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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam el plenari
del dia d’avui amb el primer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 9069/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Projecte de llei de racionalització i
simplificació legal i reglamentària.

La primera pregunta, RGE núm. 9069/14, ajornada a la
sessió anterior, relativa a Projecte de llei de simplificació legal
i reglamentària, que formula el diputat Sr. Francisco Mercadal
i Alabern del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors i
senyores diputats. La producció legislativa de la nostra
comunitat autònoma des de l’any 1983 ha estat ingent, així
s’han publicat, ni més ni manco, més de quatre-centes normes
amb rang de llei i fins a quatre-mil cinc-cents reglaments. Amb
l’entrada del nou govern del Partit Popular es va encarregar a
l’Institut d’Estudis Autonòmics dur a terme, amb coordinació
amb les distintes conselleries, una anàlisi exhaustiva de totes les
normes dictades, per conèixer quina és la realitat i la situació de
l’ordenament jurídic autonòmic. 

No m’equivocaré si dic que cap altre govern abans no
s’havia pres amb tant de rigor i seriositat la necessitat de
racionalitzar i simplificar el maremàgnum legal a què estan
subjectes els ciutadans i que fonamentalment generen dos
problemes com són, que hi ha una gran contaminació
legislativa, ja que hi ha normes que no han estat derogades
expressament, i, en segon lloc, que hi ha hagut múltiples
modificacions al llarg dels anys, la qual cosa provoca que per
esbrinar quina és la norma vigent s’hagi d’aprofundir en una
exhaustiva anàlisi.

Aquesta orientació del Govern cap a la simplificació
administrativa facilitarà l’accés a les normes per part dels
ciutadans i també millorarà fonamentalment la coherència del
nostre ordenament jurídic. 

És per això que avui li deman, Sr. Conseller, per la seva
valoració sobre el projecte de llei de racionalització i
simplificació legal i reglamentària que ha posat en marxa el
Govern, i del qual ja ens felicitam per tal que aquestes normes
tenguin molt més sentit i que tenguin cap als ciutadans, idò, una
simplificació real.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Mercadal. El
compliment del compromís del president del Govern de les Illes
Balears amb la seguretat jurídica implica no només
comprometre’s sinó també fer la feina necessària en direcció a
complir amb aquest objectiu. I una de les tasques necessàries
per complir l’objectiu de dotar el nostre ordenament jurídic de
major seguretat era depurar aquest ordenament jurídic i fer-lo
més entenidor. 

Aquesta tasca la fa el Govern gràcies a la magnífica feina
que fa l’Institut d’Estudis Autonòmics. Efectivament, com deia
vostè, a la nostra comunitat autònoma des de la seva creació
s’han aprovat 400 lleis i 4.500 decrets o reglaments, dels quals
a hores d’ara estan vigents 300 lleis i estan vigents1.600 decrets
o reglaments. 

El projecte de llei que hem aprovat, i que ara estam en fase
de negociació i de parlar-ne amb els diferents grups
parlamentaris de la cambra, té tres finalitats bàsiques: en primer
lloc, millorar la coherència del nostre ordenament jurídic;
segon, simplificar la immensa profusió de normes que té la
nostra comunitat autònoma; i tercer, facilitar l’accés dels
ciutadans a la normativa vigents. I això ho feim per tres vies: en
primer lloc, derogació expressa de totes aquelles normes que
estan en desús o obsoletes o que han perdut el seu objecte;
segon, s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar, en
el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
el text refós de les lleis que s’han modificat de manera
substancial durant aquest temps; i tercer, s’encarrega al Govern,
també, perquè elabori en el termini de sis mesos les versions
consolidades dels diferents reglaments que tenim aprovats.

Ja sé, Sr. Mercadal, que aquesta no és una llei de grans
titulars, i ja veurà com ningú no dirà que aquesta llei és
electoralista, sap per què? Idò, perquè aquesta llei persegueix
major transparència, perquè aquesta llei persegueix que els
ciutadans s’aclareixin en la profusió normativa d’aquesta
comunitat autònoma, i això és una cosa que a alguns no els
interessa.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 9075/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressuposts generals de l'Estat 2015 (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 9075/14, ajornada a la sessió
anterior, relativa a pressuposts generals de l’Estat 2015, que
formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet del Grup
Parlamentari Socialista.

Té la paraula, Sr. Diputat.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. Sr. Conseller, fa tres setmanes li vaig
demanar la seva opinió sobre els pressuposts generals de l’Estat
per a l’any que ve, la seva resposta fou que no són justos, però
que eren molt positius perquè baixaven la pressió fiscal i
estimulaven el consum. Tant vostè com el president ens
digueren que continuarien fent feina per millorar-los, i el
president, a més, va afegir que farien feina d’una manera
diferent. No sé molt bé a què es referia, no sé si és el mateix que
l’esmena fantasma de l’any passat de 74 milions en
depuradores.

Per això li demanam, Sr. Conseller, quines gestions ha fet
per millorar aquest pressupost per a l’any que ve a les Illes
Baleares?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Hem fet totes
les gestions pertinents que han permès que el projecte de
pressuposts generals de l’Estat enguany, en comparació amb
l’any passat, vegin que la inversió territorialitzada a les Illes
Balears hagi crescut un 87% , l’increment més important de tota
Espanya, i continuam fent feina perquè el projecte de
pressuposts o els pressuposts que definitivament s’aprovin
incrementin aquesta inversió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, no tenen cap credibilitat. Ens trobam davant
un partit i un govern que només critica l’actual sistema de
finançament, però que ja no demana ni que es rectifiqui. Ens
trobam davant d’un partit i un govern que ha estat incapaç de
presentar cap projecte de conveni per a inversions estatutàries.
Ens trobam davant d’un partit i un govern que no exigeix ni
reivindica els milions que no han arribat aquests darrers tres
anys, i ens trobam davant d’un partit i un govern que ha estat
incapaç d’aconseguir l’aprovació del nou règim especial.

Aquesta és la trista realitat que avui el Grup Parlamentari
Popular du al Parlament amb les seves propostes de resolució.
Sr. Conseller, la realitat dels pressuposts per a l’any que ve de
l’Estat per a Balears és crua, 124 euros per habitant, quan la
mitjana són 242, i, efectivament, ens situen vostès a la cua de
les inversions de l’Estat. 

I és clar, quan un compara els 1.711 milions que varen
arribar l’anterior legislatura amb els 433 que han arribat amb
vostè, la diferència és clara i nítida. Per això jo insistesc, han
passat les setmanes, supòs que han continuat fent feina d’una
altra manera, com va dir el president, perfecte, però què han
aconseguit? Els grups parlamentaris han presentat esmenes,

nosaltres ho hem fet, però no tenim coneixement de cap esmena
del Partit Popular.

Per això li deman, quines gestions ha fet per treure’ns de la
cua de les inversions al pressupost? Quines noves inversions ha
aconseguit per als ciutadans de les Illes Balears? Digui-ho d’una
manera clara i nítida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs. Home, que
vostè em parli del sistema de finançament de 2009, quan el
secretari de Política Econòmica del seu partit diu que no el
canviaria mica contra tota evidència, resulta paradoxal. 

Vull dir-li que el projecte de pressuposts generals de l’Estat,
tal com estan presentats fins ara, contempla l’inici de les obres
per a depuració d’aigües de la depuradora d’Eivissa, de Santa
Eulària i de Deià, cosa que està promesa reiteradament des de
l’any 2006-2007 i que vostès durant l’any 2007-2011 no varen
fer res. Vull dir-li que els pressuposts o el projecte de
pressuposts generals de l’Estat beneficien els ciutadans de les
Illes Balears perquè contemplen una reforma fiscal que
permetrà mantenir a les seves butxaques major renda disponible.
Vull dir-li que els pressuposts o el projecte de pressuposts
generals de l’Estat beneficien els ciutadans de les Illes Balears
perquè ens permet, i la política econòmica del Govern central
juntament amb la feta en aquesta comunitat, ens permet deixar
de pagar 60 milions d’interessos i poder-los destinar a altres
polítiques.

I, en definitiva, vull dir-li que hem fet aquesta tasca i jo... bé,
podem continuar parlant d’això, jo sé que a vostè li han demanat
que ens pregunti cada setmana el mateix, però al final el que
passa és que vostès no perdonen que aquests projectes de
pressuposts incrementin la inversió territorialitzada, igual que
no perdonen -igual que no perdonen- que aquest govern hagi
pagat 564 milions del forat que vostè va deixar en la sanitat
pública.
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(Alguns aplaudiments) 

I.3) Pregunta RGE núm. 10007/14,de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projectes de centres comercials que
estan en procés de construcció a Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 10007/14, relativa a projectes
de centres comercials, que formula la diputada Sra. Maria Pilar
Sansó i Fuster del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula,
Sra. Diputada.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Dimarts passat a la tribuna d’aquesta seu el president
va destacar que el seu govern creia en el comerç tradicional com
a element vertebrador de la nostra societat i el seu paper en el
manteniment de costums, tradicions i paisatge. Uns dies abans
d’aquesta intervenció, feia una setmana, després de cantar
lloances en aquesta cambra, el president i el seu conseller de
Turisme juntament amb el decapitat batle de Palma assistiren a
la presentació del projecte del centre comercial de Ses
Fontanelles, anomenat ara Palma Springs. 

Els assistents a l’acte feien una rialla d’orella a orella que
semblava, com poden veure en aquesta foto, que inaugurassin
un projecte d’un hospital, d’una escola o d’un parc, un projecte
al servei de la ciutadania i no un projecte al servei dels poders
econòmics, un projecte que suposa, per una part, un atemptat
urbanístic ja que destrueix l’única zona humida que queda a
Palma, una zona en un entorn rural i emblemàtic que encara
tenim, per sort, de moment, en aquesta zona, i, per una altra
part, suposa la mort definitiva del petit i mitjà comerç, aquest
que el president defensava fa una setmana en aquesta tribuna.

És trist passejar per Palma i que hom no pugui entrar a
comprar ni a una ferreteria, ni a una papereria, ni a una
carnisseria ni a cap negoci a peu de carrer de tota la vida, i no
s'hi pot comprar perquè ja no hi són, estan tancats i en
continuaran tancant més. Ja que el conseller de Comerç, amb
competències en Comerç, no era a aquesta foto, no ha sortir en
aquesta foto, no sé si perquè no hi era...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... o perquè no estava convidat, ens interessaria saber l’opinió
del conseller d’Economia i Competitivitat referent a aquest
projecte. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada. La verdad es que me
sorprende, me sorprende, me sorprende lo que acaba de decir,
sobre todo porque usted ha estado en la elaboración de un
proyecto de ley que se transformó en ley y que de alguna forma
lo apoyó, pero me sorprende por muchas otras cosas más.

Mire, toda iniciativa empresarial que cumpla la legalidad
vigente en el ámbito que sea contará con el apoyo explícito de
los técnicos, directores generales, conseller y presidente de
Gobierno de esta comunidad. Esto lo primero.

(Alguns aplaudiments)

Segundo, segundo, si quiere vamos a seguir, segundo, yo le
leeré... porque además es que siempre hay que hacer una
reflexión de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos
llegar...

(Remor de veus)

... se levanta la moratoria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

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

... de grandes establecimientos comerciales vigente hasta el día
de hoy, las grandes cadenas que hasta ahora no se podían
instalar en las Islas Baleares ahora lo podrán hacer, y esto puede
representar un impulso económico importante para nuestras
islas. Ahora se anulan las prohibiciones existentes, de manera
que a partir de la entrada en vigor de la nueva ley no existirá
ninguna prohibición por razón de superficie. Eso lo aprobaron
ustedes el 1 de enero de 2009. Por tanto, a partir de ese
momento 16.876 metros en el 2010, 25.265 en el 2011, 75.822
en el 2012, todos estaban en lista de espera. 

Por tanto, no entiendo la demagogia que usted me ha puesto
en la mesa, pero le voy a decir una cosa, como sabemos que hay
que buscar un equilibrio entre todas las superficies y entre todo
el concepto comercial, se ha desarrollado una ley, en la que
usted ha participado, y que se ha aprobado algo que dejó
pendiente, y lo más importante, la otra ley, planificar sobre el
futuro del comercio en nuestras islas, esto es el Plan director
sectorial dotado económicamente en los presupuestos que ayer
se presentaron y que se va a desarrollar. Esa sí que es la
herramienta que pensará en el futuro, porque no pensaron en el
futuro cuando levantaron la moratoria, no pensaron en el futuro
cuando dieron el visto bueno sin haber hecho nada
complementario. Hoy está.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies. Sr. Conseller, la responsabilitat no és del passat és
d’ara, és de vostès, no de fa estona, i vostès el que fan és donar
copets amb una mà al petit i mitjà comerç i amb l’altra li fan la
traveta, això és el que fan vostès, i la responsabilitat és seva, de
ningú més.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller.

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

Mire, lea usted la prensa de cada día y verá las
consecuencias de la toma de decisiones de ir contra la ley que
ustedes han estado haciendo durante los últimos cuatro años,
proyecto tras proyecto. Mire, le voy a decir tres cosas más que
tiene la ley, dinamizar el comercio y trabajar con el sector del
comercio, lo que ustedes no han hecho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, acabi.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 9997/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a zones d'especial conservació.

Quarta pregunta, RGE núm. 9997/14, relativa a zona
d’especial conservació, que formula la diputada Sra. 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, la directiva de 1992 preveia la declaració de
zones com LIC i ZEPA a tota Europa. Dins aquesta línia a les
Illes Balears es varen declarar, es va redactar tot un catàleg de
zones que consideraven llocs que mereixien una especial
conservació i també zones que per tenir unes determinades
espècies també necessitaven d’aquest tractament. 

Les principals fites legislatives en aquesta línia són sobretot
la LECO, de l’any 2005, i multitud de declaracions que es varen
anar fent d’aquests tipus d’espai. Faltava una passa més, que era
passar de tenir una simple declaració a tenir uns plans de gestió,
i aquesta és, en la meva opinió, una de les passes importants que
es fa aquesta legislatura, passar de declarar igual a prohibir a
declarar igual a gestionar. 

Dins aquesta línia, Sr. Conseller, li volem demanar, quines
passes s’han fet perquè aquests LIC passin a ser zones
d’especial conservació? Quines passes s’han fet aquesta
legislatura per aprovar plans de gestió de tots aquests espais, és
a dir, per fer compatible d’una vegada per totes la conservació
amb la gestió?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, en
compliment de les directives d’hàbitats i d’aus de la Llei estatal
42/2007, de patrimoni natural i de la biodiversitat, i de la Llei
autonòmica 5/2005, de la LECO, coneguda com la LECO, es
tramita la declaració de zones especials de conservació, ZEC, el
que nosaltres coneixem de forma abreujada, i es tramiten tots els
llocs d’importància comunitària, els LIC, proposats per la nostra
comunitat autònoma i aprovats per la Comissió Europea. 

