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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, podem començar? Bon dia, començam el plenari
de dia d’avui. El primer que els vull comentar és l’escrit RGE
núm. 5763/19, que ens comunica l’absència del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball per a aquesta sessió
plenària.

Digui, Sra. Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Volíem informar també, encara que
ho hem fet als diferents portaveus que avui tenien pregunta
parlamentària, l’absència de la presidenta, que es troba malalta. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Doncs, com vostès saben, en funció de l’article
174.5, les preguntes dirigides a la Sra. Presidenta seran
posposades i assumides dins de l’ordre del dia de la propera
sessió plenària.

Començam. Com vostès saben el primer punt de l’ordre
del dia correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 5200/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordi ol a, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions dels
treballadors del sector sanitari.

Primera pregunta, RGE núm. 5200/19, relativa a
agressions dels treballadors del sector sanitari, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom.  Bon dia,
consellera. Miri, nosaltres dia 17 de juliol compartíem, ho
hem compartit sempre, però en començar el curs
parlamentari, compartíem la problemàtica i la preocupació
dels treballadors i les treballadores del sector sanitari de tot
tipus que treballen dins les instal·lacions sanitàries i els
serveis sanitaris i de les seves famílies, per això li vàrem fer
una pregunta en comissió. També el mes de setembre vostè va
comparèixer per plantejar les línies d’actuació del Govern en
aquesta matèria, ens va sorprendre que a la seva intervenció,
als seus objectius no fes menció a aquesta situació, però ens
va contestar qualque informació i mesura dins la seva
compareixença. El que sí ens preocupa és no veure les
actuacions sobre aquest pla atesa la importància i la urgència
d’aquesta situació i gravetat i que no només es dóna a l’estiu,
tot i que hi té molta incidència.

Ens agradaria saber, quines mesures concretes té previstes
dins aquest pla la seva conselleria i els seus departaments per
garantir la seguretat i integritat de les persones treballadores
i treballadores d’aquest àmbit i també la reparació dels mals
morals que suposa una agressió d’aquest tipus?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de
Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies per la seva
pregunta. És cert que el tema de les agressions és una prioritat
i una gran preocupació per a la Conselleria de Salut, igual que
ho és per a vostès i sobretot per als professionals, que són les
víctimes en aquest cas. 

Com que és cert que el major nombre d’agressions
físiques s’han produït dins l’àmbit extrahospitalari, s’ha
començat a treballar per a aquest protocol. S’ha aprovat pel
Comitè de Seguretat i Salut del 061, no l’autonòmic sinó el
del 061, el protocol d’actuació front una agressió, com
prevenir-la i com actuar. 

Aquest protocol conté una sèrie de mesures i s’han format
des del mes de juny 220 tècnics i operadors del 061,
s’estableixen aquestes accions, i després el mes d’octubre es
formaran 80 persones més. A més, s’han posat mesures
importants en marxa com és el botó antipànic d’avís a la
policia als centres de salut, a les admissions dels centres de
salut, connectats amb la policia; un botó de comunicació
d’avís a les pantalles dels ordinadors, sobretot a atenció
primària, que tots els companys puguin veure si hi ha una
agressió al centre; un botó de bloqueig de la cabina de les
ambulàncies perquè es puguin tancar en el cas que hi hagi una
agressió.

I, senyores i senyors diputats, ens trobam front un
problema de violència i crec que és molt important també la
conscienciació social perquè totes les mesures que puguem
posar en marxa tendran la seva eficàcia, però el més important
és que aquesta agressió no es produeixi. 

Vull recordar també a la població que una violència contra
un professional sanitari es tracta d’un atemptat contra
l’autoritat i pot suposar també penes de presó.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr.
Gómez.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905763
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905763
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905200
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, gràcies, consellera. Evidentment, ens comenta el
mateix que va fer a la seva intervenció amb qualque mesura
més. Jo consider la urgència d’aquest pla d’actuació que la
Comissió de Seguretat està elaborant, que el més aviat
possible el dugui per donar aquesta resposta a la demanda de
major nombre d’actuacions immediates i de xoc que els
col·lectius i els interlocutors socials de l’àmbit d’infermers,
infermeres, metges i metgesses, però sobretot de tots els
treballadors, no només del 061. És a dir, l’auxiliar
administratiu d’admissió ha rebut agressions verbals, i són
importants. 

Jo li deia en la nostra línia constructiva, per això li deman
que aviat posi en marxa aquestes mesures del pla. I sobretot,
dins del Pla d’humanització  dels centres, que compartim, i
crec que ja s’ha posat en marxa, és important la informació del
que pot suposar a un suposat agressor aquest tipus
d’actuacions, és a dir, posin mesures d’informació i
sensibilització en l’entorn del possible agressor que té unes
pautes i visualitzin-lo. Crec que això és quasi, quasi immediat.
En aquest sentit ens tendrà al costat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, pel seu to. El
Servei de Salut també ofereix ajuda psicològica a les víctimes
d’agressions així com suport legal. L’Advocacia de la
comunitat autònoma es persona front a totes les agressions i
demana sempre la pena màxima.

També són molt importants les reunions que es fan
mensualment, aproximadament mensualment tant amb la
Guàrdia Civil, amb Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
com amb la Policia Nacional per millorar l’actuació i per ser
més eficaços.

També donada la magnitud del problema hi ha un grup a
nivell nacional que proposa mesures i un seguiment d’aquestes
mesures. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 5342/19, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a actuacions previstes respecte de les dades
de contaminació per diòxid de nitrogen al Port de La
Savina.

Segona pregunta, RGE núm. 5342/19, relativa a actuacions
previstes respecte de les dades de contaminació per diòxid de
nitrogen al Port de La Savina, que formula la diputada Sra.

Sílvia Tur i Ribas del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, diputades, diputats. Aquest
mes de setembre a través dels mitjans de comunicació s’han
donat a conèixer unes dades resultat d’unes mostres d’una
estació de qualitat de l’aire que l’empresa Endesa va ubicar al
Port de La Savina entre els mesos de gener i maig de 2018.

El resultat d’aquestes emissions ha estat alarmant perquè
sembla ser que superen en més del doble les emissions que
estan permeses al reial decret relatiu a la millora de la qualitat
de l’aire. Aquestes emissions de diòxid de nitrogen són unes
emissions preocupants perquè són nocives per a la salut i
també per a la qualitat de l’aire.

M’agradaria saber, Sr. Yllanes, si vostè és el responsable
de l’àrea, què ha fet el Govern per fer front a aquesta situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula el Sr. Vicepresident de
Transició Energètica i Sectors Productius.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, gràcies, Sra.
Tur . Es evidente que la calidad del aire en la isla de
Formentera nos preocupa, igual que nos preocupa la calidad
del aire en todos los territorios de la comunidad autónoma.

Estamos analizando a conciencia los datos que hemos
obtenido de estas mediciones. Estos datos no incumplen la
normativa, teóricamente se prevé que los valores puedan
superarse hasta en dieciocho ocasiones, en las mediciones que
se han efectuado en el puerto de La Savina sólo se han
detectado emisiones por encima de lo legal en cuatro
ocasiones y aunque nos hemos puesto a trabajar ya le digo que
esto no nos tranquiliza, el hecho de que no se haya infringido
la normativa.

Lo primero que haremos será poner en marcha una nueva
campaña de medición. El estudio al que usted se refiere es de
2018 y en Formentera no era habitual hacer este tipo de
emisiones. Es más, de hecho es la única isla que no tiene una
estación fija de medición de emisiones. Se consideraba hasta
ese momento, hasta que se hizo este estudio de 2018 que la
mejor situación de la isla de Ibiza era trasladable a Formentera
y usted sabe mucho mejor que yo que son dos realidades
totalmente diferentes y que no pueden ser comparadas.

Las mediciones se llevaron a cabo durante seis meses en
dos localizaciones que se han acordado junto con el Consell
de Formentera y que representarán mucho mejor las

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905342
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condiciones del aire que respiran las personas que viven en la
isla puesto que estarán situadas entre las poblaciones de Sant
Ferran y Sant Francesc.

