en pedir y proponer la
transferencia del aeropuerto de Son Bonet aprobándose ese
punto concreto, que era el punto 6 de moción, por unanimidad.

Tengan claro que esta propuesta va además en aras a dar
mayor viabilidad de este aeropuerto, asegurar su mayor
viabilidad es un objetivo claro defendiendo su titularidad
pública que establece este gobierno.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos
y hoy debatimos esta proposición no de ley, clara, asumible y
concisa para obtener un pronunciamiento -deseamos todos-
unánime, un mensaje claro a AENA de la cámara en esta
necesaria e histórica reivindicación del Govern para los
intereses de nuestra comunidad, siendo -y lo leeré para que
quede reflejado- su texto: “El Parlament de les Illes Balears en
base a la importancia de ésta da apoyo a la desclasificación de
Son Bonet -usaremos el concepto aeropuerto, que es el técnico-
como aeropuerto de interés general propuesto por el Govern de
les Illes Balears”.

Me gustaría que hiciéramos todos un esfuerzo, que salga un
pronunciamiento unánime de esta cámara, les pido el apoyo y
que salga ese pronunciamiento unánime de respaldo, como ha
existido consenso en anteriores legislaturas, en esta creo que
estratégica reivindicación como es cualquier materia
relacionada con nuestra conectividad aérea. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’hi han presentat les esmenes 15306/13, 15307/13,
15308/13 i 15309/13, per defensar-les té la paraula el Sr.
Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Veramendi, la proposició
no de llei és una proposició no de llei que és oportuna i antiga;
antiga perquè es va presentar dia 16 de gener de 2013, ara
gairebé fa un any i crec que a més es tramita per urgència, la
qual cosa ja em fa entendre el gran interès que té el grup que
dóna suport al Govern, el Govern i el grup majoritari d’aquest
parlament per aquest tema, és a dir, un tema que vostè diu que
hi ha cartes del conseller dia 24 de gener de 2012, que hi ha
cartes del director general dia 9 de juliol i 27 de juliol de 2012
i que per primera vegada al Ple del Parlament es debat després
d’haver passat quasi un any des que vostè presentàs la
proposició no de llei, em sembla que realment es desqualifica
per ell mateix, és un tema que té ja... amb una vigència molt
relativa.

De totes maneres, li vull reconèixer que és un esforç que
està ben emprat, les discussions amb Madrid, les discussions
amb els ministeris sempre són molt lentes, sempre és molt
difícil i sobretot anar a canviar l’estatus que en aquest moment
tenen diferents territoris, siguin ports, aeroports, etc., és molt
complex i per tant, tot va molt lent, la qual cosa no justifica que
en aquest parlament les coses també vagin tan a poc a poc.

Nosaltres vàrem presentar dia 8 de novembre de 2012 una
proposició no de llei a comissió i demanàvem, perquè en aquell
moment era urgent, que es mantinguessin els horaris que hi
havia a Son Bonet. Vostè, el seu grup, vostè n’era el portaveu
per a aquest tema, varen votar que no dient que el nostre grup
instava el conseller perquè fes les gestions per mantenir l’horari
i que les gestions ja es feien. Bé, el que no va dir, efectivament,
tenia vostè raó que les gestions s’havien fet, s’havien enviat
aquestes cartes, el que no va dir llavors i no ha dit ara és que
com a resultat d’aquestes gestions vostès varen tenir una
contestació de Madrid, varen tenir una contestació de Madrid
del Sr. José Manuel Vargas, presidente consejero delegado, en
què diu al director general Antonio Deudero: “Estimado
director general acuso recibo de las cartas de fecha 2 y 9 de
julio en la primera de las cuales nos comunica el interés de la
comunidad autónoma de les Islas Baleares en que AENA
Aeropuertos le transfiera el aeródromo de Son Bonet, a este
respecto tengo que informarte que dicho aeródromo es un bien
estatal adscrito al patrimocio de AENA Aeropuertos y como tal
ésta no puede transferirlo”.Aquesta és la posició de Madrid,
com a mínim, a data 6 d’agost de 2012. 