S’ha dividit el procés en dues fases, la primera es va acordar
en el Consell de Govern, a la sessió de dia 2 d’agost de 2013, i
vàrem acordar l’inici del procediment per declarar zones
d’especial conservació 87 LIC de tot l’arxipèlag de les Illes
Balears. En aquesta fase s’incloïa també tots els espais naturals
protegits que també estan protegits com LIC per declarar-los
ZEC.

En aquests moments respecte dels 87 LIC, des de l’acord del
Consell de Govern de dia 2 d’agost de 2013, acaba de finalitzar
el procés d’informació pública, va acabar ahir, i si no hi ha res
de nou, una vegada acabat el procés es miraran totes les
aportacions que s’han fet i es modificaran els projectes que
teníem d’acord amb allò que es pugui... o que es consideri.

ParalAlelament també s’elaboren els plans de gestió concrets
per a cada LIC i zones d’especial protecció per a les aus, ZEPA,
o també les agrupacions d’aquests ja que per poder declarar el
LIC com a zones d’especial conservació és necessari que
s’aprovin els corresponents plans o instruments de gestió. 

Aquesta segona fase es va iniciar per acord del Consell de
Govern de dia 10 d’octubre de 2014, que va acordar iniciar el
procediment per declarar zona d’especial conservació la resta de
LIC pendents, als 87 inicials ara afegirem 50 més. Si no hi ha
res de nou en el novembre s’iniciarà el tràmit de participació
pública d’aquests 50 LIC i dels corresponents plans de gestió.
Així ens trobarem que pràcticament tenim un 23% del territori
terrestre de les Illes Balears protegit amb aquestes figures, en
total hi ha unes 115.000 hectàrees terrestres i 107.409 marines;
per illes tenim que Mallorca en té un 20%, un 20,4%; Menorca
un 39,7%, i les pitiüses, un 21,1%.
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La declaració de les zones LIC com a ZEC, com a Zones
d’Especial Conservació, té com a objecte garantir la
biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels
hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna silvestres
existents, d’acord amb les directives d’hàbitats i d'aus i tenint en
compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada
territori. Això havia d’estar fet l’any 2012, però quan vàrem
entrar no vàrem trobar res fet i ara ho estam acabant.

Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 9998/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centenari de la mort de l'Arxiduc Lluís
Salvador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 9998/14, relativa a centenari
de la mort de l’Arxiduc Lluís Salvador, que formula la diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula, Sr. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, molts d’estudis i
investigacions no haguessin estat possibles sense el mecenatge
i la figura de l’Arxiduc Lluís Salvador. Miramar, a Mallorca, va
suposar un pol d’atracció d’importants figures de la ciència, la
pintura, la música, la literatura, així com importants
personalitats de la política i la noblesa d’aquella època, que es
varen veure captivats a la vegada per la bellesa de les nostres
illes.

L’Arxiduc, com se’l coneix popularment, va mantenir la
seva ferma voluntat d’integració dins la societat mallorquina,
fent bé aquella dita que deixa ben clar que un és d’on viu i no
solament d’on neix. Balears era la seva segona pàtria i va
escriure una de les definicions més belles que mai no s’han
escrit sobre Mallorca: “quan hagis contemplat la grandesa de
Mallorca, quan hagis comprès el profund secret de l’illa d’or,
l’estimaràs tota la vida”.Tenia 20 anys i ja es va quedar perplex
davant la idiosincràsia d’Eivissa i Formentera, la plasticitat i
l’encant que l’Arxiduc descobreix a Sa Penya és una
característica que confirmen els nombrosos dibuixos que dedica
als seus racons, així com a la resta de les dues illes. El 1897
l’Arxiduc en els seus dos toms del Die Balearen dedicats a
Menorca ja comentava: “els menorquins són llests, intelAligents
i amb molt bona disposició, mostren un especial interès per la
música, l’aprenen amb més facilitat que els altres habitants de
les Balears i destaquen en això”. 

Amb el transcórrer del anys les persones i les entitats més
representatives del seu temps, així com organismes oficials i
corporacions acadèmiques varen voler retre homenatge a tan
destacada tasca en el camp de la cultura, les arts i la societat en
general. El seu nomenament com a fill ilAlustre de Palma suposa
un de tants reconeixements per part d’institucions pròpies de les
nostres illes.

Per tot això, ara, en el centenari de la seva mort, l’any 1915
a Àustria, el Grup Parlamentari Popular li fa la següent
pregunta: quines actuacions té previst dur a terme el Govern de
les Illes Balears a través de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats per commemorar el centenari de la mort de
l’Arxiduc Lluís Salvador?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, el Govern
té previst dur a terme diferents activitats per commemorar el
centenari de la mort de l’Arxiduc, en concret li diré que a través
de la conselleria, en concret de la Direcció General de Cultura,
tenim previst dur a terme juntament amb la Fundació Palma
Espais d’Art una exposició sobre la figura de l’Arxiduc al Casal
Solleric de Palma, exposició que serà comissariada per
l’escriptora Carme Riera i que té com a títol provisional Jo,
l’Arxiduc i es podrà visitar des del mes de febrer fins al mes de
juny, aproximadament, de 2015. La finalitat n'és explicar la vida
de l’Arxiduc, la seva relació amb les Illes, l’aproximació a la
seva figura en diferents aspectes, humà, literari, científic,
turístic, pel seu tarannà polifacètic i a la vegada volem aprofitar
per donar una visió general de les Illes en aquell temps.

També per altra banda, juntament amb aquesta exposició es
publicarà un llibre catàleg amb les aportacions que facin catorze
especialistes sobre la figura de l’Arxiduc.

Una altra exposició que es farà és per part d’Institut
d’Estudis Baleàrics juntament amb el Consorci Serra de
Tramuntana i es farà una altra exposició que com a títol
provisional té L’Arxiduc i la Serra de Tramuntana i la finalitat
és aplegar bàsicament fotografies i un vídeo fet especialment
per a l’ocasió per l’artista Javier Vallhonrat i expressament a
més mostrarà tota aquesta visió de l’Arxiduc que es podrà
exposar i es podrà veure a Viena, a Praga i a Berlín. També es
podrà visitar una part d’aquesta exposició al Casal Solleric. En
relació amb aquesta exposició també en farem després o se’n
farà un llibre catàleg.

Altres tipus d’actuacions que es faran a més de les
exposicions, són actuacions amb l’Orquestra Simfònica, tenim
previst fer tota una sèrie de concerts per ajudar i celebrar la
commemoració del centenari de la mort de l’Arxiduc i altres
actuacions que aniran sorgint al llarg de l’any 2015 per fer
aquesta commemoració.
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L'important és que el Govern és conscient de la importància
de la figura de l’Arxiduc, de la seva vinculació amb les nostres
illes, del seu tarannà polifacètic des del punt de vista del seu
lligam a la nostra cultura, a la nostra llengua, a la nostra natura
i al nostre paisatge, i per això consideram just rendir aquest
homenatge tan merescut i a més tan necessari per commemorar
aquest centenari de la seva mort.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 10006/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prospeccions petrolíferes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta RGE núm. 10006/14, relativa a
prospeccions petrolíferes, que formula la Sra. Pilar Costa i Serra
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aquest cap de
setmana s’ha tornat posar de manifest la clara reivindicació de
totes i cadascuna de les illes en contra de les prospeccions
petrolíferes. En aquesta legislatura, però, el tema de les
prospeccions s’ha anat agreujant ja que cada vegada hi ha més
projectes en marxa, vull recordar les tretze noves solAlicituds de
sondejos a les costes de les Illes Balears, que ara a més estan
pendents d’estudi, per no tornar a parlar dels sondejos ilAlegals
o fantasmes de l’any passat.

A dia d’avui, Sr. Conseller, s’està pendent de l’informe
d’impacte ambiental del Ministeri de Medi Ambient respecte
del projecte de Cairn Energy al Golf de València i mentre el
Govern manifesta que està en contra d’aquestes prospeccions no
es fa cap passa endavant que faci pensar que això es resoldrà
positivament.

Sr. Conseller, vostè o algú d’aquest govern ha solAlicitat
expressament al Govern de Mariano Rajoy que informin
negativament l’impacte ambiental que està pendent d’emetre el
Ministeri de Medi Ambient?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, des d’un
primer moment tant el president del Govern com jo mateix hem
traslladat el més absolut rebuig per part... des de la nostra
conselleria, del Govern, d’aquest parlament i del conjunt de la
societat balear a tot el que són les prospeccions petrolíferes, des
d’un primer moment, i ho hem fet de forma continuada. Jo ho
he pogut fer tant davant l’anterior ministre com davant l’actual
ministre com davant el secretari d’Estat de Medi Ambient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. És a dir, Sr. Conseller, no han fet
res, a part de fer-se fotos i dir que traslladen el malestar de les
Illes Balears a Madrid, vostès no han fet res. Miri, Sr. Conseller,
és que la gent ja en va farta, de tants de paperots.

Què ha passat des del mes de febrer d’enguany a ara? A les
multitudinàries manifestacions del mes de febrer vostès es
plantaven a primera fila de la manifestació en contra de les
prospeccions i ara han desaparegut del mapa. No creu que això
pot fer pensar que han tirat la tovallola i que com que Madrid ja
té decidit autoritzar-ho tot vostès s’han allunyat del foc per no
cremar-s'hi?

Sr. Conseller, en la darrera compareixença seva a la
Comissió de Medi Ambient ens va oferir a l’oposició anar tots
junts a Madrid per dir no a les prospeccions, idò encara l’estam
esperant i al president també. Amb tot el que ha passat, em pot
dir si el president ha aconseguit ja una cita amb la Sra.
Vicepresidenta del Govern de l’Estat per parlar de prospeccions,
que fa set mesos que l’esperam? Ens pot dir si el Govern de
l’Estat emetrà en temps i forma, és a dir, abans de dia 3 de
desembre d’enguany, l’informe d’impacte ambiental que
esperam que sigui negatiu? Si tan en contra estan de les
prospeccions, per què varen votar en contra fa unes setmanes de
la moció socialista on què es demanava canviar la llei
d’hidrocarburs i enviar a Fiscalia els sondejos realitzats l’any
passat?

Miri, Sr. Conseller, vull acabar amb alguna cosa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...positiva...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula, Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, li vull
tornar recordar que les úniques prospeccions autoritzades a dia
d’avui són les que vostès varen consentir, les úniques, les del
Golf de València, i contra aquestes, que són les primeres,
nosaltres lluitam. Si vostè té tan poca fe que traiem això amb
una declaració d’impacte ambiental negatiu, idò em sap molt de
greu, supòs que per a això quan era el moment de piular no
piulà ningú. No piulà ningú, els varen entrar per la cuina... que
jo he arribat a la conclusió que no és veritat, ho sabien vostès,
que anaven a autoritzar aquestes... ho sabien, perquè està dit al
Diari de Sessions del Senat, vostès ho sabien i varen mirar cap
a una altra banda. Per tant, ara, la nostra feina és efectivament
arreglar el que vostès varen fotre...

(Remor de veus)

... i el que vostès ens varen deixar, però molt malmenat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

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

Vergonya? Vergonya, n’haurien de tenir vostès. Vostès no
s’haurien de presentar a cap ni una d’aquestes manifestacions.
Vostès són els responsables que hi hagi les del Golf de
València, no els cau la cara de vergonya? Home!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Escolti, li vull dir una altra cosa: a mi una de les coses que
manco m’agrada és que em (...) ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

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

...les paraules, vostè m’ha demanat en tot moment que volen
anar amb tots nosaltres a Madrid a protestar, i tal, vostè i altra
gent d’aquesta bancada i sempre els he dit el mateix: vostès el
que volen és anar a fer renou i, per tant, per això jo no els
necessit, per fer renou, facin-ne quan vulguin, vagin-hi tots sols.

Jo el que els he dit sempre és que hem de fer un front comú
i la seva obligació és donar suport al Govern perquè el Govern
és qui està sempre defensant tota la postura contrària a les
prospeccions petrolíferes i això a vostès els fa un maler. Vostès
voldrien que no fos així, que fos com vostès, que diguéssim “sí,
buana” a Madrid, que és el que varen fer vostès, capades,
capades i -escoltin- justificar les prospeccions petrolíferes.
Això, ho feren vostès amb tot el morro del món...

(Remor de veus)

...i això ara...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

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

...i ara vostès em vénen amb tota la barra aquí, davant tot aquest
grup que és el que realment s’hi està oposant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci.

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

...de bon de veres... miri, Sra. Diputada, això no és de rebut!

Ara el que sí li vull dir és una cosa: si són negatives, vostè
dimitirà?, si la del Golf de València... dimitirà?, ja que diu aquí
que nosaltres hi anam en contra...

(Remor de veus) 

Ara ho veurem, ara ho veurem, idò, si serà capaç d’aplaudir,
idò jo esper una besadeta seva quan això sigui així.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.7) Pregunta RGE núm. 10010/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a servei de radioteràpia a Eivissa.

Setena pregunta, RGE núm. 10010/14, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa, que formula el Sr. Xico Tarrés i Marí del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Fa just un any el seu govern,
Sr. Conseller, es va comprometre que el desembre de 2014
estaria en funcionalment en servei de radioteràpia al nou
hospital d’Eivissa, que el prestaria una empresa privada i que
farien un concurs transparent. Idò bé, fins i tot alguns de vostès
varen comprometre el seu futur polític al compliment d’aquest
compromís. Ha passat un any, no s’ha complert el compromís,
ni s’ha fet el concurs de manera transparent ni cap de vostès no
ha assumit cap responsabilitat. 
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Per tant, la pregunta un any després és: pot dir quan pensen
posar en funcionament el servei de radioteràpia a l’Hospital
d’Eivissa?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies. Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, en primer lloc
el que m’agradaria destacar és que ja hem lamentat en aquesta
mateixa cambra el retard que sofrirà la posada en funcionament
del servei de radioteràpia. Vostè..., el que em sap greu és que
afirmi el fet que té dubtes sobre el concurs o que no ha estat
transparent, el que li puc dir és que la mesa d’adjudicació ha fet
tantes reunions com ha considerat adients, ha demanat tots els
informes que ha considerat adients i en aquest moment estam
pendents, davant la proposta provisional d’adjudicació, de
recaptar tota la informació que ha presentar l’empresa per tal de
donar validesa a aquesta proposta d’adjudicació. Tan prest com
s’adjudiqui nosaltres ho comunicarem a la societat, tant
d’Eivissa com de Menorca.

Li vull dir que el servei de radioteràpia serà una realitat
aquesta mateixa legislatura ja que el Govern creu en el projecte
i ha emprès les mesures necessàries i adients perquè els
ciutadans d’Eivissa puguin tenir radioteràpia.

Li diré més, en paralAlel sap que aquest concurs va vinculat
també amb el de Menorca, la setmana passada va sortir el
búnquer de Menorca, perquè creim en el projecte de
radioteràpia per justícia social tal i com hem explicat. El que
passa és que s’han hagut de demanar molts d’informes, s’han
hagut de fer moltes més reunions i sofrirem aquest retard.