Anterior a las medicines a las que usted se refiere se
realizaron en varios puntos del puerto de La Savina donde se
sabía positivamente que los valores iban a resultar más altos,
pero donde también es cierto que hay menor cantidad de
población expuesta que en la otra parte de la isla a la que me
he referido.

Y una vez que terminemos esta nueva campaña de
mediciones se analizarán los datos para ver si es necesario
prorrogar las mismas o medir en otras zonas de la isla para
tener sobre todo un mapa completo de cuál es la calidad del
aire en la isla de Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. A veure, Sr. Yllanes, entenc que vostès
faran el que considerin més oportú i segurament aprofundir en
la recollida de dades és bàsic i fonamental per tenir una
informació més objectiva. Ara bé, costa creure que les
ubicacions de Sant Ferran i Sant Francesc siguin les més
idònies per poder aprofundir en el coneixement de la situació
al port, sobretot quan hi ha un estudi fet pels mateixos tècnics
del Parc Natural de Ses Salines que acredita que en dies
d’agost hi ha més de 2.000... gairebé de fet quasi 2.500
embarcacions transitant els  Freus i navegant entre Eivissa i
Formentera.

Per tant, pensam que vostès tenen instruments jurídics
suficients i competències suficients com per aprofundir en
aquesta qüestió, sobretot perquè recordem que el mes de
febrer vàrem aprovar una llei de transició energètica i canvi
climàtic que preveu mesures concretes i específiques, pel que
fa al transport marítim i una de les opcions que es plantegen
dins la pròpia llei és la declaració  de zones de control
d’emissions, una ECA.

En aquest cas no seríem els primers a demanar-ho perquè
de fet Catalunya o concretament Barcelona ja ho va demanar
fa un any i és una qüestió  que pertoca al Govern central
aprovar, però crec que hauríem de valorar-ho seriosament
perquè en la pràctica implicaria que els embarcacions de
cabotatge estarien usant combustibles menys contaminants i
de molt menor impacte.

Vostès saben que el transport marítim és molt més
contaminant que el transport terrestre i, per tant, crec que el
Govern aquí ha de fer alguna cosa més que únicament prendre
amidaments i sobretot no s’entén molt bé que vostès facin
esforços fent amidaments a Sant Francesc i a Sant Ferran quan
aquestes puntes i aquestes problemàtiques s’han detectat el
port de La Savina. 

Per tant, els instaria que deixin permanentment, en caràcter
permanent una estació al Port de La Savina i comencin a
valorar si no és hora ja de regular...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, el seu temps s’ha acabat. Moltes gràcies, Sra. Tur.
Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I  CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan
Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies. Nos preocupa la calidad del aire en toda la isla de
Formentera, de ahí que queramos establecer una estación de
medición fija que no esté situada en el puerto de La Savina
porque sabemos, está claro que por el transporte marítimo va
a tener estos picos de mayor concentración de emisiones.

De todas formas, sí que tenemos la buena noticia de que
las navieras empiezan a preocuparse precisamente de la
contaminación que hay en el puerto de La Savina y de que hay
intención evidente de renovar su flota con buques menos
contaminantes.

En el fondo lo que ocurre en Formentera no es ni más ni
menos que... bueno, la consecuencia del modelo energético
que tenemos y lo que pretendemos es avanzar precisamente a
la utilización cada vez de energía menos contaminantes...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller... Vicepresident, el seu temps s’ha acabat.
Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

I.3) Pregunta RGE núm. 5347/19, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a imposts.

Tercera pregunta, RGE núm. 5347/19, relativa a imposts,
que formula el diputat Sr. Rodríguez, Sergio Rodríguez i Farré
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el
diputat Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, mi pregunta es
muy sencilla, ¿tiene previso su gobierno subir los impuestos
i/o crear impuestos nuevos?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera
d’Hisenda i Pressuposts.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputades. Sr.
Rodríguez, bon dia, treballam en l’elaboració del pressupost
2020 amb una política fiscal que va en la línia de la política
fiscal que s’ha dut a terme aquests darrers quatre anys. És una
política fiscal redistributiva, justa, basada en la progressivitat
i que té molt clar que són els impostos els que mantenen
l’estat del benestar.

Aquesta política fiscal ha mantingut Balears a la mitjana de
la pressió fiscal de les comunitats autònomes, no som ni molt
manco la comunitat autònoma amb uns imposts més elevats a
cap dels trams, a cap dels imposts, a cap dels supòsits.

I hem introduït al pressupost 2019, el pressupost del 2019
té vigents 18 deduccions autonòmiques en matèria educativa,
en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral, en
serveis socials, habitatge, suport a la recerca, al
desenvolupament tecnològic i a la innovació. Són beneficis
fiscals que van conformes als beneficis socials, que són l’eix
de la nostra acció de govern compromesa amb l’equitat i amb
el manteniment de la qualitat dels serveis públics fonamentals.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Consellera, por no contestar a ninguna de mis
preguntas, que eran muy sencillas, eran de sí o no, o sea, no es
muy complicado, pero bueno, por toda su explicación, gracias.

Yo no sé si usted duerme tranquila con sus compañeros de
gobierno o le pasa como a su secretario general, que tiene una
gran preocupación por el sueño, dado que lo primero que hizo
fue cambiar el colchón cuando llegó a la Moncloa, pero yo lo
que le puedo asegurar es que los ciudadanos sí que no
dormimos cuando oímos en la comisión que usted el otro día
tuvo el placer de comparecer cuál es la política que nos acaba
de reconocer que va a seguir desarrollando. Me temo que una
parte del déficit que su gobierno originó no sólo  lo  vaya a
reducir mediante los recortes llamados por ustedes ajustes,
sino que está en sus previsiones el incremento de los
impuestos, que era el sentido de mi pregunta. ¿Los va a subir
o no?, sean progresistas, no progresistas, a favor de la mujer,
de los niños, de los ancianos o de quién sea. Lo único que le
he pedido, Sra. Consellera, es si los va a subir o no. Es una
pregunta, creo, de respuesta muy sencilla.

O si va a crear impuestos nuevos, porque el otro día la
oímos hablar de algo así como un impuesto verde. Yo es que
los impuestos me da lo mismo el color que tengan, verdes,
rojos, amarillos o coloraos, es que me da igual, los impuestos

son impuestos; los impuestos salen del bolsillo de los
ciudadanos. 

Ahora mismo vemos que nos enfrentamos a un reto muy
importante en esta comunidad autónoma debido a la quiebra de
la empresa Thomas Cook, y más retos que se nos echan
encima porque se ve venir ya hace tiempo una contracción del
crecimiento económico que puede acabar en una crisis, y es
de cajón de primero de economía saber que a subida de
impuestos, baja actividad económica, y rebaja de impuestos,
incrementa la actividad económica. Yo ya ni siquiera le pido
que los baje, como les dije en la comisión, que es lo que
debería hacer, eliminarlos, bajarlos, algunos como la ecotasa,
pero me conformaría con que no los suba, Sra. Consellera.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera
d’Hisenda i Pressuposts.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies. Sr. Rodríguez, no entrarem en debats demagògics
sobre tributs que acaben en promeses electoralistes sobre
rebaixes fiscals que al final són trampa, com ha passat a altres
comunitats autònomes on governen Ciutadans amb el Partit
Popular. Nosaltres tenim un full de ruta clar que està marcat
en els acords de govern (...), i els acords de govern (...)
preveuen anar avançant progressivament cap a una fiscalitat
verda, amb l’objectiu de reduir les emissions i amb l’objectiu
d’aprofundir en la lluita contra el canvi climàtic, i aquest és el
compromís de legislatura i aquest és el camí per al qual estam
fent feina.

I en matèria financera i pressupostària tenim un
compromís amb els acords de governabilitat, estam treballant
en uns pressuposts d’estabilitat, en uns pressuposts equilibrats
i en uns pressuposts que continuïn fent compatible el control
de la despesa pública i el manteniment de la qualitat dels
serveis públics. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 5349/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a possibilitat
d'extracció de recursos de la pedrera d'Establiments.