Per tant, entenc que aixecar aquest no, aquest no per escrit,
aquesta determinació de Madrid de no acceptar la proposta que
vostès els feren, acceptar aquest no, vull dir aixecar aquest no
i canviar-lo entenc que sigui molt difícil. De totes maneres, no
hagués estat malament que vostè hagués explicat la situació com
realment estava, no explicant que s’han fet gestions i estam a
l’espera. Estam a l’espera, no, ja ens dit, per ara, ja ens han dit
que no.

Nosaltres hem fet una esmena d’addició al seu text que
demana que es transfereixi l’aeroport de Son Bonet sempre i
quan la titularitat i la gestió siguin públiques; la titularitat
perquè creim que no hi ha d’haver possibilitat que tot o part de
l’aeroport es privatitzi i la gestió perquè directament o
indirectament dóna peu perquè hi hagi possibilitat de
concessionar determinats serveis, determinats espais, cosa que
creim que aniria en contra del que hem defensat sempre per a
aquest tipus d’infraestructures.

Per tant, mantenim aquesta esmena i mantenim també les
altres pel que fa referència a l’horari, com ja vàrem demanar en
comissió i sense massa sort, m’imagín que tampoc no en
tendrem ara, però ho vàrem demanar..., vostè que diu que van
a Madrid acompanyats de tota una sèrie d’agents econòmics i
socials, doncs, aquests mateixos agents econòmics i socials, a
vostès i a nosaltres, ens vàrem demanar que intentàssim que no
es canviàs, que no es reduís l’horari d’operacions a Son Bonet
per dues raons molt clares: una, perquè si Son Bonet tanca a les
4, totes les operacions que es pugui fer a Son Bonet a partir de
les 4 s’han de fer a Son Sant Joan i, per tant, en hores punta de
l’estiu representa una distorsió de l’operativitat de Son Sant
Joan molt gran, i, en segon lloc, perquè les escoles que
existeixen, de les quals ha dit que tenien molt d’èxit, doncs si no
poden operar, si no poden fer pràctiques a partir de les 4 de
l’horabaixa, malament rai, tot i que vostè diu que això està
funcionant relativament bé, doncs, crec i creim, amb nosaltres
bona part dels agents que vostè ha citat, que els horaris
s’haurien de reconduir a la situació anterior.

L’esmena número 3 va referida al fet que, Sr. Veramendi,
l’aeroport no és un ovni situat a Marratxí, no és un buit
territorial, l’aeroport de Son Bonet, on no hi ha intervenció ni
municipal ni dels veïnats ni de l’estructura territorial, és una
part del municipi, és una part de la xarxa de veïnats i social que
l’envolten i, per tant, la seva definició o la seva ordenació
correspon a l’ajuntament i l’ajuntament amb el planejament
urbanístic té coses a dir, demanam que es mantenguin les
previsions del planejament de sistema general d’espai lliure que
està previst a la zona delimitada per AENA, la zona delimitada
com aeroport per AENA. Fixi’s que he dit sistema general
d’espai lliure, eh?, sistema general d’espai lliure, no hi he afegit
cap altre llinatge, m’havia... sí, sí, m’havia equivocat.

El quart punt, al Projecte de llei de pressuposts d’enguany
es diu que es modifica l’apartat 2 de l’article 83 de la Llei
21/2003, de seguretat aèria, de la següent manera: els aeroport
de Corunya, Albacete, Algeciras..., tots els aeroports d’Espanya
tenen unes taxes per estacionament d’aeronaus, llevat de Son
Bonet per juliol i agost, que té unes taxes del doble, el doble, Sr.
Veramendi. És a dir, per aeronaus de zero a 1,5 tones tots els
aeroports, tots els d’Espanya, 15 euros, Son Bonet, juliol i agost,
37,5; els més grossos 20 euros, Son Bonet, 50; els encara més
grossos, 22, Son Bonet, 55, el juliol i agost. 
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D’aquesta manera pretenen activar i totes aquestes coses que
vostè ha dit del turisme, d’un turisme de qualitat, etc.? Què
passa?, que tots els altres aeroports i n’hi ha a zones turístiques,
La Gomera, La Palma, Sant Sebastià, Reus, Castelló tal volta,
aquests aeroports, tots, van a una taxa i Son Bonet de Mallorca,
de les Illes Balears, Son Bonet ha de pagar més?, no sabem... o
els usuaris de Son Bonet han de pagar més, no sabem a què
correspon i estaria bé que en això coincidíssim. 