Li vull dir que la decisió del Govern és que hi hagi
radioteràpia a Eivissa i a Menorca i que m’agradaria tenir-lo al
nostre costat perquè és un bon servei per tal d’apropar aquesta
prestació sanitària a les illes d’Eivissa i de Menorca. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat. 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no en tengui cap
dubte, a mi em tendrà al seu costat, m’hi té des del primer
moment. El que em sap greu és que a vegades es diguin o es
facin afirmacions que no són certes, i li dic això perquè, fins i
tot ho vàrem sentir en el darrer ple que vàrem tenir aquí i fins i
tot en boca del Sr. President, em sap greu, jo li ho torn a
ensenyar: aquí hi ha el document, el Pla funcional d’oncologia
radioteràpica... -radioterapi.... sí, radioteràpica, ho dic bé-, del
nou hospital de Can Misses d’abril de 2011, arran d’un acord
d’aquest parlament de l’any 2010. 

Per tant, és absurd negar aquestes coses i si nosaltres li feim
aquesta afirmació, li feim aquesta pregunta és perquè vostè pot
reconèixer que han fallat una vegada, jo no desitjo que fallin
una segona vegada, el que desitjo és que vostè ens digui
definitivament quan entrarà en funcionament, som polítics i
tenim unes responsabilitats que hem de complir. 

No li pos en qüestió si és més transparent o menys
transparent, li posin en qüestió els mateixos afectats, jo li ho pos
perquè ho pos en boca meva, però els mateixos afectats
reconeixen i diuen que no tenen informació de com està anant
el concurs. 

Per tant, no ens enganyem, crec que arran d’aquest pla
funcional, si el servei no està en funcionament és perquè vostès
no han volgut, Sr. Conseller. Vostè sap que les obres de
l’Hospital Can Misses han estat aturades durant tres anys i ara
ens diuen, ve el Sr. President i diu “rebaixarem els impostos”,
està molt bé, perfecte, faci-ho, però abans de rebaixar els
impostos per què no s’inverteix en sanitat?, per què no es dóna
un bon servei als malalts de sanitat?, per què aquests malalts,
aquests afectats per radioteràpia..., no es compromet vostè i
paga les seves despeses per anticipat mentre hagin de venir a
tractar-se aquí a Mallorca?, per això serviria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tarrés, crec que els ciutadans
d’Eivissa mai no havien estat tan prop de tenir un servei de
radioteràpia i és gràcies a un govern del Partit Popular.

En segon lloc, el que li vull dir és que no em mostri uns
papers o un pla funcional, digui’m a quina pàgina del plec hi
havia el tema de la radioteràpia, del que varen adjudicar vostès
o si varen fer cap modificat. No existeix, Sr. Tarrés, a vostè com
a president del Consell d’Eivissa, el varen enganar, li varen
prometre unes coses que no s’haguessin complert.

I el que li vull dir també és que amb la dinàmica de gestió
que duien vostès al Servei de Salut no estava assegurat poder
obrir l’hospital de Can Misses, amb la dinàmica inflacionista
que tenien i amb la despesa desmesurada d’acord amb els
compromisos que adquirien. De fet, li puc dir que ha estat
gràcies a una gestió acurada dels recursos i a una modificació
del projecte inicial que ha fet el Partit Popular que els ciutadans
d’Eivissa i de Menorca tendran radioteràpia. No s'intenti
apuntar punts perquè a vostè el varen enganar.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 10012/14, de l'Hble. Diputat
Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a campanya de fumigació contra la processionària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta RGE núm. 10012/14, relativa a campanya
de fumigació contra la processionària, que formula el diputat Sr.
David Abril i Hervás del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula,
Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia. Els termes de la nostra pregunta són molt clars,
com valora el conseller la campanya de fumigacions contra la
processiònaria amb mitjans aeris? Vostè ja sap que el Grup
MÉS, el GOB, els biòlegs, els apicultors, els pagesos
d’agricultura ecològica, els caçadors, els veïns afectats i fins i
tot ahir el PP de Muro tenim una valoració bastant negativa
d’aquesta campanya. Per tant, esper, conseller, que la seva
resposta no sigui que som tots una guarda de mentiders.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, nosaltres,
davant els greus perjudicis que provoca la processiònaria sobre
els nostres boscos causant una forta exfoliació que debilita els
pins que queden indefensos davant altres plagues i acaben
matant-los, això a més dels greus problemes d’urticària i
alAlèrgies que provoca la processiònaria a les persones i als
animals, els nostres tècnics de la conselleria varen decidir que
la millor feina que podíem fer era una fumigació aèria, i això és
el que s’ha fet amb uns protocols molts estrictes i amb uns
productes autoritzats. I la campanya, que pràcticament està a
punt d’acabar, en principi, creim que s’està desenvolupant
d’acord amb aquest protocol.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Miri, conseller, crec que si hi ha una cosa que la gent no
aguanta és aquest joc de “i tu més” -que supòs que entrarà en el
segon torn, perquè vostè és espavilat i sap guardar la munició-
i sobretot que li prenguin el pèl.

Primer de tot, han optat per l’opció més cara, més ineficaç
i més nociva, i això és una decisió política, per molt que hi hagi
informes que pretesament l’avalin.

Segon, per què aquest tractament i per què ara si hi ha una
directiva europea -i vostè ho sap, la 2009/128- que prohibeix
expressament des de desembre de 2011 que es facin
fumigacions aèries, amb Dimilin o amb qualsevol altra cosa,
llevat d’excepcions, i  l’excepció nosaltres no la veim enlloc, i
els informes que ens enviaren despús-ahir de fa més d’un any no
serveixen per sustentar aquesta excepció. I au!, vinga!, tiren
endavant en un context de crisi dedicar 1,7 milions d’euros que
no estaven pressupostats per fer aquesta campanya és una
decisió política seva, tirar endavant és una decisió política seva.
La gestió d’aquestes fumigacions, ja podríem discutir si té a
veure amb el cap de sanitat forestal o el seu cap de departament.
Ara tampoc no s’han d’utilitzar els tècnics d’escut i molt manco,
crec que sobrepassa les funcions d’un funcionari sortir a la
premsa a dir que tot allò que diuen els altres és mentida. Crec
que vostè hauria de donar un toc d’atenció a qualcú. Com s’està
fent? S’està fent fatal, segons vostè s’està fent beníssim, quasi
ens reguen amb perfum.

Vostè em diu que s’està informant. Em pot confirmar si fa
dos dissabtes l’112 es va colAlapsar? El que li puc dir és com era
l’atenció telefònica de la seva conselleria, que se’n reien
literalment de la gent que telefonava. Hi ha hagut errors
intolerables, dissabte varen fumigar una escola a Bunyola, varen
enviar un mapa fals, aquí tenc el mapa on hi ha l’escola que no
està dins el nucli urbà, està aferrada al pinar. A Santanyí varen
fumigar una dona, aquí hi ha dues denúncies a la Guàrdia Civil,
també un apicultor. I Xarxa Natura 2000 ha estat ja dins la
campanya començada i han dit que no fumigarien damunt la
Xarxa Natura 2000. Aquí ho tenc, Dimilin 1,5% dissolt en oli
parafínic. Hi ha qualque voluntari a la sala perquè l’esquitxin?
Ah que no? A vostè li farà gràcia això, però això és el que
vostès estan fent amb els ciutadans...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, quan vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Abril, ja que vostè ho ha
dit, efectivament, vostè amb aquest mateix producte l’any 2010
el va emprar i fa fumigar ciutadans de l’illa d’Eivissa.
Efectivament, vostè devia tirar aigua! No devia tirar res, no els
devia fer res, no és ver? Clar, és que el que feia és bo de fer.
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(Remor de veus)

Vostè l’any 2010 era director general de la Conselleria de
Medi Ambient i vostè l’any 2010, sota les ordres de Gabriel
Vicens Mir, dia 22 de novembre de 2010, va proposar un
tractament localitzat amb helicòpter de 600 hectàrees...

(Continua la remor de veus) 

Però vostè, clar ha (...). L’avionet que duia l’altre dia, supòs
que no el tenia encara, no l’havia comprat, l’avionet que va anar
allà, a fer un poc de pallassada davant el Parc de la Mar, vostè
no el devia haver comprat i el vestit tampoc no hauria importat
que l’hagués comprat, hauria bastat posar-se un llençol damunt
i tots l’haurien conegut ben igual...

(Algunes rialles)

Per tant, escolti, Sr. Abril, aquests temes són delicats, i
vostès varen prendre aquella decisió perquè també tenien un
greu problema de plagues i ho varen haver d’aturar. El que no
li puc admetre és que em digui que és el més car, el més ineficaç
i el més nociu. Miri, té la mateixa classificació, triple A, que
qualsevol del que vostè m’ha recomanat, triple A, no digui que
no, perquè li hauré de dir que és un indocumentat, per tant ... i
això per a un que ha estat director general de Medi Ambient és
un poc dur. Escolti, el Bacillus té un 60% d’efectivitat, el
Dimilin entre un 95 i un 100%. El Bacillus aquest que vostè vol
necessita dues passades, que té la mateixa catalogació tòxica, la
té, però vostè vol que passem dues vegades per damunt la gent,
no una. Nosaltres amb una passada i en un any basta, aquest
altre n’ha de menester tres o quatre.

Escolti, l’únic que li deman és serietat. Vostè ha dit que hem
passat fumigant per damunt escoles, i això és fals, això és una
mentida, és totalment fals, jo també tenc els plànols i ho puc
treure, amb tots els avions perfectament localitzats. L’únic que
li deman és que no sigui fals, fantasmades faci les que vulgui,
però...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 10008/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fumigacions contra la processionària.

Novena pregunta, RGE núm. 10008/14, relativa a
fumigacions contra la processionària que formula el diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Company, venim a parlar del
que vostè està fent malament, em sembla. El passat 9 d’octubre
iniciava vostè la campanya de fumigació contra la
processionària a Mallorca. I després de diverses setmanes la
preocupació ciutadana no ha fet més que augmentar, i això és
una realitat, en casos que han afectat la salut de les persones, i
això és una realitat. Ens preocupa que un tema tan delicat com
són les fumigacions aèries s’estigui fent sense garanties, com
pareix.

Sr. Conseller, per això li demanam si s’han assegurat
realment que no provocarà problemes de salut a éssers humans
amb aquestes fumigacions?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, nosaltres estam
emprant un producte que és el que té la categoria mínima
d’afecció als humans i a la fauna. Està classificat com a triple A,
com he dit abans, per a l’home i animals domèstics, categoria A
o baixa toxicitat; per a la fauna terrestre, categoria A o baixa
toxicitat; per a la fauna aqüícola, categoria A o baixa toxicitat
i compatible amb les abelles . Per tant, un producte autoritzat
per la Unió Europea i ...home, si hem de qüestionar que dins la
Unió Europea no es facin les coses amb una credibilitat
immensa, ja és un altre debat que haurem d’obrir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, quan vulgui.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. Company, vists els resultats crec que no és tampoc com
vostè diu. No va passar ni una setmana des de l’inici de la
campanya i ja hi havia denúncies de veïns afectats per les
fumigacions, fumigats sense que s’hagués avisat previ avís. I
des de llavors les denúncies han anat in crescendo: Santanyí,
Santa Margalida, Son Servera, Bunyola, Capdepera, Sineu,
Algaida, Esporles, Son Macià, Manacor, S’Arenal de
Llucmajor, S’Aranjassa i fins i tot un ajuntament governat pel
PP, com s’ha mencionat aquí, Muro, ha votat en contra d’això.
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Pareix, Sr. Conseller, que té absolutament descontrolada una
campanya que vostè va dir literalment que anaven alerta,
excloent zones habitades i actuant en precisió. Això ho va dir
vostè i tots els fets l’estan desmentint. És més, vostè va fer befa
dient fins i tot que només afectaria habitatges si estaven
construïdes enmig d’un pinar. I no és qüestió de bromes, ni
arreglar-ho amb una ocurrència, un acudit o un insult, Sr.
Conseller. Vostè va dir que aquestes fumigacions eren
compatibles amb tot, ens ho ha dit ara, i els fets demostren el
contrari. Hem parlat amb batles afectats i el que ens han explicat
encara ha augmentat la nostra preocupació. Vostès han actuat
sense avisar prèviament els ajuntaments, sense facilitar-los un
mapa ni un cronograma que els permetés, com a mínim, avisar
la població. 

Estan incomplint la directiva, així no veim nosaltres, que
regula els plaguicides. La directiva literalment diu “la
pulverización aérea debe prohibirse en general”, en el seu
article, diu que està obligat a preveure mesures específiques de
gestió de riscs, que no veim enlloc. Diu que no pot estar a prop
de zones residencials. A l’article 12 li esmenta específicament
que s’ha de preocupar per no afectar escoles, com a Bunyola, o
camps d’esports com ha passat a S’Arenal. 

Amb aquest desastre de gestió, que és això el que és, vostès
han gastat 1,7 milions d’euros, amb els quals vostè ha fumigat
escoles, camps d’esports, cultius ecològics, cultius que vostè
haurà de retirar ajudes comunitàries a través de FOGAIBA,
perquè la seva pròpia conselleria els haurà contaminat. Està
fumigant agroturismes a Santa Margalida, vinyes com a
Algaida. Està fumigant persones, com li va dir per escrit
l’Ajuntament de Capdepera, amb una carta que vostè ni tan sols
ha contestat encara. Fins i tot els caçadors l’avisen dels danys
que s'estan causant amb aquestes fumigacions. Aquesta
desastrosa gestió, que és allò que és això, s’ha d’acabar,
conseller, i li demanam que avui mateix aturi aquest desastre,
que ara començarà a Menorca, abans que haguem de lamentar
més danys...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, és fals que no s’hagi
informat a tots els ajuntaments. Tots els ajuntaments han estat
informats, hem mantingut reunions amb tots els consells
insulars, amb tots els colAlectius afectats d’abelles, etc. Si a
qualque ajuntament no li ha interessat estar informat és tal
vegada una altra història, curiosament és dels que vostè es
nodreix, que justament deuen ser, alguns d’ells, a què interessa
políticament, d'acord? Però a tots, tots, tots se’ls ha comunicat
i allò que vostè ha dit és fals. A tots, poden tenir les cartes que
vulguin, nosaltres tenim totes les reunions i les convocatòries
fetes. Per tant, aquí algú s’ha engronsat i ara a vostè li interessa
treure el fum i l’aldarull.

Però miri, el responsable del servei de pneumologia d’una
clínica d’aquí de Palma, ahir, en relació al Diflubenzuron, “es
té una gran experiència en la utilització del Diflubenzuron, (...),
més de 40 anys utilitzant-lo. No es tracta de cap producte nou
i a l’arc Mediterrani s’utilitza moltíssim, perquè és una zona allà
on el pi silvestre probablement és l’arbre més comú. Quant a
patologia a nivell dels humans, després de 40 anys utilitzant
aquest fitosanitari, no es coneixen casos importants de toxicitat.
A Estats Units, a través de l’Agència de Protecció Ambiental,
s’ha estudiat també si podria tenir qualque efecte a nivell
digestiu i tampoc no se n’han trobat. Es tracta d’un producte
molt segur amb les dosis que s’està emprant”. Això és el que diu
el cap de pneumologia, que en deu saber tant o més que vostè i
jo plegats, no és ver? Bé.