Quarta pregunta, RGE núm. 5349/19, relativa a possibilitat
d’extracció de recursos de la pedrera d’Establiments, que
formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia a tothom. Gràcies, president. Dia 7 de setembre de
2019 apareixia al butlletí oficial el tràmit d’informació
pública, l’anunci d’informació pública sobre el projecte de
restauració i estudi d’impacte ambiental de la pedrera
d’Establiments, de Sa Garrigueta. Hi ha una alarma molt
important entre els veïnats arran d’aquest anunci, perquè veuen
que aquesta pedrera es pot tornar a posar en marxa, perquè
evidentment els veïnats volen que es restauri la pedrera i que
es recuperi el medi ambient i el paisatge, però són conscients
que aquest projecte inclou l’extracció de 170.000 metres
cúbics de material, i per tant poden tornar les explosions.

Davant aquesta situació i aquesta alarma volem demanar al
Govern de les Illes Balears si creu que aquesta pedrera hauria
de poder extreure recursos encara que sigui dins l’àmbit del
pla de restauració.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el vicepresident de
Transició Energètica i Sectors Productius.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Sr. Melià, la cantera de Sa
Garrigueta Rassa está cerrada y no se puede explotar, y no
porque lo digamos nosotros, no porque lo diga el Govern, sino
porque lo dice una sentencia judicial, y tenemos la costumbre
de cumplir las sentencias judiciales.

La única acción que se permite, y que además es una
acción prevista en la Ley de minas, es la restauración. Por
tanto, si entendemos la explotación como extracción de
recursos para obtención de un beneficio, es decir, una
reapertura de la cantera, ya le digo desde este momento que la
ley no lo permite, que la sentencia judicial no lo permite, y
por lo tanto no se va a hacer.

Otra cosa, y usted mismo lo ha citado al formular su
pregunta, y esto sí se  contempla legalmente, y además es
bastante recomendable para asegurar precisamente la
rehabilitación de la cantera, es que la utilización de materiales
caídos se utiliza para esas tareas de rehabilitación, y así nos
aseguramos de que el recurso que se extraiga, y que será sin
duda una molestia para los vecinos, quedará efectivamente
dentro de la cantera para rehabilitarla.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, li pot
donar totes les voltes que vulgui, però als veïnats el que els

preocupa és que s’extregui material i que s’utilitzin explosions
i es faci amb dinamita, s’utilitzin barrobins, perquè hi ha una
experiència històrica en aquest poble de Palma sobre les
conseqüències negatives que varen tenir aquestes explosions.
Per tant ha d’entendre, hauria de ser sensible a aquesta realitat
dels veïnats. Veig que no ho és, veig que està molt d’acord que
això es faci.

Jo ja sé que està tancada la pedrera; l'important és que es
garanteixi que aquesta restauració de la pedrera tendrà els
efectes mínims sobre Establiments, i que es doni la
informació, perquè el que passa és que els veïnats no tenen la
informació com pertoca, i vostès haurien de fer un esforç de
pedagogia, d’anar a Establiments i donar totes les explicacions
que es requereixen perquè en cas que s’hagi de fer la
restauració, evidentment, en cas que s’hagi d’extreure
material, aquests 70.000 metres cúbics... -no sé com anam de
temps, Sr. President, perquè...; ah!, he acabat. Idò en cas que es
faci això donin informació i donin totes les garanties als
veïnats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Melià, ha estat el president que s’ha equivocat.
Gràcies. No, si...

(Algunes rialles)

Té la paraula el Sr. Vicepresident. Li quedava un minut i
mig.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Acusarnos de falta de
sensibilidad..., estamos hablando de la restauración y por lo
tanto el cierre definitivo de la cantera de Establiments, no
creo que eso sea falta de sensibilidad. Verá, usted mismo lo ha
dicho; ahora mismo la cantera se halla en trámite de
exposición pública para el trámite ambiental. Por tanto si los
vecinos estiman oportuno, a través de asociaciones o
individualmente, formular alegaciones, esas alegaciones se
incorporarán al expediente, y esas alegaciones serán valoradas
por la Comisión Balear de Medio Ambiente, claro que sí.

El 18 de octubre finaliza el periodo de alegaciones. De
momento no tenemos noticias de que se haya formulado
alguna, aunque es cierto que dada la sensibilidad social que hay
respecto a la cantera estamos convencidos de que finalmente
habrá alguna alegación por parte de los vecinos. Y quiero
recordar que el Servicio de Minas, que pertenece a la
Dirección General de Política Industrial, está a la absoluta
disposición de los vecinos para aclarar cuantas cuestiones
sean referentes precisamente a esta tarea de restauración. 

Creemos que es importante que restauremos las canteras
que han quedado en desuso en la isla, porque precisamente eso
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lo  que permite es recuperar el paisaje y acabar con esas
heridas que suponen las canteras. Por lo tanto intentaremos
que los perjuicios que sufran los vecinos sean los mínimos
posibles, los minimizaremos, pero creemos que es importante
que si efectivamente la Comisión Balear de Medio Ambiente
da el visto bueno se pueda utilizar esta extracción de áridos
para finalmente restaurar la cantera y para que la cantera de
Establiments pase a ser historia de la explotación de este tipo
de instalaciones en las isla de Mallorca.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.5) Pregunta RGE núm. 5719/19, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relati va a declaracions del
ministre José Luís Ábalos en relació amb el control als
beneficiaris del descompte per a residents a les Illes
Balears.

Cinquena pregunta, RGE núm. 5719/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 5357/19, relativa a declaracions
del ministre José Luis Ábalos en relació amb el control als
beneficiaris del descompte per a residents a les Illes Balears,
que formula el diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Bon dia,
Sr. Conseller de Mobilitat i Transports, Sr. Marc Pons. Els
ciutadans de les Illes Balears, els veïnats de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera ens vàrem quedar astorats,
preocupadíssims com a mínim dijous passat quan ens vàrem
fer ressò de les paraules del ministre de Foment en funcions
del Partit Socialista, company seu de partit, Sr. Pons, i home
bo de Pedro Sánchez. El Sr. Ministre Ábalos va tenir el seu
minut de glòria quan va anunciar que Hisenda està controlant,
està investigant el nivell de renda de les persones que es
beneficien del 75% de descompte de residents per evitar,
segons ell, actituds perverses. 

Per tant, Sr. Pons, jo li he de demanar, vostè pensa igual
que el ministre que els residents de les Illes Balears tenen
actituds perverses envers el descompte de resident, és a dir,
que són uns estafadors? Vostè sabia de les declaracions del
ministre d’Hisenda? Sabia que s’estava produint aquesta
investigació abans que dijous passat ho comunicàs als mitjans
de comunicació? Ho sabia la presidenta Francina Armengol?
Ho sabia avui que hi ha al davant futures retallades perquè hi ha
eleccions al novembre o simplement no us adonau de les
polítiques que vol dur a terme el Govern de Madrid i que
perjudicaran els residents de les Illes Balears?

En tot cas, li deman, Sr. Pons, uns aclariments sobre les
intencions de Pedro Sánchez i del ministre de Foment.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras, des del primer
moment, des del primer moment que vàrem tenir coneixement
de les declaracions del Sr. Ábalos vàrem fixar posició, ho va
fer la presidenta Armengol amb xerrada directa via telefònica
amb el ministre, ho va fer la portaveu del Govern en roda de
premsa, i ho vaig fer jo mateix via carta escrita. El descompte
del 75% és un dret col·lectiu que compensa el fet de viure a
unes illes, el desavantatge el patim tots i no té res a veure amb
el tema del nivell de renda. Ens va costar molt a tots
aconseguir aquest descompte i si s’ha d’investigar a algú abans
de tot a qui s’ha de fer ha de ser a les companyies aèries que
han optat per incrementar els preus dels bitllets.