Vostè ha demanat un acord unànime i jo li dic que
efectivament acceptant les nostres esmenes l’acord serà
unànime i pensi que aquestes esmenes, totes les que li he dit,
van a favor en primer lloc de mantenir la situació pública, la
gestió pública, la titularitat pública de Son Bonet; en segon lloc,
d’integrar Son Bonet a la xarxa municipal urbanística social de
Marratxí i, en tercer lloc, perquè no sigui una excepció amb tots
els aeroports d’Espanya a l’hora de tributar.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar
l’esmena RGE núm. 15292/13. Té la paraula el Sr. David Abril,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, diputades, diputats, primer de tot m’agradaria fer
un petit aclariment sobre l’exposició de motius, es parla que Son
Bonet va començar a funcionar els anys vint i per ser més
exactes va començar a funcionar l’any 36 per acollir les tropes,
els esquadrons de Mussolini amb l’objectiu principal de
bombardejar Barcelona, estaria bé tenir aquesta dada històrica
en ment.

En segon lloc, vull d’entrada avançar el suport del Grup
Parlamentari MÉS a aquesta idea que planteja la proposició de
desclassificar com a aeroport d’interès general l’aeròdrom de
Son Bonet i cedir-lo a la comunitat perquè -i això és el que
pensam nosaltres- tengui una gestió pública i de qualitat i per
això hem presentat aquesta esmena. I de fet, benvinguda
aqueixa defensa del principi de descentralització, de gestió de
proximitat per part del Partit Popular, enmig de la voràgine
recentralitzadora que vivim en els darrers temps i sobretot en el
que duim de legislatura a nivell estatal.

I no podem deixar de deslligar aquest debat que tenim ara
aquí de la gestió global d’AENA i de la política aeroportuària,
en general a Espanya, que amb uns o altres ha estat un desastre,
sent com a una espècie d’extensió de la bombolla immobiliària,
i allà tenim quantitat d’aeroports com el de Castelló, Múrcia,
Ciudad Real i molts altres aeroports sense avions, ni passatgers,
ni demanda, igual que també hi ha autopistes sense cotxes, tot
un monument a la tudada de doblers públics.

I tot això, evidentment, du associat un gran forat d’AENA,
i ara, en aquest forat la nostra comunitat autònoma, les Illes
Balears no tenim cap responsabilitat ni una i és una cosa que
voldria reiterar, el contrari, tenim dos dels aeroports més
rendibles de tot l’Estat, el de Palma el més rendible de tots,

només el 2012, 73,8 milions d’euros de benefici net el de Palma
i més de 100 milions d’euros el d’Eivissa. Beneficis, a més, vull
recalcar, ja que parlam de Son Bonet, en el cas de l’aeroport de
Palma no serien tals aquests beneficis si Son Bonet no acomplís
la seva funció, que, d’alguna manera, com a aeroport auxiliar
descongestiona horaris a Son Sant Joan i operacions que, si
s’haguessin de fer en horari habitual, no podria tenir el trànsit
aeri que té l’aeroport de Son Sant Joan. Per tant, els beneficis de
Son Sant Joan d’alguna manera s’expliquen per les hipotètiques
pèrdues de Son Bonet, que res no tenen a veure amb aquests
exemples d’aeroports associats a aquesta bombolla
immobiliària, a aquest tudar doblers públics que s’ha fet els
darrers anys a Espanya.

De fet, s’imaginen tot el que es podria fer amb aquests
doblers que es guanyen amb els aeroports de les Illes Balears,
la majoria dels quals són rendibles i dels més rendibles
d’Espanya? Podríem acabar automàticament amb els problemes
de connectivitat aèria que tenim entre les illes i de les illes amb
la península, només amb els doblers que es guanyen d’això.