“Efectes de la processionària damunt les persones. Es pot
manifestar de tres maneres, en forma d’urticària per una
exposició directa i un contacte directe amb el pèl de la
processionària", etc. Però diu que a Balears aquestes campanyes
de control ajuden enormement a minimitzar els efectes (...) tan
comuns que afecten pràcticament un 20% de la població de les
Illes Balears. És a dir, el que vostè diu que tot és fatal, aquest
senyor que és el responsable del servei de pneumologia d’una
clínica, ahir horabaixa, a una ràdio d’aquesta comunitat, deia tot
el contrari d’allò que vostè ha dit. 

Els protocols s’estan complint i els mapes de per allà on
passen els avions els tenim tots, tots georeferenciats i no n’hi ha
cap ni un que hagi passat per damunt cap escola, d’acord. I si
vostè diu el contrari, o diu mentides o el GPS s’equivoca, però
en TomTom no sol equivocar-se massa, eh?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 9999/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tarifa plana de 50 euros per als nous
autònoms.

Desena pregunta RGE núm. 9999/14, relativa a tarifa plana
de 50 euros per als nous autònoms, que formula el diputat Sr.
Oscar Fidalgo i Bestard del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula Sr. Diputat.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Los autónomos son la
génesis de una mayoría de la iniciativa empresarial, de hecho,
señorías, el 80% de las empresas españolas las crean los
autónomos. El trabajo autónomo entonces representa un
colectivo imprescindible para la economía de Baleares y para la
economía española. Bajo esta categoría se engloban, como
ustedes saben, profesionales liberales y no asalariados, en
definitiva, aquellas personas que de forma habitual realizan
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona,
una actividad económica o profesional de lucro. 
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Señores diputados, el colectivo de los autónomos ha sido
uno de los más castigados durante la crisis y toda la ayuda que
los gobiernos destinen a los autónomos, la eliminación de
trabas, la simplificación de trámites, sin duda redundará en más
actividad económica y creación de riqueza. Muchas son las
iniciativas que para apoyar a los autónomos se han emprendido
y es importante no sólo su puesta en marcha, sino también su
seguimiento y evaluación.

De esta manera y de esta forma, le preguntamos Sr.
Conseller, ¿qué supondrá y qué ha supuesto ya para la
comunidad autónoma de les Islas Baleares la implantación de la
tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos?

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Presidenta, señores diptuados. Sr. Diputado, la reflexión que
ha hecho es exactamente la reflexión más importante que en
esta crisis se ha podido definir dentro del sector empresarial.
Los autónomos forman parte del tejido que más empleo generan
y, por tanto, en esta crisis han sido los que más puestos de
trabajo y pequeños negocios han cerrado. El Gobierno, tanto a
nivel nacional, com a nivel autonómico, ha ido tomando
medidas tanto estructurales, en simplificación, como
directamente en su capacidad de gestión como es la tarifa plana,
para ir incrementando las cifras y para que ellos sean, como ya
están siendo, protagonistas de la reactivación. Son protagonistas
de la reactivación económica y los datos son claros. Más de
8.000 autónomos-emprendedores se han dado de alta con la
tarifa plana. De ellos, el 37% son menores de 30 años. En
nuestra comunidad autónoma tenemos 87.000 autónomos, de
ellos más del 30% son jóvenes menores de 30 años. El Gobierno
de la nación, una vez implantada la tarifa plana, la marcó en el
ámbito donde no podían contratar, si contrataban perdían esa
bonificación; pues hoy ya ha anunciado en estos días, que esto
se va a cambiar y el trabajador autónomo que contrate, que
genere empleo, seguirá formando parte de esta bonificación y de
esta tarifa plana. Por lo tanto, va a seguir trabajando para
reactivar.

Pero además, la reforma fiscal a nivel nacional y la reforma
fiscal que el presidente anunció el pasado martes, también van
a ayudar a más renta disponible y a tomar decisiones de crear
puestos de trabajo y a tomar decisiones de generar empresas a
través de la modalidad de emprendedores, emprendedores que
tengan unos ingresos menores de 15.000 euros, van a pagar el
15% de impuestos. Aquellos se les baja el tipo del 21% al 20%
en el próximo año 2015 y del 20 al 19 en el 2016, que hay
enmiendas ya dentro del Parlamento para mejorar estas
cantidades. 

Reflexión, el emprendedor, el autónomo es el que nos está
sacando y hay que potenciarla. Nuestro gobierno, el gobierno
autonómico ha sacado unas lineas de subvención para el sector
de autónomos de 600.000 euros, alrededor de 600.000 euros

para activar, por un lado la contratación, para activar colectivos
no favorecidos para que el ámbito del autónomo sea una salida
y una alternativa a la creación y al empleo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 10009/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a traspàs de promoció turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 10009/14, relativa a traspàs de
promoció turística que formula la diputada Sra. Isabel Maria
Oliver i Sagreras del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Bon dia. La proposta de traspàs de funcions i serveis en
matèria de promoció turística que va aprovar el Govern, no ha
deixat indiferent cap de les quatre institucions que les han de
rebre. Correspon als consells exercir aquesta competència que
ja és seva, perquè així ho disposa l’Estatut d’Autonomia. Ja sé,
Sr. Conseller, que l’anterior govern, malauradament no les va
traspassar, ja ho sé i ho lament. Però deixem el passat en el
passat i parli d’ara, d’ allò què farà.

Per això li deman, Sr. Conseller, què opina de les
manifestacions que públicament han fet els responsables dels
consells insulars de la proposta de traspàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Absolut respecte a totes les
opinions. Em pareix molt bé que tots els consells insulars
defensin els seus interessos i intentin tenir el millor finançament
possible. Ara bé, això -i supòs que hi estarà d’acord- ho haurem
de fer dins el marc legal que tenim i amb paràmetres objectius,
que tots haurem de respectar. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies. Miri, consells insulars i empresaris turístics han
qüestionat públicament la promoció que es fa des del Govern.
No hi estan d’acord perquè no respon a les necessitats que té
cada illa. Per aturar aquestes crítiques va ser necessari que el
president anunciés el traspàs de la promoció, no hi havia altra
manera de tapar aquest descontent. Un any i mig després de
l’anunci, el Govern ha aprovat una proposta que, pel que es veu,
no està consensuada ni amb els consells del seu mateix partit, ni
amb els que no ho són. El Consell de Menorca i el de
Formentera no descarten rebutjar-les perquè la dotació
econòmica que proposa és insuficient. El Consell d’Eivissa
pareix que hi està d’acord i faran un ple extraordinari per parlar-
ho. La presidenta del Consell de Mallorca ha dit que no vol
exercir aquestes competències, que són seves. Deu ser perquè
es veu incapaç d’assumir i gestionar responsabilitats importants
per a la institució que presideix.

Sr. Conseller, estam d’acord en el fons de la qüestió, en el
traspàs, però no en la proposta que ha fet. Si és sincer, si
realment vol fer el traspàs, ha de canviar aquesta proposta i fer-
la bé, perquè la que ha presentat és incompleta, no té memòria
econòmica, no té dades que sustentin la proposta que fa, i hi
manca la quantificació de recursos humans i materials. Tot això
ens fa pensar, Sr. Conseller, que en realitat no vol fer el traspàs.
Només li donaré dues xifres que crec que són importants, amb
un pressupost de la Direcció General de Turisme de més 31
milions d’euros, fa una proposta de 5.300.000. Ha agafat el
camí que du directament a les duplicitats, Sr. Conseller. Si va de
ver, faci un plantejament acceptable, sense duplicitats, si no ho
fa, serà un engany més d’aquest govern, i de mentides del PP ja
en tenim prou.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, quan vulgui.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la veritat és que
cada vegada em sorprèn més. Vostè ha estat secretària general
de Turisme i ha estat consellera del Consell Insular de Mallorca.
La ignorància que em demostra amb això és supina. Miri, li diré
dues coses que vostè hauria de saber. Primer, vostè sap què és
l’Agència de Turisme de les Illes Balears? L’Agència de
Turisme de les Illes Balears és un òrgan extern a la Direcció
General de Turisme. Sap què és vostè el cost efectiu de les
competències? Idò vostè hauria de saber que això està calculat
del pressupost de l’Agència de Turisme de les Illes Balears...

(Remor de veus) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, senyors diputats!

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

La proposta que ha fet aquest govern és justa i suficient,
perquè nosaltres hem fet una gestió eficaç i eficient ... no,
davant, perquè vostès el que varen fer és seguir amb la festa tota
la passada legislatura, festa, festa i festa mentre els ciutadans
d’aquestes illes ho estaven passant malament...

(Remor de veus)

Vostès, vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Vostès amb l’ATB i les duplicitats...

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, per favor. He aturat el temps, un segon.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Poden continuar amb la festa, però deixin-me parlar...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Sra. Oliver, per favor! Sigui un poc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, si vol continuar, si vol continuar.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies. Miri, l’única que va fer...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor! Està en torn d’intervenció el
conseller. Vol intervenir per favor.
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(Remor de veus)

Sra. Diputada, la cridaré a l’ordre! No és una qüestió...

(Petit aldarull)

Senyors diputats, com vostès saben, ... senyors diputats, com
vostès saben, i ara em dirigesc al portaveu del Grup
Parlamentari MÉS, com vostè sap i hauria de saber pel
Reglament del Parlament, ningú no pot intervenir si no demana
el torn de paraula. Li deman que si volen intervenir, sigui en
torn de paraula. En aquest moment qui té el torn de paraula...,
som en el punt primer del debat, que són les preguntes
parlamentàries. El Sr. Conseller es troba en ús de la seva
paraula i deman que el deixin intervenir...

(Remor de veus)

Sra. Oliver, Sra. Oliver,  per favor li deman que no faci més
intervencions. Gràcies. Sr. Conseller...

(Continua la remor de veus)

Sr. Conseller, vol intervenir per favor.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Els únics insults que s’han
proferit aquí la passada legislatura són seus, que vostès es varen
gastar en promoció o en bodes, banquets i comunions, el mateix
que fer dos palaus de congressos...

(Remor de veus)

...i no varen ser capaços ni d’acabar el que tenim.

(Alguns aplaudiments)

Vostès insulten els ciutadans de les Illes Balears, vostès
insulten.

(Més aplaudiments i remor de veus)

Mirin, la proposta que nosaltres feim, consolidada l’any
2017, és superior al pressupost de l’Agència del Turisme de les
Illes Balears de l’any passat. Per tant està absolutament ben
dotat, és just i suficient. Nosaltres la mateixa eficiència i
eficàcia que demanam i que exigim al Govern i ho estam fent és
la que demanam als consells insulars. Per tant és justa i
suficient.

(Més remor de veus)

Nosaltres continuarem defensant els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

...mentre vostès continuarien fent aquestes festes que els dic.
Només un exemple, i tenc cinquanta mil convenis i factures...

(Més remor de veus)

...vostè va passejar la marca de Mallorca al Nepal amb...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sra. Presidenta, una puntualització. Els de les bodes eren el
Sr. Flaquer...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

(Se sent una veu de fons que diu: “Ja està bé, home!”)

I.12) Pregunta RGE núm. 9995/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fons europeus per a les víctimes de la
violència de gènere.

LA SRA.  PRESIDENTA:

Passam a la dotzena pregunta, RGE...

(Continua la remor de veus)

Passam... a la dotzena pregunta, RGE 9995/14, relativa a
fons europeus per a les víctimes de la violència de gènere, que
formula la diputada Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sin duda toda iniciativa
contra la violencia de género es poca, toda acción es
insuficiente, todo esfuerzo es mejorable hasta que no
consigamos acabar definitivamente con la lacra que tanto daño
hace a nuestra sociedad. Por eso el gobierno del Partido Popular
está luchando cada día para mejorar la situación de las víctimas
de la violencia de género y evitar futuros casos. 

En este sentido, y sin dejar de lado el trabajo transversal de
todo el gobierno, sin duda la labor de la Conselleria de Familia
y Servicios Sociales, así como la del Institut Balear de la Dona,
es clave para impulsar todo tipo de medidas y proyectos. A
nivel educativo se hace todavía hoy necesaria la concienciación
sobre este problema; por ello se continúa potenciando la cátedra
de estudios de violencia de género en la Universidad de las Illes
Balears. 
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Recientemente las consellerias de Familia y Servicios
Sociales y de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, junto
con el Institut de la Dona y el Instituto Balear de la Vivienda,
presentaron el nuevo proyecto Ariadna de reunificación de
casales de acogida para este tipo de víctimas que mejora muy
significativamente la atención prestada a este colectivo y del
que ya se ha hablado en esta cámara. No podemos olvidar, por
supuesto, el ingente trabajo que hacen todos los profesionales
tanto de la conselleria como del Institut Balear de la Dona,
como de otras instituciones tanto públicas como privadas, para
ayudar a estas mujeres que sufren violencia de género.

Pero hoy, Sra. Consellera, quiero preguntarle por esa ayuda
de 170.000 euros que va a recibir este gobierno de los fondos
del espacio económico europeo, según se anunció
recientemente. Se trata de una cantidad que proviene
concretamente de la convocatoria de proyectos para mejorar la
coordinación institucional y la puesta en marcha de un plan
personalizado de atención a víctimas de violencia de género.
Debemos recordar que estos fondos tienen su origen en el
memorándum de entendimiento que entró en vigor en
noviembre de 2011 y que es un acuerdo firmado entre países
donantes, como son Noruega, Islandia y Liechtenstein, y España
para el período 2009-2014, el cual incluye un programa de
igualdad de género y conciliación. 

Por todo ello, Sra. Consellera, ¿cuáles serán las
consecuencias para los ciudadanos de las Islas Baleares de la
recepción de estos 170.000 euros del fondo del espacio europeo
para un proyecto contra las víctimas de la violencia de género?
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Como usted
acaba de comentar el Govern de las Illes Balears recibirá
próximamente 170.000 euros de fondos europeos. Se trata,
como también ha dicho, de la convocatoria para proyectos que
mejoran la coordinación institucional y la puesta en marcha de
planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de
género. A esta cuantía de 170.000 euros hay que sumarle
además 43.000 euros de fondos propios que aportará el Institut
Balear de la Dona, con lo cual dispondremos de un total de
213.000 euros para el proyecto que voy a comentarle a
continuación.

Este proyecto, el objetivo principal será unificar las bases de
datos sobre violencia de género existentes en todas las
instituciones de nuestra comunidad autónoma. El objetivo de
esta iniciativa es que las víctimas de esta grave problemática
tengan una sola persona de referencia que actuará como único
contacto durante todo el proceso desde el momento en que la
mujer interponga una denuncia. Se trata pues de un importante
y beneficioso proyecto que cuenta con la colaboración de la
Universitat de les Illes Balears y los consells insulares de
Menorca, Ibiza y Formentera; en el caso de Mallorca esta
materia la gestiona directamente el Institut Balear de la Dona.