La resposta del Govern d’Espanya davant d’aquesta posició
clara de la presidenta, de la portaveu i de jo mateix va ser que
el Sr. Ábalos va transmetre que el 75% de descompte no
estava en qüestió  per part de ningú. A més, jo dimarts de la
setmana que ve tenc reunió amb el secretari d’Estat
d’Infraestructures precisament per tancar d’una vegada per
totes aquesta polèmica que a efectes de Govern en tot moment
quan hem tengut coneixement hem manifestat una posició
clara.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Sr. Conseller, qui va sortir arran de les
declaracions del ministre Ábalos varen ser els grups polítics
d’aquesta cambra, però ell en cap moment, que és la persona
autoritzada, no ha sortir a desmentir-ho. Per tant, no ens
podem quedar tranquils en aquest sentit. 

A vostès els sap greu, però la persona que va aprovar i va
pressupostar el descompte del 75% va ser el Sr. Mariano
Rajoy; l’any 2018 el ministre Ábalos ja va intentar ajornar
aquest descompte de resident i ara és evident que està cercant
excuses de mal pagador per limitar-lo o directament eliminar-
lo.
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Sr. Conseller, estam d’acord, el Govern el que ha de fer és
vigilar al ministre Ábalos i vigilar que les companyies aèries
evitin els abusos dels preus dels bitllets a través de
l’observatori de preus i connectivitat. Sr. Pons, digui-li a la
presidenta que s’arromangui, que no consenti que el seu
ministre titlli d’estafadors els ciutadans de les Illes Balears
que necessiten viatjar i digui-li a la presidenta que no consenti
que Sánchez...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. La presidenta va ben
arromangada, Sr. Sagreras, pot estar ben segur que per aquesta
part d’aquí segur que no es perdrà. Allò que em sorprèn en
qualsevol cas és el greu que li sap a vostè que el 75% de
descompte arribés amb un govern progressista a aquestes illes;
els costa un desastre pair això...

(Remor de veus)

... i ho vàrem veure, hi va haver set anys de govern Rajoy, els
quatre primers varen ser amb el Sr. Bauzá i amb el Sr.
Company aquí i durant quatre anys no varen fer res, no varen
ser capaços de plantejar ni de moure res...

(Remor de veus)

... res; després varen venir els tres anys següents amb un canvi
de govern, hi va haver una estratègia amb Canàries, amb Ceuta,
amb Melilla, Partit Popular, Coalició Canària, partits
d’esquerres, i entre tots vàrem dissenyar una estratègia
conjunta i la pròpia debilitat del president Rajoy a les portes
ja de no aguantar més va acabar cedint i va dir que sí, i ho
vàrem aconseguir a partir de l’estratègia que vàrem fer entre
tots.

(Remor de veus)

Si no hagués estat així en aquests moments no hi hauria
75% de descompte.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 5352/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari  Popular, relativa a supressió del
suport oficial a la Fira Nupcial.

Sisena pregunta, RGE núm. 5352/19, relativa a supressió...

(Remor de veus)

..., -senyors diputats i  diputades, senyors diputats, senyors
diputats, podem continuar?- sisena pregunta RGE núm.
5352/19, relativa a supressió del suport oficial a la Fira
Nupcial, que formula el diputat Sr. Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, el passat
dia 11 de setembre el Govern va anunciar que suspenia el
suport públic per organitzar la Fira Nupcial, una de les fires
més degana i més important que tenim a les nostres illes. 

Em pot dir, Sr. Vicepresident, per quins motius s’ha
suprimit el suport oficial a una de les fires més important i
tradicional d’aquesta comunitat autònoma com és la Fira
Nupcial?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el Sr.
Vicepresident de Transició Energètica i Sectors Productius.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Súarez):

Gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, le niego la mayor, no se
ha retirado el apoyo oficial a la Feria Nupcial, lo que hemos
hecho desde el Govern ha sido renunciar a la organización
directa, pero ofreciendo la posibilidad de que sea la iniciativa
privada y ofreciéndole todo el apoyo técnico a la iniciativa
privada para que organice la feria. 

Es una decisión no caprichosa sino basada en el interés
menguante que ha demostrado el sector precisamente
motivado por la organización de múltiples pequeñas ferias de
iniciativa privada sobre este mismo tema. És más, para esta
edición se propuso a quienes habían expuesto en la anterior
edición que manifestasen su interés, y de los 82 expositores
que hubo el año pasado sólo  49 nos habían dicho a estas
alturas que querían participar; con este balance era evidente
que la organización de la feria por parte  del Govern era
inabordable.

Sí que con estas cifras, y luego si quiere entro en detalles
económicos, vista las expectativas comerciales de los
expositores y el escaso interés atendida la iniciativa privada
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que hay en este mismo sector, pues, se decidió dejar de
organizar, que no de apoyar oficialmente, la Feria Nupcial.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr.
Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Yllanes, la realitat és una
altra. La Fira Nupcial és una eina molt important i que
implicava diversos sectors empresarials, restauració,
floristeries, impremtes, agroturismes, vehicles, fotografia,
músics, i que amb la seva decisió es poden veure seriosament
perjudicats, com així li han dit les patronals del petit comerç
de Mallorca i de les Illes Balears.

Sincerament, Sr. Yllanes, vostès han pres una decisió que
no té cap sentit argumentant que se centraran a altres sectors
més estratègics i, què hi ha més estratègic que donar suport al
petit comerç de la nostra terra?

Veig que a vostè li agrada molt més les fires de luxe,
especialment si es fan per Mònaco, que les fires tradicionals
i populars d’aquí, d’aquesta terra. Vostès s’omplen la boca de
voler donar suport a la petita i mitjana empresa, idò, escolti,
quina manera més curiosa que tenen vostès de donar suport al
petit comerç.

Sr. Yllanes, li  he dit i li torn a repetir, les principals
associacions de comerç li demanen públicament que
recapacitin i li diuen que aquesta fira és molt positiva i
necessària i que s’hauria de fomentar, donar suport tècnic?
No, suport financer, mostrant la seva total disconformitat amb
la seva decisió. 

La Fira Nupcial havia aconseguit situar-se com a referent
anual en tot el relacionat amb el sector de les noces, amb més
de vint-i-cinc anys de trajectòria, però com a vostès no els
agrada vostès la lleven, sense mirar les conseqüències
negatives. 

Pràcticament totes les comunitats autònomes d’Espanya
organitzen i donen suport oficial a aquesta fira, però aquí no.
Rectifiqui, Sr. Yllanes, rectifiqui, i mostrin vertadera
sensibilitat pel petit comerç de les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el vicepresident de
Transició Energètica i Sectors Productius.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Me encanta su discurso pero no tiene usted razón porque
no es abandonar a las pequeñas y medianas empresas. Primero,
esas quejas que hizo usted desde luego en la conselleria no las
hemos recibido, y estamos en contacto constante con la
pequeña y mediana empresa y con las asociaciones de
comerciantes. Eso no es..., bueno, sí, eso es ya una noticia en
un periódico. Mire, ni hemos dejado abandonado al sector, ni
hemos desatendido la feria, damos todo el apoyo técnico
desde el IDI, y por lo tanto damos todo el asesoramiento
técnico para aquella iniciativa privada que quiere impulsar (...).
Ya tenemos propuestas por parte de la iniciativa privada para
organizar esta feria. 

Lo que sí le digo, lo que sí le digo es que la pasada edición
de la feria va a costar 111.431 euros a las arcas públicas de
esta comunidad autónoma. En el año 2015 se van a perder
19.500 euros; en el año 2016 hubo un superávit de 2.200; en
el año 2017 se perdieron 31.000 euros, i en el año 2018,
24.000. Si además de eso unimos que el sector no tiene mayor
interés en la feria Nupcial porque de 82 pasamos a 49
interesados, pues está claro qeu no hemos cometido ningún
desafuero contra el pequeño y mediano comercio, sino
simplemente damos paso a la iniciativa privada para organizar
la feria Nupcial.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.7) Pregunta RGE núm. 5353/19, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
geriàtric a Es Castell.