No obstant això, patim igualment, així com altres
comunitats, però en el nostre cas és més greu, aquesta amenaça
de privatització d’AENA, que d’alguna manera sobrevola
aquest debat i tot el que té a veure amb les qüestions aèries en
aquest moment, la qual cosa, a més, és motiu de debat i
preocupació i ho ha estat, i crec que ho continuarà essent per
part d’aquesta cambra, hem tengut debats molt recents i
preguntes parlamentàries sobre el tema de la privatització
d’AENA, ens consta que també ho ha estat i ho és del Govern,
de la societat civil i dels empresaris -ahir mateix els
responsables d’AENA explicaven ja tot el que tenen pensat
sobre aquest procés de privatització als nostres hotelers-, i
aquest és un marc que, sincerament, al nostre grup parlamentari
ens fa ser una mica, prou escèptics respecte d’aconseguir els
objectius que pretenem amb aquesta proposició no de llei.

Perquè si, a més, a això hi afegim la reducció practicada,
duta endavant de manera absolutament unilateral el 2012 per
part d’AENA, la qual fins i tot el Govern ha qualificat de
desastrosa, brutal, citant textualment les declaracions del
director general de Ports i Aeroports; o les intencions del Sr.
Montoro, el elocuente, d’aquest estiu mateix, anuncià que es
posaria en venda com a part del patrimoni de l’Estat part de les
finques que s’inclouen o que integren els complexos o les
instalAlacions de Son Bonet, algunes de les quals a més formen
part de la zona de seguretat de servitud aèria de l’aeròdrom,
doncs tenim motius ja no només de preocupació sinó d’alarma
seriosa, perquè ves a saber, amb tots aquests antecedents, què és
el que al final se’ns acabarà transferint amb aquesta
desclassificació, ves a saber si el que se’ns transferirà no serà...,
i mira que el nostre grup parlamentari sempre hem defensat el
tema de la cogestió i en la mesura del possible la gestió dels
nostres propis recursos i de les nostres pròpies infraestructures,
com és el cas, a veure si el que se’ns acabarà traspassant no serà
un marró.
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Per tot això, benvinguda la desclassificació de Son Bonet
com a aeroport d’interès general que planteja la proposició no
de llei del Partit Popular, que debatem avui, però, davant aquest
panorama i malgrat les gestions que ha fet el Govern, que ens
consten, ni Madrid, ni AENA, ni el Ministeri de Foment no han
fet cas fins ara, no és que no hagin fet cas, és que no han fet ni
punyeter cas -el Sr. Carbonero ha mostrat abans la carta del que
representen aquestes peticions o el que han representat aquestes
peticions o aquestes gestions fins ara.

I per això hem presentat aqueixa esmena, amb aquest afegitó
que bé, en tot cas quan es desclassifiqui Son Bonet i si se’ns
traspassa que sigui garantint la seva viabilitat i la seva gestió
pública.

Ara, si el portaveu del Partit Popular, el qual defensa aquesta
proposició, el Sr. Veramendi, es reitera, com ha fet ja en la seva
intervenció, que el compromís és garantir la titularitat pública
i la viabilitat de les instalAlacions que tots estam d’acord que
se’ns han de transferir, i primer, per fer això, s’han de
desclassificar, retirarem, per part del nostre grup parlamentari,
sense cap problema, aquesta esmena. Però, de la mateixa
manera, li dic que si al final, Son Bonet, que és un aeroport
important a nivell del que representa el municipi de Marratxí, a
nivell de Mallorca i a nivell d’interessos turístics que tots i totes
podem compartir, si això al final no és així, el nostre grup
parlamentari d’aquí dos, tres mesos, com a molt, presentarà
novament una proposició no de llei on constatarem el fracàs de
les negociacions i condemnarem, i esper que també hi estiguin
d’acord, l’actitud d’un govern central, d’un ministeri de Foment,
d’una AENA que és incapaç ni tan sols d’escoltar i de fer cas
d’un acord el qual ja ens agradaria que fos unànime avui
d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Té la paraula el Sr. Carlos
Veramendi per un temps de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Mire que lo he intentado hasta la
saciedad pero cada vez estoy más sorprendido, y así se lo he
dicho, Sr. Carbonero, con el Grupo Socialista. Traes una
propuesta clara, asumible (...) dónde existía, como he narrado,
consenso, y de verdad, de corazón, salen con las cosas más
variopintas: urbanismo, que si el párking, que si no sé qué;
algunas, Sr. Carbonero, haciéndose, digamos, un cierto lío.