Gracias a esta cuantía económica se van a llevar a cabo diversas
actuaciones. La primera será desarrollar una herramienta
informática para unificar todas las bases de datos de Baleares en
materia de violencia de género; esto se hará en los centros de
información de la mujer de las cuatro islas, la red de casas de
acogida y los servicios de apoyo que presta el propio instituto.
Cuando ya esté en marcha se extenderá a todos los municipios
y a las policías locales de toda la comunidad autónoma.
También se formará sobre esta herramienta informática al
personal de las instituciones que intervengan en casos de
violencia de género. 

Se abogará también, como hemos comentado, para que haya
una única persona de contacto con la víctima de violencia de
género durante todo el proceso, desde el momento en el que
acude a un centro o servicio hasta la última etapa, todo ello para
evitar lo que llamamos la doble victimización, es decir, que la
mujer que padece violencia de género tenga que revivir una y
otra vez esta situación. También se realizarán estudios de
investigación relativos a violencia de género y los índices de
denuncia, y por último también me gustaría destacar que este
proyecto permitirá la realización de un congreso
interinstitucional e intergeneracional sobre violencia de género
dirigido a agentes sociales, administraciones, seguridad,
profesionales del ámbito sanitario y educativo, etc., es decir,
todos los agentes implicados.

Por últimos también me gustaría reconocer, como usted lo
ha hecho, el gran trabajo que se está haciendo desde el Institut
Balear de la Dona y desde todos los profesionales que trabajan
en él, precisamente para combatir la lacra que es la violencia de
género. Muchas gracias.

I.13) Pregunta RGE núm. 10000/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosc i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions amb el fons del consorci de la
borsa de places.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 10000/14, relativa a inversions amb
el fons del consorci de la borsa de places, que formula la
diputada Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. La realitat és que tots els aquí presents cerquem a
través de la política aconseguir millores per a la societat. Tots
volem el benestar de les persones, eradicar la pobresa, que a
ningú no li manqui un lloc de feina, feina digna i ben
remunerada; tots volem la prosperitat compartida, tenir una
indústria forta i competitiva. Hi coincidim. La gran diferència
és quan passam als fets. En tenim molts d’exemples; un d’ells,
la borsa de places.
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La Conselleria de Turisme i Esports aprovà fa vint-i-sis
mesos les noves condicions de pagament per a les empreses que
volguessin legalitzar les places turístiques. Com? Es possibilità
el pagament fraccionat fins a quatre terminis i s’eliminà
l’exigència d’haver de disposar d’un aval del 125% del seu
valor; a més s’amplià el termini del pagament. Ha estat el
govern del Partit Popular el que ha adaptat, tenint en compte la
realitat, les obligacions exigides per la legalització de places
hoteleres perquè la empreses poguessin complir amb els
requisits. I va ser un èxit: suposà uns ingressos de 13 milions
d’euros que es destinen íntegrament a la millora de la nostra
competitivitat turística, i això és molt bona notícia, i ho és
gràcies a la bona gestió duta a terme. 

En aquesta legislatura s’ha suplert la manca de doblers amb
molta feina, creativitat i realisme. Les xifres parlen per si soles:
gràcies a la iniciativa de la conselleria s’ha disminuït l’oferta
ilAlegal, podem oferir més qualitat i ser més competitius.
Aquests objectius els tenim tots els aquí presents; la diferència
és que mentre uns es queden al món de la teoria altres ho estan
fent realitat. 

Sr. Conseller de Turisme i Esports, quines noves inversions
es podran realitzar amb el fons del Consorci de la borsa de
places? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè sap fins
avui s’han aprovat 28 projectes que s’han executat, s’estan
executant o s’executaran, 28 projectes amb càrrec a la borsa de
places que vénen de la legalització i la regularització de les
places turístiques ilAlegals. Amb aquesta nova convocatòria de
l’any 2014 s’ha aprovat una sèrie de projectes en diversos
àmbits, uns d’embelliment i millora urbana, que serà la
renovació del carrer Espalmador de Cala d’Or; un és la reforma
del carrer Vapor de Santueri de Porto Colom, i la modernització
de l’enllumenat públic de la Colònia de Sant Jordi. També de
millora de producte hi ha una sèrie de projectes, com són
l’adequació de les sales d’exposició del Museu del Molinar de
Montuïri, la construcció d’un recinte de fires i exposicions a
Marratxí; l’embelliment de l’entorn de l’església de Maria de
Salut, inclosa a una ruta patrimonial; la creació de vies
cicloturístiques a Selva, i la substitució del sostre de Can Xoroi
a Fornalutx. També es faran millores de passejos marítims, com
són la reforma del passeig marítim de Cala Rajada, la reforma
del passeig marítim de Cala Bona a Son Servera, el
manteniment també del passeig marítim de Santa Margalida, bé,
de Can Picafort, i la segona fase del bulevard de Platja de Muro,
una reivindicació també històrica de tot el sector turístic del
nord.

També es farà un darrer projecte, que és la rehabilitació de
l’antic aljub, també catalogat, de Calvià, on s’ubicarà una nova
oficina turística i sala d’exposicions.

Aquestes inversions d’aquesta darrera convocatòria pugen
a 3,6 milions d’euros, que se sumen als dels anys anteriors, que
en total seran unes inversions a zones turístiques de gairebé 20
milions d’euros. Això s’ha pogut fer per l’impuls que s’ha donat
a la regularització de la borsa de places, que en aquesta
legislatura s’han pogut regularitzar més de 3.500 places davant
les 900 de la passada. Per tant continuarem amb aquestes
tasques també d’inspecció, per acabar de regularitzar totes
aquelles places turístiques ilAlegals existents i per poder fer més
inversions a zones turístiques.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 9994/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plans de dinamització
comercial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 9994/14, relativa a plans de
dinamització cultural, que formula la diputada Sra. Maria
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el govern del Partit Popular ha impulsat durant tota aquesta
legislatura la reactivació econòmica de Balears, i ho ha fet amb
un conjunt de mesures i d’iniciatives basades en la colAlaboració
publicoprivada; també en el diàleg i l’acord amb els sectors
productius, que s’han vist beneficiats de les polítiques dirigides
a recuperar la confiança dels emprenedors, facilitar les
inversions per crear llocs de feina i estimular el consum. Açò
s’ha aconseguit amb el sector comerç de Balears, que per
primera vegada disposa d’una llei fruit del consens i del pacte
amb les organitzacions professionals, que a més reconeix la
singularitat específica de cada illa.

A més d’aquest marc legal, que ordena i dóna seguretat
jurídica al comerç de tota la comunitat, el Govern del president
José Ramón Bauzá ha creat uns instruments innovadors, que
s’han demostrat potents i eficaços per afavorir el sector
comercial; són els plans de dinamització comercial que han fet
possible aquesta colAlaboració entre el sector privat i les
administracions públiques perquè, a més dels comerciants i la
Direcció General de Comerç, també hi participen els
ajuntaments dels municipis on s’apliquen i executen les seves
actuacions.

Per tant, Sr. Conseller, quina és la valoració que fa el
Govern de les Illes Balears dels objectius impulsats amb els
plans de dinamització comercial?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta, señores diputados, Sra. Diputada, mire,
cuando este gobierno, como usted bien ha definido, se propone
trabajar con cualquier sector lo que tiene claro es que tiene que
trabajar con todos los agentes que forman parte. Una actuación
unipersonal del gobierno no llega como cuando la compartes
con los agentes, con los sectores, y evidentemente en este caso,
hablando de los planes de dinamización, con el propio sector y
con los ayuntamientos en los cuales se han implantado estos
proyectos de dinamización.

Estos proyectos de dinamización parten de un método claro
estructurado, que es hacer un diagnóstico de la situación del
comercio, de la situación de la actividad económica del
municipio, definir oportunidades para mejorarlas, establecer
objetivos y, a partir de ahí, actuaciones concretas que durante
todo un año se han de desarrollar y sistematizar para que la
actividad vuelva a tener el componente económico y el
componente comercial que se busca. Hasta ahora se ha
trabajado en dieciséis proyectos, en dieciséis municipios;
tenemos pendiente de iniciar la actividad en cuatro más, y
hablando de Palma hay un proyecto de centro comercial urbano,
donde ayuntamiento, patronales, comerciantes, restauración,
vamos a desarrollar un proyecto que se denominará “centro
comercial urbano abierto”, en donde se trata de atraer, se trata
de definir un modelo comercial dentro de nuestra ciudad.

¿Qué herramientas forman parte de estos proyectos?
Formación, escaparatismo, nuevas tecnologías, cómo desarrollar
tu contabilidad, cómo hacer tu plan de negocio, cómo adaptarlo
a las nuevas tecnologías. A partir de ahí el sector ha entendido
que trabajando juntos no son competencia, trabajando juntos
puede dinamizar todos un municipio, y trabajando juntos
pueden de alguna forma crear una alternativa equilibrada frente
a otros modelos comerciales. Por tanto la valoración no la hace
sólo el Gobierno, sino cada uno de los municipios, patronales
donde hemos trabajado. Hay que seguir trabajando en este
ámbito y apoyar y aprobar y trabajar sobre las tres iniciativas
que la ley, la Ley de comercio, ha desarrollado y va a impulsar,
que es desarrollar un plan de dinamización comercial para todas
nuestras islas, global, que incorpore estos planes de cada uno de
los municipios, trabajar con el comercio singular y definir cuál
es nuestro modelo de comercio de forma equilibrada y
sostenible.

Muchas gracias.

I.15) Pregunta RGE núm. 9996/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Comitè de coordinació
aeroportuària de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 9996/14, relativa a Comitè de
coordinació aeroportuària de les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Siendo la conectividad aérea estratégica
para nuestra comunidad, destacar dentro de ella la importancia
de las instalaciones aeroportuarias ubicadas en nuestras islas,
siendo clave la descentralización y participación de instituciones
propias en su gestión para desarrollar estrategias propias más
adecuadas a nuestra realidad insular. Se puede afirmar que a
diferencia de gobiernos socialistas los avances en la
participación de instituciones y entidades de nuestra comunidad
en tema de transporte aéreo se han producido siempre
gobernando el Partido Popular. En 2005 se crean la Mesa del
transporte aéreo y el Comité asesor de cogestión aeroportuaria,
y en esta legislatura se han constituido los comités de ruta de
cada aeropuerto de nuestra comunidad y sus comisiones
técnicas, ejecutándose su plan bianual 2013-2014, trabajando ya
en su plan bianual 2015-2016, siendo evidente el trabajo que se
lleva a cabo, a diferencia del anterior gobierno, que sólo reunió
la Mesa del transporte aéreo a golpe de dietas y gastos de
asistencia, marca típica de la casa del gobierno del pacto que
algún diputado de por ahí conoce muy bien.

En el proceso de cogestión aeroportuaria se debe recordar el
avance importante y sin precedente que ha supuesto la creación
en esta legislatura de los llamados comités de coordinación
aeroportuaria, donde por primera vez se participa de forma
descentralizada en la gestión aeroportuaria. Así este 27 de enero
de constituyó el de nuestra comunidad; recordemos que fue el
tercero constituido en todo el territorio nacional. Como se ve
también en temas de cogestión aeroportuaria unos sólo hablan
cuando están en la oposición y no hacen nada cuando gobiernan;
en cambio el Partido Popular siempre trabaja para avanzar en
ello, como así se está viendo.

Además se estableció que los comités de coordinación
aeroportuaria se reunirían dos veces al año. Así, también
cumpliendo con ello, este 15 de octubre pasado se ha llevado a
cabo la segunda reunión del comité de coordinación
aeroportuaria de nuestra comunidad. Por su importancia, Sr.
Conseller de Turismo y Deportes, le formulo la siguiente
pregunta: ¿Podría explicar la reciente reunión del Comité de
coordinación aeroportuaria de las Illes Balears?

Gracias, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. presidenta. Sr. diputat, la segona reunió, que es
va produir dia 15 d’octubre, es varen tractar bàsicament quatre
temes. El primer d’ells va ser informar sobre el procés d’entrada
de capital privat a AENA, concretament, com saben, del 49%;
d’aquest 49 el 28 sortirà a borsa probablement dins el mes de
novembre, i el 21% restant s’ha ofert a entitats i accionistes de
referència. El grup Banca March entra amb un 8%, i el president
del grup Barceló serà un dels 15 consellers del nou consell
d’administració. Crec que és una molt bona notícia per a la
nostra comunitat autònoma que en el capital privat d’AENA
entri una entitat bancària balear i que un dels vocals del consell
d’administració sigui un empresari turístic d’una de les grans
empreses a nivell mundial.

En segon lloc, es va analitzar també l’evolució del trànsit
aeri dels aeroports de Baleares durant l’any 2014 i, segons dades
que es varen aportar, s’ha registrat una pujada mitjana de quasi
el 3% respecte del mateix període de l’any 2013. Per mesos,
abril va registrar una pujada de 6,1%, maig de l’1,57%, juny del
3,73%, juliol del 2,97%, agost del 6,87% i setembre del 3,38%.
Pel que fa als mercats emissors, creixen els deu principals
mercats, destaquen Alemanya, Regne Unit i Espanya, i
concretament el mercat nacional té una pujada del 2,3%.

En tercer lloc, es varen aportar també dades relatives a la
previsió de trànsit per a la propera temporada baixa que també
són molt positives, ja que hi ha una pujada de places ofertes
amb relació a l’any passat del 7,6%, això vol dir que estam per
sobre de la mitjana nacional, que és del 5,1%. La pujada per
mesos serà, el novembre del 4,5%, el desembre del 8,9%, el
gener del 9,3%, el febrer del 10,7% i el març del 3,4%. Per tant,
crec que són bones, molt bones notícies per ser temporada
baixa.

En quart lloc, es varen analitzar també els plans de
màrqueting dels aeroports que es nodriran també de la
informació que es gestiona en el comitè de rutes, del qual també
en formam part.

Finalment, una, jo crec, una noticia també molt positiva és
el tema de les bonificacions d’AENA que es varen fer, es varen
tractar i es varen repassar i es va fer especial esment que les
taxes aeroportuàries estaran congelades els deu propers anys.
Això és molt important perquè ens fa, a més, molt més
competitius davant totes les xarxes aeroportuàries d’Europa i
aeroports, que cap d’ells no aplicarà aquestes mesures.

Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 10001/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a campanya contra la grip 2014-2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 10001/14, relativa a campanya
contra la grip 2014-2015, que formula el diputat Sr. Fernando
Rubio i Aguiló del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, fa
uns dies vostè presentà, juntament amb el seu director general
de Salut Pública i de Consum, la campanya de vacunació contra
la grip 2014-2015 que comença a més avui i que es perllongarà
fins el 5 de desembre. Aquestes campanyes de conscienciació
i d’informació són molt importants ja que no únicament tenen
una finalitat de protecció individual de cada persona sinó que
també tenen un abast de caire colAlectiu, ja que d’aquesta
manera s’evita contagiar més individus i que la grip s’estengui
entre la població.