Setena pregunta, RGE núm. 5353/19, relativa a
construcció d’un geriàtric a Es Castell, que formula el diputat
Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Molt bon dia. Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores i
senyors diputats. Sra. Santiago, la passada legislatura va signar
vostè aquest acord per poder construir aquest equipament tan
necessari per a Menorca i en especial per al municipi d’Es
Castell, uns terrenys d’uns 3.000 metres, que estaven
condicionats 200 metres per un privat, que l’ajuntament va
considerar positiu poder negociar i poder fer entendre que era
bo per a tot l’interès general d’un poble poder comptar amb la
totalitat.
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El que ens preocupa en aquest moment és que hi ha hagut
un canvi de govern a l’Ajuntament d’Es Castell, format pel
Partit Socialista i Som Es Castell, i que han manifestat en
diferents ocasions que no compartien la ubicació actual. Clar,
una vegada no compleixen aquesta ubicació actual entenem
que el conveni que tenim signat i vigent a dia d’avui, que ja està
a punt de complir el setè mes, es posa en risc poder posar en
marxa la inici d’aquestes obres, que tenen contemplats cinc
anys en la construcció.

Per tant li deman clarament, Sra. Santiago: alguna de les
dues parts implicades han sol·licitat reunir-se així com recull
la clàusula novena? Són conscients que el canvi d’ubicació pot
generar una demanda ja que la part adquirida sota una
justificació i una finalitat es pot veure afectada? Es faran
càrrec vostès si presenten alguna reclamació o serà
l’ajuntament? Els vesins d’Es Castell poden dormir tranquils
que el pròxim any 2020 es començaran les obres
compromeses del geriàtric per part d’aquest govern?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Bon dia a totes les persones presents
a la sala, i estic d’acord amb vostè, Sr. Camps, en el que ha
exposat a l’inici de la pregunta, que vàrem firmar un conveni
vostè i jo en el qual crec que era al carrer Pintor Vives es
podia fer aquesta residència, però vostè ho va fer amb una
prevenció i me la va contar verbalment, i aquesta prevenció es
manté; vostè em va explicar, i vàrem acordar políticament que
era interessant, que havíem de firmar aquest conveni en el
Pintor Vives, però que la població  d’Es Castell volia la
residència als quarters, i això ho vàrem parlar vostè i jo, i aquí
estam en seu parlamentària...

(Remor de veus)

... i jo no dic mentides en una seu parlamentària. Vostè i jo
vàrem parlar, convé esperar o no convé esperar?, i jo li vaig
dir: “Miri, políticament crec que per a l’Ajuntament d’Es
Castell és interessant que tengui el conveni signat...” -esperaré
que doni instruccions el Sr. Company- “...que tengui... que
tengui firmat l’Ajuntament d’Es Castell, tengui firmat el
compromís del Govern de fer un centre residencial a Es
Castell, i  després, si la venda dels quarters es produeix, les
dues parts es poden posar d’acord per a un canvi d’ubicació”.
I vostè va dir “d’acord” i vàrem firmar el conveni a què vostè
fa referència.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, era un tema que
estava sobre la taula perquè amb aquest govern estaven tancant
l’operació de la compravenda dels dos edificis . No obstant
això l’equip de govern que ostentava aquesta representació la
legislatura passada havia manifestat, i per açò havien fet totes
aquestes passes i havien implicat terceres persones, com he
esmentat fa uns moments, perquè poguéssim tenir la totalitat
del quarter..., perdó, la totalitat de parcel·la per construir
aquest geriàtric a Santa Ana.

Per tant l’única pregunta que ens preocupa en el poble d’Es
Castell és si dins l’any 2020, sigui a (...) de Santa Ana o sigui
a un altre indret, el Govern garanteix aquests 6 milions d’euros
que tenim signats a dia d’avui?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, el Govern el que
garanteix és el compliment d’aquest conveni, i aquest conveni
estableix que es farà un geriàtric en aquest moment a un carrer
determinat. Hi ha l’ajuntament, el consell i el Govern que
estan mirant la utilització dels quarters, i sembla que hi ha
acord entre les tres institucions perquè allà hi pugui anar la
residència, que és el que vostè també demanava. Per tant l’any
2020, si es posa allà, s’ha acordat la utilització d’aquests
quarters, i allà es decideix, conjuntament les tres institucions,
que allà es començarà el centre residencial, començarem a fer
feina allà. I aquí hi ha un procés: es fa un concurs per veure
com s’ubicarà, després es fa el projecte bàsic, després es fa el
projecte d’intervenció, etc., etc. 

La idea és que quan totes les institucions estiguin d’acord
què es fa amb aquests quarters començarem la feina, a una
banda o a l’altra, però sembla que la voluntat del poble és que
sigui als quarters aquesta residència perquè -i segons paraules
seves de fa cinc mesos o sis mesos- la gent està molt més
contenta que sigui allà per la proximitat al poble, perquè les
persones majors podran ser visitades pels seus familiars
pràcticament anant caminant pels carrers; això varen ser les
seves paraules i crec que són tan vàlides fa set mesos com ara. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 5356/19, presentada pel
diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament
d'infraestructures educatives a Santa Eulària des Riu.

Vuitena pregunta, RGE núm. 5356/19, relativa a
desenvolupament d’infraestructures educatives a Santa Eulària
des Riu, que formula el diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senyors membres de l’equip de govern, Santa Eulària té
diversos problemes d’infraestructures educatives des de fa
diversos anys, problemes que coneix perfectament el
conseller ja que ha s’ha reunit des de l’any 2016 amb l’alcalde
d’aquella època, s’ha reunit també amb l’actual alcaldessa i
coneix perfectament aquestes deficiències que tenim, i he de
dir que el conseller ha posat bona voluntat però al final durant
la passada legislatura no es va aconseguir fer cap millora ni fer
cap obra a l’ajuntament o al municipi de Santa Eulària.

En l’actualitat pareix que hi ha més interès a polititzar
aqueixes inversions qüestionant la forma en què s’han
sol·licitat, que no a solucionar aquests problemes i posar-se
a fer feina. Per tant la pregunta que faig al Govern és si pensa
el Govern de les Illes Balears implicar-se en la resolució
definitiva d’aquests problemes que afecten el
desenvolupament de les infraestructures educatives del
municipi de Santa Eulària des Riu.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Té la paraula el conseller d’Educació ,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sr. Mariano
Juan, moltes gràcies per la seva pregunta, que em permet
aclarir algunes coses.

Primer de tot li vull fer una rectificació. Durant la passada
legislatura vàrem invertir 500.000 euros en les
infraestructures educatives de Santa Eulàlia, ho dic
simplement perquè vostè ha dit que no vàrem fer res, idò sí,
vàrem fer una inversió de 500.000 euros. Segona cosa, vàrem
posar 68 professors nous que evidentment no és... és una
inversió mínima 68 professors; vàrem obrir un menjador nou.
Per tant, sí que ens ha preocupat i efectivament, vaig tenir una
reunió o un parell de reunions amb qui era batlle de Santa
Eulàlia, actual president del Consell d’Eivissa per tal d’aclarir

una qüestió que per a nosaltres és bàsica: la construcció d’un
nou CEIP a Santa Eulàlia. 

El problema és -i ho he dit moltes vegades- que per
construir nosaltres necessitam un solar i de solar l’Ajuntament
de Santa Eulàlia, sigui per les raons que sigui, estic descrivint,
no estic valorant, després podria fer valoracions, no l’hem
tengut mai. Jo  sé que hi ha un conveni per fer unes
urbanitzacions, que hi ha una sèrie  de qüestions, però això
com que no s’ha resolt no tenc cap tipus de solar per construir
un centre necessari a Santa Eulàlia que suposaria invertir més
de 4 milions i que suposaria un centre de dues línies.

Jo l’únic que deman és que una vegada que es resolgui això
nosaltres estam en disposició de començar a dur a terme el
procés de construcció d’aquest centre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè ha fet menció que havien
invertit 500.000 euros la passada legislatura, l’anterior a
Eivissa es varen invertir més de 12 milions, tenint en compte...