Mire, ante la falta de memoria les haré un breve
memorándum: pleno de 14 de mayo de 1996, aprobada PNL del
Grupo Socialista para que Son Bonet continuara como
aeropuerto de AENA. Fue en una interpelación en el pleno de
9 de junio de 2009, donde el Grupo Popular defendió por
primera vez la transferencia de Son Bonet, calificándolo el
Govern, el suyo, Sr. Carbonero, de interesante y aportación en
positivo, y no hablaba de nada de lo que habla ahora. Además,
el pleno de 29 de septiembre de 2009, aprobó, por unanimidad,
la moción del Grupo Popular para conseguir la transferencia de
Son Bonet. Además, en la Comisión de Asuntos Institucionales

de 10 de febrero de 2010, se aprobó, con transacción del Grupo
Popular, una PNL del BLOC, donde se instaba al Govern a abrir
un proceso para desclasificar Son Bonet y traspasar su
competencia al Govern, calificándolo el BLOC de importancia
estratégica y el Grupo Socialista de importantísima la petición
de abrir un proceso de diálogo.

Y ahora este govern da un paso más, solicita la
desclasificación, lo traemos al Parlament, y usted, Sr.
Carbonero, con pegas y errores, yo creo que existe una falta de
voluntad de consenso.

Además, la Conselleria de Movilidad de su govern, Sr.
Carbonero, manifestó que solicitó el comienzo del proceso
mediante carta al Ministerio de Fomento. Además, esta misma
conselleria encargó un estudio sobre Son Bonet, en junio de
2010, para conocer la situación de las instalaciones y su futuro,
para poder ejercer las competencias, y no hablaba para nada de
lo que usted ahora habla, Sr. Carbonero, y eso que era su
govern. Un poquito más de coherencia.

Respecto a asegurar su viabilidad, que pide el Grupo MÉS,
la PNL se propone, y así se lo he explicado, en aras a dar mayor
viabilidad a este aeropuerto, asegurar su mayor viabilidad es un
objetivo claro, defendemos su titularidad pública. Y agradecer
su retirada. Y un matiz, Sr. Abril, un matiz, los primeros
aviones que atravesaron Son Bonet, 1920; en 1935 uso militar.

Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, de la
adecuación horaria, Sr. Carbonero, con todo el cariño, vaya taco
que se ha hecho, se ha hecho un taco, léala, lea el tenor literal de
lo que ha escrito, porque yo creo que se ha equivocado. En la
Comisión de Turismo -léala, léala, léala-, en la Comisión de
Turismo de 8 de noviembre se rechazó, como bien ha dicho, una
PNL suya, dónde pedía lo contrario que pide ahora; el Govern
pidió desde el primer momento volver al horario anterior, y
usted, aquí, en contra de lo que defensió en la comisión, ahora
pide mantener el horario reducido. Pide mantener el horario
reducido -léalo-, me gustaría que se aclarasen, mire el tenor
literal. Respecto a esta situación horaria, al Govern le consta
que AENA ha atendido las peticiones de uso de Son Bonet
posteriores al horario inicial.

Respecto a su enmienda tercera, la transferencia pretende
acercar la instalación a los vecinos de Marratxí y a los usuarios,
pero cumpliendo con la normativa y servidumbre para
garantizar la actividad del aeropuerto, los posibles usos de
espacios no pueden condicionar la actividad aérea. Además, Sr.
Carbonero, si consideraba tan justo como dice, ¿por qué no lo
hizo cuando era conseller? ¿Qué medidas hizo usted de apoyo
ante AENA, si en esta justa reivindicación, ahora lo pide, yo
creo, claramente, y lo hablaba para evitar cierto consenso;
además, creo que se confunde, llama justa petición del
Ayuntamiento de Marratxí, en realidad es que está calificado
urbanísticamente como le he dicho, normas subsidiarias, normas
socialistas, por cierto, del 99, como zona verde, pero sometido
a servidumbre aérea, mientras exista aeropuerto estatal
autonómico, además de ser de propiedad estatal.
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Sr. Carbonero, el aeropuerto existe desde 1920 y ustedes
governaban Marratxí, debía usted saber urbanísticamente qué
actuaciones hicieron, porque me dice que apareció, ha ido
creciendo, todos sabemos por qué ha crecido.