Per descomptat, és importantíssim que la campanya arribi
molt especialment a aquelles persones que es troben... a aquells
colAlectius que són considerats com a colAlectius de risc i que
tenen més probabilitats d’adquirir la malaltia, sobretot els mesos
més freds de l’any, els mesos d’hivern.

Per això ens agradaria saber quin és l’objectiu d’aquesta
campanya i de quina manera s’aconseguirà arribar a tots aquests
colAlectius i, en general, al conjunt de la població de les Illes
Balears així com de quins mitjans materials i econòmics disposa
la conselleria per dur-la endavant. Agrairíem si ens pot explicar,
en què consisteix la xarxa sentinella en els diferents centres de
salut i si ens pot donar qualque dada dels mitjans personals de
què disposa l’ib-Salut i de quina manera es coordinen amb la
Direcció General de Salut Pública. També ens agradaria, Sr.
Conseller, si ens pot explicar el cost que suposarà aquesta
vacuna per a aquelles persones a les quals es recomana es
vacunin per ser considerats colAlectius de risc.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. L’objectiu
principal és incrementar la cobertura vacunal de tots aquests
grups de risc i fer-los arribar la importància de vacunar-se des
del dia d’avui fins el 5 de desembre que desenvolupam aquesta
campanya de vacunació de la grip. Per això, hem comprat més
de 137.000 vacunes que tenen un cost aproximat de 400.000
euros i, a més, intentarem acostar-nos a la població mitjançant
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inserció anuncis en els mitjans de comunicació, tramesa
personalitzada d’SMS i als professionals sanitaris que estan a la
unitat bàsica i centres de salut se’ls remet una relació amb les
quotes que han d’atendre, aquesta relació individualitzat de les
persones que són població diana per rebre aquesta vacunació.

Per tant, si afegim també la distribució dels pòsters i del
material divulgatiu jo crec que intentarem incrementar aquesta
cobertura vacunal per tal que els colAlectius de risc de població
de més de 65 anys, professionals sanitaris, professionals de
residències, policies, bombers, persones que tenguin un implant
coclear o que estiguin immunodeprimides puguin rebre aquesta
vacunació. 

Vàrem presentar també en aquella roda de premsa les taxes
de cobertura i de dosi aplicades l’any anterior i no vàrem
superar el 10% d’excés de compra que dins el contracte ens
permet el laboratori retornar sense cost econòmic per a
l’administració. 

Per tant, vull dir que la població que estigui inclosa dins
aquest grup de risc pot demanar cita i acudir al centre de salut
a partir del dia d’avui i que, a més, farem un seguiment que, vull
recordar, com sempre el grip ens arriba més tard aquí que a la
península, però també és veritat que en els darrers anys el
nombre de casos ha afectat en menor quantia a la nostra
població, però per això no hem de baixar la guàrdia. També
tenim el grup de metges sentinella que comuniquen les taxes
d’infecció que ells veuen i, a més, agafen les mostres per saber
quines soques són les que infecten.

Vull destacar el compromís per intentar vacunar el màxim
nombre de persones del grup de risc i tenir una política activa
perquè val més la que guarda que la que cura.

Moltes gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 10002/14,de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebaixa fiscal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 10002/14, relativa a rebaixa
fiscal, que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i
González del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller d’Hisenda, avui el Grup Parlamentari Popular el vol
felicitar, i a més el volem felicitar doblement, per una banda,
per haver elaborat i dissenyat una baixada d’imposts
generalitzada que afecta pràcticament tots els ciutadans de les
Illes Balears, amb especial incidència a les rendes mitjanes i
baixes, i, per altra banda, per haver elaborat i aprovat ahir un
Projecte de llei de pressuposts per a l’any 2015 d’un gran calat
econòmic i social, uns pressuposts que augmenten la despesa de
forma considerable en sanitat, en educació i en serveis socials;
que suposa pagar menys en interessos bancaris, gràcies a
l’esforç de liquidat autonòmic; que augmenta la inversió en
economia i medi ambient i que baixa els imposts complint, a

més, amb l’objectiu de dèficit. Són els pressuposts de la
recuperació econòmica i juntament amb la rebaixa fiscal
simbolitzen el que sempre han estat els principis bàsics del
Partit Popular. 

Mentre hi ha partits que proposen més imposts, com
l’ecotaxa, avui el Govern dóna una passa més i planteja retornar
als ciutadans els esforços econòmics que han hagut de patir.
Durant tres anys hem hagut de demanar sacrificis d’ajustar
despeses, d’obligar a molts de ciutadans a contribuir, a
colAlaborar en un full de ruta econòmic que l’esquerra ens deia
que seria un fracàs, els mateixos que tornen a dir no una vegada
més a una baixada d’imposts generalitzada.

La realitat és que aquest full de ruta ha servit per garantir la
supervivència de tots, per recuperar l’economia i perquè
puguem començar a fer una política econòmica i fiscal que
serveixi per accelerar la recuperació econòmica. Per això, Sr.
Conseller, volem conèixer què suposarà aquesta reforma
tributària per als ciutadans de les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Portaveu. Vàrem
començar i hem començat a sortir d’aquesta gravíssima crisi
econòmica de la mà del sector exterior, del nostre sector turístic.
El Govern ha pres durant aquests tres anys les mesures
legislatives necessàries perquè s’incrementi la inversió i al
mateix temps hem incrementat la inversió pública dels
pressuposts del 13, del 14 i ara l’incrementarem el 15, però
necessitam major ritme de creixement econòmic, ja estan en
creixement econòmic, però necessitam major ritme de
creixement econòmic.

El Govern, amb el projecte de pressuposts que vàrem
aprovar ahir, proposa als ciutadans de les Illes Balears que
engeguem el tercer motor de la nostra economia, com és el
consum, com és l’estalvi, i ho podíem fer de dues formes,
podíem fer-ho incrementant els imposts i fent més despesa
pública, i el resultat d’això dependria de qui ho gestionàs, si es
gestiona com l’anterior legislatura tendríem més alts càrrecs;
9,5 milions cada any en front dels 7,2 milions cada any
d’aquesta legislatura o tendríem obres amb les quals el cartell
valia més que l’obra. En canvi, podem fer una altra cosa, podem
primer fer una reforma de l’administració, podem primer posar
ordre en els comptes públics de la comunitat autònoma i, en
segon lloc, aprovar una àmplia reforma fiscal que permeti que
els ciutadans tenguin major renda disponible a la seva butxaca
perquè siguin ells els protagonistes de la reactivació, perquè
siguin ells els que puguin prendre decisions de consum i
d’estalvi.
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Una àmplia reforma fiscal proposada pel Govern de les Illes
Balears que suposa que els 10.000 primers euros de totes les
rendes a l’impost de renda de les persones físiques passaran a
tributar al tipus mínim del 9,5%, al tipus mínim de tot l’Estat
l’any que ve. Una àmplia reforma fiscal que suposa que per a les
rendes de menys de 53.000 euros, és a dir, el 93% de les rendes
de la nostra comunitat, tendran una rebaixa en els seus tipus
d’entre el 9 i el 21%, una àmplia reforma fiscal que es fixa en
la gent que a la nostra comunitat no genera rendes, els
discapacitats, els pensionistes, les famílies nombroses; una
àmplia reforma fiscal per rebaixar la tributació confiscadora de
les donacions i successions entre germans, entre colAlaterals; i
una àmplia reforma fiscal que significa que hem d’incentivar la
creació d’empreses i l’ampliació d’activitat. 

Això ens hem proposat i els pròxims anys necessitam
incrementar el ritme de creixement.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 10013/14,de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a fundació Impulsa Balears.

Divuitena pregunta, RGE núm. 10013/14, relativa a
fundació Impulsa Balears, que formula el diputat Sr. Gabriel
Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, ara, a sis mesos
d’acabar la legislatura, vostès parlen de canvi de model
econòmic i ho fan, sorprenentment, a través d’una fundació amb
la CAEB, i dic sorprenentment perquè només hi ha una
patronal. Sorprenentment també han fet fora o han ignorat tots
els agents socials i econòmics, sindicats, la resta de patronals,
la Universitat de les Illes Balears. Sorprenentment després que
el 2012 es carregassin el Consell Econòmic i Social.
Sorprenentment també després que des del nostre grup li
parlàssim precisament d’aquesta necessitat fa un any, li
demanàssim un gran pacte entre tots els agents polítics, socials
i econòmics i vostès es negassin a dialogar.

La pregunta és, com pensa fer o dur a terme aquesta
important tasca del canvi de model econòmic amb aquesta
Impulsa Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre, Sr.
President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia, Sr.
Barceló. Miri, el primer que li he de dir és que no pactam un
nou model econòmic, i jo l’anim que s’informi abans de fer-me
aquesta pregunta perquè no volem canviar el model econòmic,
simplement. Per tant, amb això jo podria acabar perquè la seva
pregunta no té cap viabilitat perquè simplement és irreal.

(Remor de veus)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Bé, Sr. President, el primer que pot fer, idò, és canviar la
pàgina web de la CAIB que diu això...

(Alguns aplaudiments) 

... que es veu que vostè no l’ha llegida ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... a part de la nota de premsa del mateix govern. 

Bé, Sr. Bauzá, efectivament el preocupant, jo entenc que un
canvi de model econòmic és dificultós, és una cosa molt seriosa,
parlam d’una cosa que no es pot fer unilateralment i que du molt
de temps. El que sí tenc clar és que qualque cosa hem de fer. 

Miri, aquest estiu hem tengut rècord de turistes, aquesta
temporada hem tengut rècord de turistes, parlam de més de 13
milions de visitants i en canvi la despesa turística ha baixat un
2,3%. L’EPA ens diu que en plena temporada turística tenim
101.000 persones a l’atur, en plena temporada turística. Bé, si
el seu model és més turistes, més construcció, més grans centres
comercials i un ritme de creixement de creació d’ocupació de
l’1,9 en trenta o quaranta anys tal vegada haurem sortit de la
situació de recessió econòmica i d’ocupació plena.

No veim enlloc el seu pla de reindustrialització, Europa
aposta per la reindustrialització, ens diu que el 2020 hi ha
d’haver un 20% del producte interior brut, evidentment
nosaltres no podem aspirar a aquest 20%, però sí d’alguna
manera diversificar i no posar tots els ous en el mateix paner. El
cert i segur és que de l’any 85, amb 5 milions de turistes, que
érem els primers en renda per càpita, hem passat ara, amb 13
milions de turistes a la setena renda per càpita. 

No pensen fer res davant d’aquesta greu situació?
Evidentment, a sis mesos de les eleccions i amb un pacte amb
la CAEB és evident que no ho arreglaran, Sr. Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, jo l’anim que
s’informi i fins i tot que el pugui informar el seu grup perquè
precisament del que es tracta no és d’un canvi de model
econòmic, és una millora de les estructures econòmiques.
L’objectiu, precisament, sorgeix com a conseqüència de la
inquietud que tots tenim pel nostre futur, una inquietud que
també va compartir el seu grup parlamentari. Per tant, feim
feina exactament amb allò que vàrem compartir d’una manera
interna.

Del que es tracta és que entre tots puguem terminar aquelles
estratègies, aquelles estructures econòmiques per tal que ens
puguem avançar a allò que ens pot passar en el futur,
simplement és fer tot el contrari que fins a la data hem fet, no
volem ser passius sinó que hem de ser actius amb una,
precisament, modificació de les estructures econòmiques, però
mai no canviar el model econòmic.

Per això, precisament, del que es tracta és que ..., i com
vostè sap perfectament, nosaltres sempre hem dit que nosaltres
no improvisam amb la nostra política econòmica, nosaltres feim
un anàlisi, després feim un diagnòstic i després en funció
d’aquest anàlisi i diagnòstic hem pres una sèrie de mesures que
reactiven precisament, amb unes grans reformes, reactiven la
nostra economia.

Miri, jo l’anim que els puguin informar precisament al seu
grup parlamentari en funció d’una comissió econòmica que va
tenir lloc dia 6 de març o també en el ple de 18 de març on
vàrem parlar, precisament, i el seu grup parlamentari en
reunions amb el propi conseller ens va donar el seu suport. 

La fundació consta de dues patronals o dos patrons, perdó,
millor dit, per una part, les empreses i, per una altra part, la
pròpia comunitat i dins aquestes empreses es poden afegir tots
els sectors que així ho estimin oportú. Per tant, el sector
industrial, que a vostè el preocupa i que a nosaltres també, té
una part activa participativa si així ho vol fer. Per tant, a partir
d’aquí, i amb la participació voluntària de tots els sectors tant
econòmics com socials, perquè és un projecte obert,
precisament el que volem és millorar entre tots. 

Acab, finalment, fent-los una proposta, que se sumin, que se
sumin a aquesta proposta de millorar entre tots perquè el
benefici no serà d’un grup ni d’un altre, serà simplement de tota
la societat, i aquí tendran oportunitat de participar directament
des d’allà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 10011/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a rebutjar els pressuposts
generals de l'Estat per a 2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE núm. 10011/14, relativa a rebutjar
el pressupost general de l’Estat per a 2015, que formula la
diputada Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, supòs que coincidirà
amb mi que en una comunitat autònoma com la nostra, que és
petita, i més en un moment de crisi econòmica és fonamental
tenir un bon finançament del Govern d’Espanya i unes bones
inversions, sense això és impossible garantir els drets socials i
els serveis públics i un nivell d’inversió pública adequada per
poder mantenir la nostra competitivitat. 

Bé, idò, en això que és fonamental per a la nostra comunitat
autònoma, vostè ha fracassat estrepitosament. Des que tenim el
tàndem Rajoy-Bauzá ens hem situat en la cua d’Espanya en
inversió per càpita, enguany 124 euros quan la mitjana són 242,
per tant, no és que no hi hagi doblers sinó és que no vénen a
aquesta comunitat autònoma. N'està content? Ho troba just, Sr.
President? Què ha fet per evitar-ho? Nosaltres, proposar
esmenes per valor de 456 milions d’euros, i vostè?

La pregunta és molt clara i ha de passar de les paraules als
fets: Sr. President, pensa acceptar i aprovar les nostres esmenes
i si no s’aproven rebutjar els pressuposts generals de l’Estat?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre, Sr.
President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia i moltes gràcies,
Sra. Armengol. Com he dit en moltes ocasions, i avui no serà
una excepció, no estic content, no estic satisfet amb el tracte que
a nivell pressupostari el Govern de l’Estat fa de cara als nostres
ciutadans. Per això mateix idò... i vostè, a més, sap que és un fet
que és històric, no ve d’una legislatura, ni de dues ni de tres sinó
que és un fet històric. Per tant, nosaltres hem de seguir fent
feina per tal que puguem fer que el Govern de l’Estat entengui
que el gran esforç que han fet els nostres ciutadans no mereix,
precisament, aquest tipus de projecte de pressuposts.
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Estic d’acord amb la seva introducció, absolutament
d’acord, però també supòs que estarà també d’acord amb jo que
no només és qüestió de demanar, que ho hem de fer, sinó que
també és qüestió de gestionar i si gestionam com vostès han
gestionat no és necessari anar enfora perquè directament amb
vostès tiràvem els doblers a la mar.