(Remor de veus)

...tenint en compte..., és així, és així, tenint en compte que... no
podem entrar perquè no tenim temps en les infraestructures
que hi ha pendents a Santa Eulàlia, tenim diversos col·legis, i
que vostès tenen solars per exemple a Sant Carles tenen un
solar i vostès tampoc no l’han edificat.

Vostès qüestionen... i vostè diu que no saben per què no
s’ha cedit aquest solar, idò miri, des de l’any 2017 que està a
la Comissió de Medi Ambient, he de recordar que la Comissió
de Medi Ambient és un òrgan que..., polític, per tant, sense
qüestionar els informes tècnics lògicament que no ho pot fer,
però sí que pot donar prioritat si vol a aquestes actuacions que
són d’interès públic.

S’ha de tenir en compte que -com li he dit- hi està des de
l’any 2017 i que no se li han demanat, si hi ha algun informe
tècnic que ho qüestioni, no s’ha demanat a l’Ajuntament de
Santa Eulàlia a dia d’avui absolutament res. Per tant, el que han
de fer és prioritzar, prioritzar com he dit aquests tipus
d’inversions que són necessaris.

Això fa pensar que efectivament s’està polititzant d’una
forma partidista per no fer aquestes inversions i que
senzillament és una excusa per no tirar endavant aquesta
infraestructura tan necessària.

Li he de dir amb tots els... li demanam de veritat que no
mesclin les opinions polítiques en les tècniques i que s’ocupi
d’agilitar expedients que tenen un interès general com és en
aquest cas. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitats i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Sr. Diputat, el president de la Comissió de
Medi Ambient li va fer una proposta concreta i s’ha reunit amb
el president de la Comissió de Medi Ambient la batllessa
actual de Santa Eulàlia i li ho va dir clarament: separin vostès
tot el procés d’urbanització  ( ...) de l’escola i dos moments
estaria tot arreglat. Aquesta és la qüestió, o aquí...

(Remor de veus)

... aquí cal realment definir..., hem de separar el blat de la palla
i per a nosaltres el blat és realment l’escola, la resta a la
Conselleria d’Educació no ens interessa. 

Si vostès tenen tantes ganes de donar una solució, posin el
solar a la nostra disposició i nosaltres ho farem el més aviat
possible , però primer de tot posin el solar a la nostra
disposició.

I torn repetir:  e l president de la Comissió de Medi
Ambient li va dir clarament que separi tot el solar de l’escola
i realment li donarem el vistiplau i diré més: s’han reunit amb
la batllessa de Santa Eulària i vàrem dir bastants coses que jo
evidentment no diré aquí perquè no és el moment, però estic
convençut que la voluntat política d’aquest govern és dur-ho
endavant i estic convençut que la Comissió de Medi Ambient
el que vol és donar una resposta a aquesta sol·licitud.

I li diré més: a Sant Carles està a punt de sortir la licitació
de l’ampliació del parc d’infantil i vàrem rebre l’estiu passat
l’altre solar per ampliar la part d’educació primària que també
hi començam...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 5358/19, presentada per l a
di putada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parl amentari  Popul ar ,  r e l ati va a ocupaci ó
marítimoterrestre d'ús d'embarcadors i àrees de fondeig
que afecten la zona de Tagomago.

Novena pregunta, RGE núm. 5358/19, relativa a ocupació
marítimoterrestre d’ús d’embarcadors i àrees de fondeig que

afecten la zona Tagomago, que formula la diputada Sra.
Virginia Marí Rennesson del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades, Sra.
Consellera, la pregunta és molt senzilla: quines actuacions i en
quina data ha pres el Govern balear mesures davant una
licitació sobre la utilització d’un moll i dues zones de fondeig
a l’illa de Tagomago?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Bon dia a tothom, gràcies, president, gràcies, diputada.
Le agradezco mucho la pregunta y agradezco mucho que haya
alguien en este parlamento con tanto interés por los temas de
pesca, a menudo relegados, aunque sea alguien que esté en la
oposición en este caso.

El anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar del Ministerio de Transición Ecológica se
publicó en el boletín oficial del 13 de diciembre, entonces
desde esta conselleria, como tiene que ser, como no podría
ser de otra manera, nos pusimos en contacto enseguida con
Costas para solicitar la documentación pertinente y los
pliegos de licitación. Estos documentos los tenemos que
revisar con calma, haciendo varias consultas y luego
decidiremos qué hacer, como se prevé en el artículo 16 de la
Ley 6/2013.

En esta ley se dice que hay un informe preceptivo desde la
conselleria que tengo el honor de presidir que es competente
en estas materias y también en lo que son instalaciones tanto
desmontables o no en zona marítimo-terrestre de aguas
interiores.

Hasta el momento estamos siguiendo los pasos que toca,
los pasos pertinentes y le iremos informando.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sra. Consellera. Bueno, le diré lo primero que
efectivamente el Govern balear en su momento presentó
alegaciones gracias a que desde el Consell Insular de Ibiza se
les avisó porque si no, no se habrían enterado de que salía esta
licitación.
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Esta licitación ha vuelto a salir ahora, usted lo sabe, ha sido
publicada, y lo curioso es que ustedes se mueven cuando
alguien les levanta la liebre, o sea, si esta diputada o este
grupo popular, este grupo político no hubiera hecho la
pregunta nadie se habría enterado.

Yo la quiero informar porque ya desde 2018 estamos
teniendo problemas con esta situación, ya los hubo en el 2014
y el consejo insular ya avisó también de que se habían hecho
entre otras cosas unos fondeos de unos muertos, increíbles,
que ya pidieron que la flota artesanal pudiera trabajar durante
una parte de la temporada. Tal como aparecieron los muertos
desaparecieron, no se sabe quien los puso.

Usted sabe bien que esta zona Tagomago es zona LIC, zona
ZEPA, pertenece a la red Natura 2000 y además ya es Reserva
Marina de Interés Pesquero. 

Yo lo que quería era demostrar la preocupación que hay
por el sector pesquero porque esta zona usted bien sabe que
hay dos pescas tradicionales muy importantes, dos artes..., dos
zonas de artes de tiro y dos zonas de artes de parada. Estas
artes de tiro y estas artes de parada están en declive, son
históricas, desde el 69 que es el ultimo punto del que tenemos
conocimiento de anotación, ya estaban estas zonas.

Es curioso como en el Real Decreto 876/2014, de 10 de
agosto,... hay una frase que... un punto que dice que se utilizará
racionalmente el patrimonio histórico, y ahora Costas hace
esto. 

Lo que no entendemos es que... nuestra pesca tradicional,
nuestros pescadores y estas artes que nos ha costado tanto
mantener porque usted sabe que se hicieron unos estudios
desde el 2013 para salvar este tipo de arte de pesca, gracias a
la cual también se salvó el jonquillo. Es pesca tradicional muy
selectiva y artesanal.

Y yo me pregunto: ¿esto no es...?, ¿nuestra pesca no es
patrimonio, no forma parte de nuestro patrimonio tradicional?
¿No habría que defenderlo? Yo lo único que le pido es que de
verdad se pongan a trabajar y garantice usted, garantice a los
pescadores ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí, el seu temps ha acabat. Té la paraula
la....

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Agradezco muchísimo su información y ya como le dije el
otro día espero que podamos colaborar en estos temas.

Si la Dirección General de Pesca se dirigió incluso por
escrito a la delegada de Demarcación de Costas es porque
tenemos un interés muy especial en este tema.

En el pliego de concurso se indica que la concesión
incluye un embarcadero pantalán en tierra, dos campos de
fondeo, uno con tres puntos de amarre en la (...) de
Tramuntana y otro con cinco puntos (...). 

Estos dos campos de fondeos previstos se  encuentran,
efectivamente, dentro de la reserva marina del noroeste de
Ibiza y de Tagomago y, como ya apuntó también la Cofradía de
Pescadores de Ibiza en un escrito que enviaron el día creo que
18 de setiembre, podrían, podrían afectar a un punto de cala de
lo tradicional de la pesca del gerret.