Y además un dato: fue le ministro socialista Sr. Blanco, el
que actualizó la servidumbre de Son Bonet poco antes de las
elecciones y propuso ampliar, en contra del Ayuntamiento de
Marratxí, el aeropuerto de Son Bonet. Y a usted, como
conseller, no le preocuparon los vecinos de Marratxí, como
ahora le preocupan, veo bien que le preocupen.

Además, ya he hablado antes, la calificación no era lo que
usted decía. Por eso, le he propuesto una alternativa que usted
me ha aceptado, me gustaría leerla, si le parece bien: “El
Parlament de les Illes Balears constata que amb la gestió
autonòmica de l’aeroport de Son Bonet s’afavorirà la
compatibilitat de l’ús de la zona classificada actualment a les
normes subsidiàries de Marratxi com a sistema general d’espai
lliure i les determinacions de seguretat i funcionament de
navegació aèria.”

Por último, para ir acabando, respecto a la enmienda sobre
prestación por estacionamiento, es una afirmación -lea bien el
punto, lea bien, porque es una afirmación un poco gratuita-,
usted dice que el artículo que invocan sólo lo establece para Son
Bonet. Mire, el artículo 83.2 cita como el resto de aeropuertos
de AENA todos, nada de lo que usted dice, más del doble que
a todos los otros aeropuertos. Además le daré un dato: un día en
tránsito son 2 euros de aparcamiento en Son Bonet de una
avioneta. Yo creo que cualquier párking municipal o de
embarcaciones en puerto es bastante más costoso. Mire que se
ha actualizado, y nunca se había actualizado.

Como ven, y lo he dicho antes, existía un consenso en iniciar
un proceso de diálogo para desclasificar Son Bonet, ahora, este
govern, en un paso más, ha solicitado su desclasificación
formalmente y lo está negociando, trabajando para que nuestra
comunidad asuma su competencia, y esto es lo que el Grupo
Popular ha traído, simplemente esto.

Y quiero agradecer al Sr. Abril su retirada de enmienda y el
Grupo Socialista presenta, y léalo bien, unas confusas
enmiendas, por presentar, yo creo que intentaban romper un
poco el consenso, porque entrar con urbanismo, con si la tasa de
aparcamiento, yo ya ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi, tiene que acabar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Voy acabando. Le agradezco que acepte la enmienda, pero
yo creo que el mensaje que este gobierno y que este parlamento
está transmitiendo claramente a Madrid es que Son Bonet sea
desclasificado y por consiguiente pase a ser de competencia
exclusiva de la comunidad autónoma.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Entiendo que se vota la proposición no de ley con..., se ha
aceptado la enmienda 15308.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, se vota efectivamente la proposición no de ley, y hemos
acordado, en base a su enmienda 3, un texto alternativo, si el Sr.
Abril también lo acepta, en relación a la enmienda 3 del Grupo
Socialista de la que he leído el texto, y que ahora facilitaré, si
fuera así necesario.

LA SRA. PRESIDENTA:

La enmienda 3, sí, la enmienda 15308 con el texto que ya
le han dado, ¿de acuerdo?

Sí, Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Xerraré en balear, si no li importa.

L’esmena a la qual ha fet el Sr. Veramendi de transacció, jo
li havia acceptada perquè, ... no l’havia escoltat, després
d’haver-lo escoltat hi votarem en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Entenc, idò, ...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... que passam a la votació de la proposició no de llei talment
com l’havia presentada el Grup Parlamentari Popular, és així?,
sense cap acceptació de cap esmena o transacció de text.

Començam a votar. Votam.

Queda aprovada per 38 vots a favor i 19 en contra.

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