Gràcies.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sr. President, du tres anys i mig, tres anys i mig governant,
vostè ho havia fiat tot a un nou sistema de finançament
autonòmic, li han dit que no. Nou règim especial de les Balears,
no el veurem. Inversions estatutàries, des que vostè governa
zero euros. Pressuposts generals de l’Estat, una vergonya, no
només ho digui sinó que faci alguna cosa. 

Els socialistes quan governàvem vàrem aconseguir el
finançament per càpita a la mitjana de la inversió estatal, un nou
sistema de finançament autonòmic que, segons paraules seves,
ens duen 500 milions d’euros cada any. Cada any hem fet
esmenes des de l’oposició per millorar aquests pressuposts
generals de l’Estat, enguany per 456 milions d’euros, que van
a inversions per millorar el turisme; inversions per millorar la
competitivitat; per millorar el transport; inversions per millorar
les depuradores i obres hidràuliques, no esmenes fantasma, com
la dels 74 milions d’euros, els quals mai no han arribat, i
aquesta és la feina que nosaltres hem fet i que podem oferir als
ciutadans.

Sr. President, quina feina ha fet vostè? Des del Govern cap,
perquè la feina es fa a l’estiu, cada any li dic, i a l’estiu no sé
què ha fet, però feina per gestionar un bon pressupost general de
l’Estat, aquesta no. Ara comença el legislatiu, en el legislatiu es
pot millorar el pressupost general de l’Estat si es fan esmenes,
Sr. President, ho he cercat per tot, i ahir vaig tenir la
confirmació, els diputats de les Illes Balears del Partit Popular
no han fet cap esmena, cap esmena, ni una.

Ara té dues opcions: o vota les nostres, i serveix a la terra
que governa, o torna acotar el cap davant Rajoy. Estic segura
del que farà vostè, desgraciadament. I vostès què en pensen?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern. Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Armengol, aquest
govern continuarà fent el mateix que ha fet des de l’inici de la
legislatura, gestionar els recursos que tenim i no gastar el que no
tenim.

Per una altra banda, continuarem fent feina per tal que el
Govern de l’Estat entengui la situació que vivim aquí, en
aquesta comunitat. Jo sé que això no li serveix per a res a vostè,
però miri, jo li he de dir que mai no havíem estat tan a prop de
la mitjana d’inversions territorialitzades com a l’any passat,
amb 74 euros per baix de la mitjana.

I també li he de dir, per si no ho sap, que el projecte de
pressuposts generals de l’Estat encara no ha conclòs, té un
tràmit administratiu que no acaba en el Congrés dels Diputats,
simplement per a la seva informació, per moltes mogudes de
cap que faci vostè.

(Remor de veus)

Miri, jo sé que això a vostè li importa molt poc, jo sé que
vostè l’únic que vol és fer eslògans, frases i cridar molt, feina
poca, però cridar molt. I sabem què fa vostè, però jo li puc
assegurar una cosa...

(Remor de veus)

... i sé que qualsevol cosa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

... que faci aquest govern serà insuficient, i supòs que està
d’acord amb jo que històricament són deficitàries les inversions
de l’Estat respecte de les Illes. Per tant, si és històricament
deficitària, per què no va votar en contra vostè del projecte del
pressupost de l’Estat quan governava el Sr. Zapatero? Què és
que li anava bé en aquell moment, però ara, curiosament, no li
va bé? Perquè vostè només vota o diu el que vota en funció de
l’hora, del dia, del mes, de l’any, en funció del que vostè pensi.

Sra. Armengol, sigui conseqüent, no està en disposició,
simplement, de fer propostes que no acompleix i simplement de
no admetre allò que ha fet en el passat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 9436/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
en aplicació de la Llei de bon govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la interpelAlació RGE núm. 9436/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en
aplicació de la Llei del bon govern.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Lourdes Aguiló, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, aquest parlament va aprovar, el 31 de març del
2011, la Llei 4/2011, de la bona administració i del bon govern
de les Illes Balears, que va a començar a vigir dia 10 d’abril del
2011, el dia següent al de la seva publicació en el BOIB.

És una llei que tenia i té per objecte establir les mesures i les
línies d’actuació que han de permetre al Govern, a
l’Administració de la comunitat autònoma i als ens del sector
públic instrumental de les Illes Balears actuar de conformitat
amb els principis i valors de la bona administració i del bon
govern, en el context d’una millora contínua de la qualitat de les
organitzacions, dels serveis públics que es presten a la
ciutadania i de la qualitat democràtica pel que fa a les
intervencions públiques i a l’acció de govern.

Per assolir aquest objectiu, la llei establia i estableix un
seguit de mandats dirigits al Govern i a la conselleria competent
en matèria de qualitat, la Conselleria d’Administracions
Públiques, Sr. Conseller, algun dels quals s’havien d’acomplir
en els terminis que la mateixa llei fixava. Han passat més de tres
anys i mig des que vigeix aquesta llei i és ben hora de fer una
avaluació del grau d’acompliment dels seus mandats, i aquest és
l’objecte d’aquesta interpelAlació. Una interpelAlació que el meu
grup va enregistrar abans que la responsabilitat de la Conselleria
d’Administracions Públiques li fos encomanada a vostè, Sr.
Conseller, però així són les coses: les persones canvien, la
conselleria es manté.

Ara li correspon a vostè donar explicacions a aquesta
cambra en relació amb l’aplicació de la llei vigent i que són
d’obligat compliment. Som conscients, Sr. Conseller, que vostès
s’han vist obligats a aplicar aquesta llei a contracor, aquesta llei
es va elaborar durant la legislatura passada, immediatament
després de la darrera legislatura del president Matas, una
legislatura que es va caracteritzar per l’opacitat, per la despesa
pública desaforada i per obres públiques desmesurades la
contractació de les quals està en molts casos vinculada a
processos penals per distints tipus delictius vinculats a la
corrupció.

En aquest context es va fer necessari adoptar mesures
legislatives com les que es contenen en aquesta llei i en altres,
com ara la Llei del sector públic instrumental la qual també es
va aprovar la passada legislatura. Resultava imprescindible,
també, posar els mitjans perquè una legislatura com aquella no
es pogués repetir a les Illes Balears, i això és el que es va fer
durant la passada legislatura, posar els mitjans.

La posada en marxa i l’aplicació dels continguts s’havia de
fer en aquesta i en aquesta, Sr. Conseller, són vostès els que
tenen la responsabilitat de govern. Cert és que la llei es va
aprovar en el darrer minut de la legislatura passada, ja que
immediatament després es va dissoldre el Parlament i es
convocaren les eleccions les quals se celebraran el maig del
2011, però mentre la llei era en procés d’elaboració també es
treballava en l’establiment de les eines informàtiques que
havien de permetre la implantació del contingut de la llei tan
bon punt aquesta fos aprovada.

La necessitat de disposar d’aquesta norma reguladora i
d’eines específiques que permetessin aplicar-la es va fer palesa,
una vegada constatada la manca absoluta de transparència del
Govern anterior, del Govern Matas, per això, durant la passada
legislatura, es varen començar a posar els mitjans tècnics i
jurídics, com també, ja en el 2010, es va propiciar la primera
avaluació per part de l’entitat de Transparència Internacional del
nivell de transparència de l’administració autonòmica, que, amb
les eines heretades, era imprescindible perquè servís de punt de
partida de cara a les millores que s’havien de fer i que s’havien
de dur a terme amb la normativa reguladora i amb les eines
informàtiques per aconseguir que l’activitat autonòmica fos més
transparent.

Com era d’esperar, per la terrible situació de partida, una
herència que vostès s’entesten a oblidar, com si la història
d’aquesta comunitat autònoma hagués començat el 2007, com
era d’esperar, dic, la posició de la nostra comunitat autònoma en
relació amb les altres de l’Estat el 2010 no era bona, va ser la
quinzena. Com vostè sap molt bé, li hauran explicat, l’avaluació
de Transparència Internacional es fa cada dos anys i el 2012 la
posició va millorar i se situà en novena posició, en bona part
gràcies a les eines que es desenvoluparen a finals de la passada
legislatura i a l’aplicació de la llei sobre la qual avui
l’interpelAlam, Sr. Conseller.

També sabem que el 2014 ha tornat millorar, ens ho varen
explicar profusament en aquesta mateixa cambra fa poques
setmanes, i ara som a la sisena posició. En aquest sentit,
l’aplicació de la llei, i ho dic entre cometes, és satisfactòria, Sr.
Conseller. Però hi ha molts d’altres aspectes tan importants com
el de la transparència que no s’han desplegat, i calia fer-ho, per
mandat de la llei, la qual continua vigent i per això s’ha
d’aplicar.

Abans li deia, Sr. Conseller, que creiem que vostès han
aplicat alguns aspectes de la llei, referits a la transparència de
dades, però també diem que ho han fet a contracor; basam
aquesta afirmació en el fet que vostès, a principis d’aquesta
legislatura, el que pretenien era reduir aquesta llei a la mínima
expressió. L’hauran informat a la seva conselleria, Sr.
Conseller, que el primer conseller d’Administracions Públiques
d’aquest govern, essent directora general competent en matèria
de qualitat l’actual consellera d’Educació, varen elaborar un
projecte de llei per mutilar-la, per no haver d’aplicar els
mandats que s’hi contenen.

Però el cas Gürtel, el cas Bárcenas i tants altres casos de
corrupció que afectaven directament el Partit Popular va fer que
no els fos possible continuar amb el seu projecte mutilador,
perquè hauria estat escandalós. De fet, el Govern de l’Estat es
va veure obligat a elaborar un projecte de llei de transparència
el qual, finalment, es va aprovar com a Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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Així les coses, i dic que sobre aquest aspecte de l’aplicació
de la llei aquesta llei està perfectament informada, vostè mateix
ho va explicar amb respostes a preguntes del seu grup, quedi
clar que avui aquesta interpelAlació, Sr. Conseller, ho és respecte
dels altres aspectes de la llei vigent els quals també s’havien
d’haver desplegat o desenvolupat i dels quals no tenim
constància que s’hagi fet.

Interessa que ens expliqui, Sr. Conseller, en quina situació
ens trobem i quina és la seva intenció en el temps que queda de
legislatura, aquest és l’objecte d’aquesta interpelAlació. No
entraré a valorar el grau d’acompliment dels principis generals
ni l’actitud del Govern envers la consecució dels objectius
generals de la llei, perquè ja sabem com és aquest govern i
sabem que es limita al compliment formal i de mínims, a allò
que no li queda més remei a fer, per imperatiu legal estatal:
donen publicitat, via web, a les actuacions que era obligat
publicar; han complert formalment, per assegurar una bona
posició quant als indicadors de Transparència Internacional,
però poca cosa més.

Queden, per tant, molts interrogants que ara plantejaré, amb
l’esperança d’obtenir una resposta, Sr. Conseller, ja que vostè
és el primer responsable com a competent que és en matèria de
qualitat. Per això li deman sobre el compliment concret de les
previsions contingudes a l’article 5, que diu, en relació amb
l’accés de la ciutadania a arxius i registres de l’Administració
de la comunitat autònoma, que l’Administració de la comunitat
autònoma ha de fer públiques, a un apartat específic, les
condicions d’accés al conjunt d’arxius i registres, això ho ha de
fer a la pàgina web. No hem estat capaços de trobar a la web del
Govern aquesta informació, aquest apartat específic, i per això
li agrairia que m’explicàs on i com trobar aquestes condicions
d’accés, si és que estan publicades. I si no hi estan, quina és la
previsió de fer-ho. Aquest és un dret dels ciutadans que es
reconeix a l’Estatut d’Autonomia, a la Llei 30/1992, a la Llei
3/2003, per tant ens agradaria que se’ns explicàs.

També ens agradaria que ens explicàs el compliment de les
previsions contingudes a la secció referida a l’administració
electrònica, articles 7 a 12. En aquests articles es contemplen
diversos mandats legals, d’obligat compliment, per al qual la
disposició transitòria única de la llei estableix un determinat
termini, diu, concretament, fins al 31 de desembre del 2012,
exhaurit, evidentment. No hem trobat el desplegament
reglamentari. Sí que l’hem trobat al consell insular, on varen
aprovar una Ordenança de 14 de febrer del 2013 d’aquests
articles, però no en el Govern, tot i que hi ha un decret del 2010
el qual fa una certa regulació de què és la seu electrònica. Ens
podria dir si s’ha iniciat un procediment reglamentari específic
d’aquest aspecte de la llei o si ja troben que és suficient el
desplegament reglamentari que es va fer a la passada legislatura.

També ens agradaria saber en quina situació es troba el
desplegament reglamentari de l’article 23 de la llei, referit a la
qualitat de la gestió, el qual diu que s’ha d’establir amb uns
estàndards de qualitat reconeguts. No els hem trobat.

Molt especialment, li deman en quina situació es troba el
desplegament reglamentari de l’article 32, referit al govern en
funcions. El punt 4 també diu, taxativament, que s’ha de regular
reglamentàriament i, a més, dóna un termini també per fer-ho,
dóna un any des que va començar a vigir aquesta llei, termini,
per tant, que va finalitzar dia 10 d’abril del 2012. Som a
l’octubre del 2014, aquest govern entrarà en funcions d’aquí a
pocs mesos, Sr. Conseller, ens pot dir si acompliran aquest
mandat legal? En termini ja sabem que no, però ho faran abans
d’entrar en funcions o faran tard?

I el desplegament de l’article 33, referit a governança.
Aquesta responsabilitat és directament seva, conseller, la
responsabilitat és directament de la conselleria competent en
matèria de qualitat.

O el desplegament reglamentari de les previsions
contingudes a l’article 39, referit a la informació sobre les
retribucions i declaracions patrimonials dels membres, dels alts
càrrecs. També s’havia de fer un reglament, s’aprovarà durant
aquesta legislatura?

La previsió de l’article 42.2, referit a la qualitat normativa,
ens pot explicar com està? Sabem que aquest és un termini
d’impossible compliment, eren dos mesos des que es va
publicar la llei, ho reconeixem, era impossible. Però han passat
tres anys i mig, es farà, no es farà?

Ens pot dir si pensa dictar o no l’acord del Consell de
Govern que diu que s’ha d’establir el contingut i el sistema
d’elaboració i gestió de la Memòria d’impacte normatiu.
Tampoc no l’hem trobat. S’ha de fer a proposta de la seva
conselleria.

O l’article 43.2, el qual diu que també s’han de desplegar les
previsions en relació amb la responsabilitat social de
l’Administració autonòmic i del sector públic instrumental. No
hem estat capaços de trobar aquest desplegament.

Curiosament, hem trobat un projecte de decret, pel qual avui
se li ha donat l’enhorabona al conseller d’Economia, en relació
amb les empreses externes, però no s’ha fet en relació amb les
internes. Ens podria dir si fa comptes desplegar-lo.