Hemos sabido también que desde el Consell Insular de
Ibiza se está elaborando un catálogo de los puntos de
caladeros de artes menores de pesca como la gerretera que
nos puede ser también de muchísima utilidad en el trabajo que
queremos llevar desde la conselleria.

Diputada Marí, no tenga duda, no tenga...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, el seu temps s’ha acabat.

I.10) Pregunta RGE núm. 5359/19, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i  Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a transport escolar a
Eivissa.

Desena pregunta, RGE núm. 5359/19, relativa a transport
escolar a Eivissa, que formula el diputat Sr. Maxo Benalal, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias a todos, buenos días y gracias, presidente. Sr.
Conseller, el 16 de setiembre pasado un grupo de padres de
alumnos de corta edad de Ibiza se quejaron porque sus hijos no
habían podido subir a un autobús escolar en la zona de Ses
Païsses dirección al Instituto Sa Serra. En ese momento la
empresa de transportes explicó que se trató de un error
puntual puesto que el autobús que habían mandado era
demasiado pequeño, lo padres indicaron que las matrículas se
hicieron en julio y que entonces, obviamente, había un
problema de previsión por parte de la administración. 
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El lunes siguiente una nueva queja de padres de los
institutos de Sa Blanca Dona i el IES Macabich también se
quejaron porque había falta de plazas en las líneas que pasaban
en Ca n’Escandell, Playa d’En Bossa, Es Viver y Ses
Figueretes. 

El Instituto Isidor Macabich solicitó durante el curso 2018
otro vehículo sin que se le hiciera ningún caso. En algunos
casos institutos como por ejemplo el IES Balàfia la
conselleria les pidió el año pasado información sobre cómo
se podían mejorar los servicios de transporte y dónde se
podían hacer recortes; este instituto Balàfia nos dijo, por
ejemplo, pues que se procedió a hacer los recortes, pero que
no se tomó en cuenta ninguna de las propuestas de mejora que
tenían. 

Finalmente, también cabe indicar que hay muchas de las
líneas que no tienen monitores y que los alumnos van
únicamente con conductor, dicen que el Govern en realidad
paga poco y ofrece horarios muy complicados para poder
mantener suficientes monitores.

Mi pregunta es, ¿qué pretende hacer la Conselleria de
Educación para mejorar urgentemente el servicio de
transporte escolar en Ibiza? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sr. Diputat,
gràcies per la seva pregunta i gràcies pel seu to. Evidentment,
estic d’acord amb vostè, hi ha hagut una sèrie de desajusts al
principi de curs en tota una sèrie de centres educatius, que
treballam per millorar-los. 

Crec que a Eivissa hi ha una sèrie de qüestions que vull
posar de manifest. En primer lloc, és evident, vostè ha parlat
del tema d’acompanyants, nosaltres tenim licitat el tema dels
acompanyants a una empresa i és aquesta empresa la que s’ha
de posar, diguem, ha de posar aquests acompanyants en
aquests autobusos. A Eivissa tenim un problema, quan hi ha la
temporada turística que molts d’acompanyants apareixen i
desapareixen amb les conseqüències que té aquesta qüestió.

Tot l’altres d’alguns centres i algunes línies que han estat
saturades també és veritat. Nosaltres treballam en una sèrie de
punts, en primer lloc, cal dir que és evident que hi ha hagut
problemes per part de l’administració, que a vegades no s’ha
enviat un transport adequat i que evidentment des del punt de
vista de la coordinació ha fallat en alguns aspectes. 

De totes formes, vull posar de manifest una sèrie de
qüestions, en primer lloc, nosaltres tenim 252 rutes escolars,
que hi hagi hagut una sèrie d’errades a tres o quatre rutes
escolars per a nosaltres és un problema, és a dir, per a

nosaltres només que hi hagi un problema a una ruta nosaltres
l’assumim com a tal. Per tant, crec que és important veure la
visió global, treballam perquè no es faci, hi ha molts de nins
que no estan adscrits al GESTIB i sense que no estiguin
inscrits al GESTIB nosaltres no podem saber exactament la
gent que ha d’anar a aquest transport escolar, però treballam
perquè això es pugui arreglar el més aviat possible. Diré més,
a alguna escola ja està totalment arreglat.

En tot cas, li vull dir  que la Conselleria d’Educació
inverteix pel transport escolar més de 12 milions d’euros,
transport escolar adaptat, acompanyants, etc., això és una xifra
que afecta 15.000 alumnes, una xifra molt important i pensam
que és un transport..., en línies generals, tant a Mallorca com
a Menorca ha tengut un començament de curs jo diria normal
en aquest sentit  i a Eivissa a vegades tenim problemes per
manca..., problemes de la coordinació, problemes de
l’administració, i treballam perquè això no torni a passar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. Conseller, gracias por su respuesta. Lo que aquí es
obvio y lo que dicen los padres, lo que dice la comunidad de
transportes es que finalmente todos parecen estar tirando
balones fuera y echándose culpas unos a otros por problemas
de recortes, previsión o falta de organización. Yo no voy a
entrar ahí, porque no es nuestro objetivo. Desde Ciudadanos
solamente les pedimos, bueno, pues que en lugar de que no se
busquen responsables y que simplemente se haga lo que piden
los padres y los centros educativos, simplemente dar a los
alumnos un transporte necesario y digno.

Muchísimas gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Nosaltres assumim la nostra
responsabilitat, jo no he donat culpes a ningú, he dit que això
és una cosa, una qüestió complexa, que nosaltres assumim la
nostra responsabilitat com a administració, com no podíem
fer més, que realment hi ha autobusos que són insuficients,
que alguns acompanyants han fallat, i nosaltres quan hi ha això
feim el possible perquè no torni a passar, però evidentment al
final la responsabilitat és meva. Per tant, jo assumesc la
responsabilitat i  esper que tot això el més aviat possible
estigui resolt.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.11) Pregunta RGE núm. 5351/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de transport
escolar.

Onzena pregunta, RGE núm. 5351/19, relativa a servei de
transport escolar, que formula la diputada Sra. Maria Núria
Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Conseller, a
l’anterior pregunta li han demanat explicacions sobre el
transport escolar a Eivissa, és veritat que assumeixi la
responsabilitat, però jo aniré més enllà perquè les queixes del
transport escolar s’han donat a diferents indrets també de
Mallorca on els nins de dotze anys s’han de traslladar a un
altre municipi perquè no tenen institut.

Les famílies es queixen del malestar dels vehicles, que són
vells, que no tenen mesures de retenció de seguretat, tampoc
no hi ha places suficients per a tots els nins, però el tema més
preocupant, Sr. Conseller, és a batxillerat. Els nins no poden
fer ús de l’autocar perquè si no hi ha places buides les
empreses, com que no tenen obligació de donar-los servei, no
els deixen pujar i les famílies es queixen que tenen problemes
de conciliació per dur els nins a escola i que la conselleria no
té interès per donar-hi una solució.

Tenint en compte que som una de les comunitats amb
manco nombre de titulacions postobligatòries, Sr. Conseller,
podria fer un esforç per donar un servei de transport de
qualitat i una solució estable als nins de batxillerat? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Feim
esforços dels que vostès varen fer respecte d’escolaritzar el
transport escolar en aquest sentit.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

És així. El problema, Sra. Riera, és que tothom té una
història, i  vostè mai no l’ha assumit. Què estam fent amb
postobligatòria? A postobligatòria ens hem posat d’acord, hem
començat reunions amb la Conselleria de Transport, del Sr.
Marc Pons, juntament amb la FAPA per tal de trobar solucions
específiques en el tema de transport escolar postobligatori.
Nosaltres som conscients que aquí tenim un problema, però
vostè sap perfectament que el transport escolar no obligatori,

és a dir, el transport a l’ensenyança postobligatòria no és
obligatori posar transport escolar. 

Nosaltres tenim clar quins són els nostres objectius, els
nostres objectius són, per una part, fer possible
l’obligatorietat de 3 a 6 anys, millorar totes les rutes i tots els
equipaments que hi ha al respecte i intentar donar una solució
al transport postobligatori. Aquesta és la qüestió; treballam a
la conselleria per tal de veure si les rutes de transport regular
tant de tren com de bus poden fer possible donar resposta a
aquesta línia d’escolarització i si no, cercar solucions
especifiques, perquè nosaltres sí que treballam i ho hem fet
per millorar l’ensenyança postobligatòria. 