Igualment, a l’article 46 de la llei s’estableixen un seguit
d’obligacions en relació amb publicar, les..., “s’han de
determinar anualment les intervencions públiques prioritàries
que s’han d’avaluar i s’han d’avaluar totes aquelles que suposin
una quantitat superior a 5 milions d’euros.”

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Aguiló, per favor.
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LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sí, Sr. President, acabaré aviat. Tampoc no hem trobat el
desplegament d’aquest article.

I finalment, sobre l’Oficina d’avaluació pública de les Illes
Balears i del compliment del que disposen els articles 50 i
següents de la Llei 4/2011, de bona administració i de bon
govern, si ens pogués explicar, Sr. Conseller, si fan comptes
donar compliment a la llei i posar en marxa aquesta oficina.

Quedam a l’espera de les seves respostes, Sr. Conseller.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Govern té la paraula el
conseller, Sr. Lafuente.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Bien, como
muy bien usted ha dicho, esta ley se aprobó en el último
momento del mandato anterior. En ella existían una serie de
principios que creo que la mayoría de los miembros de esta
cámara coincidirán, principios de respeto a la igualdad, de
transparencia, de cumplimiento de la ley, acceso a los registros
públicos, una serie de principios generales que creo que
coincidimos todos. También se establecían una seria de
preceptos que ya estaban establecidos en otras normas, por
ejemplo en la Ley 30/1992, en el tema de acceso a la
documentación o a la información administrativa. Y también
había dos preceptos en esta ley: uno, que era el que decía que no
se podía incrementar personal, por aplicación de la ley, y otro,
que decía que no podía suponer mayor gasto.

En este sentido, pues la actuación del Govern en este
mandato ha sido la de intentar cumplir esta ley dentro de los
conflictos que se ha encontrado de interpretación o problemas
técnicos normativos que tiene la ley. Por ello, en cuanto a las
diferentes cuestiones que ha ido aplicando el Govern, se han
creado las oficinas de registro e información, oficinas creadas
y señalizadas en todas las consellerias, con una web de
información ciudadana, respecto al artículo 4.

Se ha creado la información en la web del Departamento de
Calidad. Se ha creado el portal de quejas y sugerencias y de
solicitud de información, en el año 2013 se tramitaron 11.400
quejas, 700 sugerencias y 5.000 solicitudes de información que
fueron debidamente contestadas.

En cuanto a participación ciudadana, se ha creado el portal
de participación ciudadana. Se ha elaborado la pregunta del
mes; participación en la elaboración de presupuestos; la
tramitación, como he dicho, de quejas, sugerencias y
solicitudes, y por tanto, se ha cumplido lo previsto en el artículo
6.

En cuanto a los medios de información electrónicos,
informáticos y telemáticos, se ha aprobado el Decreto 6/2013,
de simplificación, de medidas de simplificación documental,
con el inventario de procedimientos. Se han inventariado un
total de 889 procedimientos.

En cuanto a la tramitación telemática, que hacía usted
referencia y solicitaba información, se encuentra en ese
momento en fase de revisión. Se va implantando
progresivamente en procedimientos la tramitación telemática;
en este momento se ofrece por parte del Govern la tramitación
telemática a los ciudadanos de 101 procedimientos.

En el sistema de registro electrónico, que era otra de sus
peticiones, efectivamente está en vigor el Decreto 113/2010,
que es el que regula el sistema de registro electrónico.

Existe un convenio para el tema de tramitación de datos,
interoperabilidad y cooperación y colaboración administrativa,
el artículo 12, convenio en esta materia entre la Administración
autonómica, los cuatro consells insulares, el Ayuntamiento de
Palma y al cual se han adherido 46 ayuntamientos, más el
Institut Mallorquí d’Afers Socials, Palma Activa y el Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis.

En cuanto al artículo 13, mejora en la regulación en general,
el Plan director de simplificación administrativa, aprobado por
el Consell de Govern de dia 16 de marzo de 2012. El estudio de
cargas, se realizó en este acuerdo un estudio de cargas
administrativas y una guía para la elaboración de los informes
normativos.

En cuanto al inventario y simplificación de procedimientos,
como he dicho, hay en este momento inventariados 889
procedimientos; cumplimiento del artículo 14. Y actualmente se
sigue trabajando en la revisión, hay un grupo de trabajo
específico para la revisión de los procedimientos transversales
y de subvenciones.

Aportación documental. El Decreto 6/2013, de
simplificación documental, fue un paso importante para la
reducción de documentos y la implantación de la declaración
responsable, así como la posibilidad de que la administración
pueda obtener por medios telemáticos declaraciones o datos que
obren en poder de otras administraciones. 

Se ha trabajado en los servicios de información, a través de
la plataforma interdepartamental Islas Baleares (PINBAL) y se
ha dictado una instrucción conjunta del director general de
Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad del
Servicio y el director general de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, de 13 de mayo de 2014. Se ha creado la Comisión
de Trabajo del Plan director de simplificación, en cuanto a la
contratación, el perfil del contratante y su funcionamiento. En
cuanto a convenios de colaboración se ha publicado
trimestralmente en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, los
convenios subscritos por el Govern balear. Y también se ha
creado el registro de convenios. 
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En cuanto al régimen de subvenciones concedidas, cada
trimestre se da la publicidad mediante el portal de transparencia
y también se publica el Plan estratégico de subvenciones.

En cuanto a la evaluación de calidad, se han hecho 50
autoevaluaciones. En cuanto a las cartas de servicios, el artículo
25, se han aprobado 20 cartas publicadas y existen 8 cartas en
revisión.

Respecto a la transparencia, usted lo ha dicho correctamente,
el artículo 37. Se ha implantado el portal de transparencia, los
indicadores de transparencia internacional han ido
evolucionando favorablemente, y yo creo que es un dato
positivo, que podemos estar contentos todos los miembros, tanto
del Gobierno, como de esta cámara, de que los indicadores de
transparencia sean positivos, que pasemos del puesto 19 en el
2010 al sexto, esto es un dato positivo. Y eso lo hace un
organismo independiente, quiere decir que no lo dice el
Gobierno porque sí, lo dice un organismo independiente y algo
positivo debe de haber.

En cuanto a los datos a disposición del ciudadano, se ha
puesto en marcha el sistema open data. En cuanto a la calidad
normativa, ya le he dicho que se había aprobado la guía de
elaboración para las memorias y análisis del impacto normativo,
referente a las cargas normativas. En cuanto a la evaluación de
políticas públicas, que era otra de sus preguntas concretas, en
abril de 2014 se firmó un convenio con AEBAL, para poner en
marcha y hacer la evaluación de políticas de calidad en la
gestión de recursos humanos del Gobierno balear.

Y en cuanto a otra de las cuestiones que me pedía, en cuanto
a la Oficina de Evaluación Pública de las Illes Balears, en este
caso la puesta en marcha de la oficina por los motivos de la
contradicción entre la ley, de que efectivamente no permite
incremento de personal, ni incremento de gasto, sí que se han
puesto en marcha una serie de principios en materia de
evaluación, en materia de seguimiento y observación y en
materia de transparencia, funciones que se dan a esa oficina,
pero que se ha podido hacer directamente desde los medios
propios de la conselleria.

Por lo tanto, señorías, el Gobierno, dentro de las
limitaciones no solamente presupuestarias y de personal, sino
también dentro de las contradicciones que tiene la propia ley, ha
intentado cumplir al máximo posible con lo previsto en el texto
legal. Y es intención seguir cumpliendo lo que marca esta ley y,
en su caso, si hay alguna cuestión técnica mejorar. Plantearle a
la oposición la posibilidad de que conjuntamente se pueda llevar
un texto en que solucionemos los problemas técnicos de
aplicación de la ley, que son algunos como he expresado y que
es intención poderlo solucionar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la
diputada Sra. Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, després de la
seva intervenció, a mi el que m’ha quedat clar és que a
l’administració els funcionaris fan feina, però el Govern no. La
potestat reglamentària que també és una funció del Govern,
vostès no l’han complit, no l’han complit en cap dels mandats
de desplegament reglamentari que s’establia en aquesta llei, que
és sobre el que jo l’he interpelAlat.

Avui, un altre cop, com tantes altres vegades durant aquesta
legislatura, ens hem despertat aborronats, perquè s’ha descobert
una altra trama de corrupció que ha portat a la detenció de 35
càrrecs polítics i a la imputació de més de 50. Tot el que facem
serà poc, Sr. Conseller, tot el que es faci en aquesta matèria serà
poc. 

Ha navegat pel portal de transparència de l’administració
autonòmica, Sr. Conseller? Ho ha fet? Perquè jo ho he fet i
m’ha sorprès veure que no hi ha cap indicador ni un que faci
referència al compliment de la Llei autonòmica de la bona
administració i del bon govern, cap ni un. Tots fan referència a
l’aplicació de la llei estatal, com si no hi hagués llei autonòmica.
M’ho pot explicar, a això, Sr. Conseller?, perquè la nostra
conclusió sempre ha de ser la mateixa, vostès van a mínims, allò
que m’obliga l’Estat ho faig, però una llei autonòmica no, no
cal.

La posada en marxa d’un òrgan independent que actuï en
autonomia, per realitzar les funcions que encomana la Llei del
bon govern, és una obligació legal que no han complert i no em
parli de contradiccions de la llei, bé que han reestructurat el
sector públic, bé que han mogut funcionaris d’un lloc a l’altre
en aquesta legislatura, més d’una vegada. Jo ho he vist, ho hem
vist tots. Per tant, no em digui que no podia perquè no podia
augmentar personal. Encomani allò que és una necessitat als
funcionaris que té, reestructuri, mogui el que hagi de moure,
però creï l’Oficina d’avaluació pública de les Illes Balears,
perquè era una obligació legal i s’havia de complir. És
imprescindible un òrgan que desenvolupi aquestes funcions que
té encomanades d’avaluació, de rendició de comptes, de control
de transparència, d'integritat, de conflictes d’interessos, de
solAlicituds de compatibilitats, ... és imprescindible que ho faci
un òrgan que pugui actuar amb autonomia funcional i ha d’estar
integrada per funcionaris o per personal laboral fix, com diu la
llei, de qualsevol administració pública. Ho poden fer, no hi ha
cap contradicció a la llei quan diu que això es pot fer sense
despesa pública. 
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La publicitat que vostès fan per complir els indicadors de
transparència, Sr. Conseller, és de mínims, és conservadora com
són vostès. La disposició addicional segona de la llei diu que
tots els expedients de despesa superiors a 500 euros, en relació
a dietes, despeses protocolAlàries o de representació s’han de
publicar, i el meu grup els ho ha demanat i pràcticament no ens
han respost, no és creïble, Sr. Conseller. La Conselleria
d’Hisenda hauria de donar participació a la ciutadania sobre
l’ordre de prioritats de les inversions públiques, pressuposts
participatius, se’n diu d’això i ho diu la llei. Però no ho fan i si
ho fan, ningú no se n’assabenta. No hi donen publicitat i, per
tant, no serveix de res, de què serveix que es publiqui a la web
si no s’avisa, si no s'explica? A les rodes de premsa, expliquin
també aquestes coses que fan, perquè la gent hi pugui participar.
Però és que això no els interessa, en tot cas ho posaran a la web,
perquè l’indicador surti positiu, de mínims, formal. En
definitiva, mostren el llautó, Sr. Conseller.

L’avaluació sobre el compliment de la llei autonòmica és
més que negativa. No han fet els deures, Sr. Conseller, no ho ha
fet el Govern, els funcionaris han fet feina, però el Govern no ha
fet els deures. 

I després no es pot sortir dient que pasan cosas que no nos
gustan, com diu el president Rajoy. Cal posar les bases perquè
aquestes cosas que no nos gustan no puguin passar, no puguin
passar mai més. Cal aplicar aquesta llei, tota. De fet, no només
cal desplegar-la, cal millorar-la. S’ha fet palès que cal un règim
disciplinari per castigar-ne l’incompliment. Aquest és un
compromís del meu grup, del meu partit i serà una realitat la
propera legislatura. S’aprovarà una nova llei de transparència i
hi haurà un règim disciplinari per la ’incompliment.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. I en torn de contrarèplica i per tancar
la qüestió té la paraula el conseller Sr. Lafuente.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gràcies, Sr. President. Gracias, diputada. Bien, en primer
lugar agradecerle que el motivo de la interpelación de hoy sea,
efectivamente, el cumplimiento de esta ley, porque leía la
interpelación de su compañera en la anterior ocasión y única y
exclusivamente se dedicó a hablar de la posible
incompatibilidad del presidente y no habló del contenido de la
ley. Yo pensaba que quizás en esta ocasión usted vendría y
pediría disculpas en nombre de su grupo, después de la
resolución por los tribunales de esta cuestión, pero tampoco lo
ha dicho, es una lástima en este caso.

Efectivamente, yo creo y coincidimos que hay cuestiones
que salen en la prensa y que aparecen estos días en los medios
de comunicación y motivos suficientes de indignación por parte
de los ciudadanos y que existen medios legales también y se
persiguen estas cuestiones. A lo que usted hacía referencia, a las
noticias últimas aparecidas desgraciadamente hoy. La existencia
de un presunto grupo de personas, de diferentes formaciones

políticas, que se dedicaban a lucrarse individualmente tiene que
ser motivo de indignación de todos los ciudadanos y de todas las
personas que se dediquen a la cuestión pública, y en eso
coincidimos absolutamente todos.

(Alguns aplaudiments)

El desarrollo reglamentario, efectivamente, le he reconocido
que existen una serie de cuestiones que falta desarrollar
reglamentariamente, que existen una serie de contradicciones en
la normativa. No se lo digo yo simplemente, nos lo están
diciendo nuestros técnicos de la conselleria a la hora de aplicar
determinadas cuestiones. Por tanto, el ofrecimiento como
gobierno de sentarnos, de ver las cuestiones técnicas que no
acaban de funcionar de esta ley, de poner los pasos suficientes
para arreglarlo. Ustedes aprobaron esta ley después de cuatro
años de mandato, podían haberla aprobado como mínimo a
mitad de mandato y haberla aplicado, el papel lo aguanta todo.
Es muy fácil dictar una ley con declaraciones de principios y
cuestiones que tienen que hacer y después no poderla aplicar.

Y en lo que supone la aplicación práctica, un organismo
independiente nos está diciendo que hemos mejorado
sustancialmente. Por tanto, vale, yo voy a dar la enhorabuena a
los funcionarios del Govern balear, pero alguna cosa tendrá que
ver el Govern balear en pasar del decimonoveno puesto en
transparencia cuando gobernaban ustedes, a pasar al sexto
puesto cuando gobernamos nosotros. Algo habrá hecho bien
este gobierno en esta materia. Por lo tanto en eso..., y lo dice un
organismo independiente en la materia.

Por lo tanto, le reitero nuestra posición a mejorar las
cuestiones técnicas que hay en esta ley, a llevar una
modificación si es posible con el máximo consenso posible y a
intentar desarrollar algún tema reglamentario que sí existe, pero
que existen graves problemas de desarrollo técnico, por
contradicción entre normas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Acabat aquest plenari, passam al següent.
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