Jo sé que vostès tenen molts de doblers, que segurament
volen finançar el transport escolar de la concertada, cosa que
mai no m’han demanat que realment la financem, vostès
s’avancen a la realitat, i jo crec que no els interessa, però això
ja..., vostès ja..., no, no, jo escolt, jo escolt evidentment. Però
el transport, nosaltres tenim l’objectiu de millorar el transport
públic, el transport concertat ni és una demanda per part
d’aquest sector ni en aquest moment es una prioritat per part
nostra.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. És evident, Sr. March, que el
transport escolar quan no és obligatori no és una prioritat per
a vostè, tampoc no és una prioritat per a vostè millorar el to,
però miri. 

És un servei que necessita en general més de 10.000 nins
per anar a escola. La legislatura passada vostè tenia quasi
1.000 milions d’euros, els famosos 1.000 milions i va ser
incapaç de solucionar els problemes a batxillerat, al contrari,
varen preveure que si hi havia places buides les emprassin la
gent normal del carrer per anar a fer feina amb els escolars;
tampoc no varen prestacions de servei adaptat als nins amb
discapacitats, perquè varen eliminar els monitors. Nosaltres
d'això en diem retallar serveis. 

I aquesta legislatura, si vostè recorda els pressuposts i va
assistir a les sessions, li vàrem presentar una esmena perquè
donàs igualtat de tractament i d’oportunitats als nins de la
concertada amb un transport escolar gratuït, per la qual cosa
també hem presentat una proposició no de llei.

Miri, Sr. Conseller, amb els retalls que ha fet i el que no és
obligatori ara només faltaria que vostè miràs la renda dels nins
que es traslladen en autocar per anar a escola, com fa el seu
amic Ábalos. En tot cas el que nosaltres els deim és que facin
menys discursos, baixi o no rebaixi el to, si vostè vol, però
doni una solució a les famílies que li demanen sortida en el
transport escolar. Moltes gràcies, Sr. President.
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller
d’Universitat, Educació i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Ai, Sra. Riera!, si vostè miràs tota la política educativa que
varen fer!

(Remor de veus)

Allà sí que hi va haver retallades de veritat, allà sí que varen
deixar de banda tots els infants, això sí. Miri, nosaltres -vostè
sempre diu coses i diu mentides, perquè no diu la veritat-
quant a transport escolar adaptat gastam cada any 1.131.194
euros, i  a més donam una subvenció als centres privats
concertats per més de 150.000 euros; donam subvencions al
transport escolar als centres d’educació especial.

Sra. Riera, per a nosaltres les persones són el més
important, i ho demostram, sí, Sra. Riera. Vostès varen retallar
professors, varen retallar tot el que varen poder i un poc més.
Nosaltres no només no hem retallat sinó que intentam donar
cada vegada més serveis d’educació a tota la comunitat
educativa.

Fins i tot hem donat ajut escolar als nins de la concertada;
ja que nosaltres sempre anam en contra de la concertada, per
què no ho varen fer vostès, per què no ho varen fer vostès?
Nosaltres hem intentat dur a terme una política educativa per
a tota la comunitat educativa de les Illes Balears.

Vostès varen ser...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 5354/19, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i  Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe del Defensor
del Poble sobre els centres d'internament per a menors
infractors.

Dotzena pregunta, RGE núm. 5354/19, relativa a informe
del Defensor del Poble sobre els centres d’internament per a
menors infractors, que formula la diputada Sra. Margalida
Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tots. Segons
l’informe presentat el passat dia 16 de setembre per l’Oficina
del Defensor del Poble, que presideix el Sr. Francisco
Fernández Marugán, els dos centres d’internament per a
menors infractors de Mallorca, Es Pinaret i Es Fusteret, són
els més conflictius d’Espanya. Les xifres d’incidents de l’any
2018, sempre segons aquest informe, són demolidores: 15
fugues, 58 no retorns, 52 autolesions i 184 agressions a
treballadors.

L’endemà de fer-se ressò el diari Última Hora d’aquestes
dades vostè, Sra. Consellera, les posava en qüestió. Afirmava
que, d’autolesions, en tenien constància de 3; d’agressions a
treballadors, de 46; de fugues, que eren 7 en Es Pinaret, 7 en
Es Mussol i 1 en Es Fusteret. A part d’aquestes discrepàncies
de dades, Sra. Consellera, quina és la valoració que vostè fa
d’aquest informe?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la...

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera d’Afers Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Les declaracions que jo vaig fer varen
ser en relació amb la metodologia que va utilitzar el Defensor
del Poble, que a més en una conversació telefònica amb el
secretari tècnics també li ho vaig explicar: no es pot comparar
allò que no es mesura igual. Les operacions estadístiques, a la
informació que ens demanava el Defensor del Poble, no
estaven definides, i li pos un exemple, per exemple les fugues
o, si vol, les agressions als treballadors. Nosaltres com a
agressions als treballadors consideram les agressions físiques
greus que varen necessitar assistència sanitària, les agressions
lleus, físiques lleus, les amenaces verbals i els insults. Hem
parlat amb altres comunitats autònomes que ens han dit:
“Nosaltres, agressions verbals, ni una, en vàrem posar”. Per
tant jo he demanat al Defensor del Poble que el proper
informe especifiqui molt clar les operacions estadístiques.

Si vol demanar per exemple les agressions, que expliciti
quin tipus d’agressions, a quins treballadors, perquè nosaltres
posam els treballadors educadors i els treballadors vigilants;
altres comunitats autònomes als treballadors vigilants, com
que és inherent a la seva feina, no els consideren, perquè com
que això és un informe d’autodeclaració, cada comunitat
autònoma ha fet el que ha considerat. Nosaltres hem fet el que
consideràvem més prudent.

Amb les fugues passa el mateix. Les fugues nosaltres les
denunciam a les tres hores, especialment el no retorn; altres
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comunitats autònomes les denuncien a les 24 hores. No es
poden comparar les coses que no es registren igual, i així ho
he expressat i per escrit també m’hi dirigiré perquè el proper
sigui molt més exhaustiu.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

A part de la metodologia de l’informe, Sra. Consellera, per
desgràcia ha estat habitual en aquesta cambra els darrers quatre
anys parlar de manca de seguretat i d’incidents en els centres
Es Pinaret i Es Fusteret. Per posar un exemple, el 19 de febrer
de l’any 2018 hi va haver un motí de dos menors que varen
pujar a la teulada i varen agredir els vigilants. Vostè deia
llavors aquí, en aquesta cambra, que això que els al·lots pugin
a una teulada és una cosa més habitual del normal, i li llevava
importància. I es veu que és normal i és habitual justament en
Es Pinaret, perquè dia 22 de maig d’enguany, de l’any 2019,
varen fugir sortint per les teulades tres joves menors
perillosos, i la fuga va durar vuit dies, deixant un treballador
ferit greu, que li varen rompre el llavi precisament amb una
d’aquestes teules.

Sra. Santiago, a part de la discrepància en les dades no pot
minimitzar les fugues, els no retorns i les agressions si són
més o són manco; una ja és massa, Sra. Conseller. L’objectiu
és fuga zero, com a Andalusia, Aragó, Cantàbria, Madrid,
Extremadura o La Rioja, i per exemple comunitats com
Catalunya, Galícia, Castella-Lleó o Múrcia tenen una fuga, i
nosaltres, reconegut per vostè, com a mínim vuit. És evident,
Sra. Consellera, que després d’una legislatura queda molt a fer.
Ha de prendre les mesures que facin falta per reforçar la
vigilància amb més personal i  més mitjans. Vostè, Sra.
Consellera, és la responsable, té la responsabilitat de garantir
sí o sí la seguretat dels menors, el seu benestar i també el
benestar dels treballadors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Bé, en la darrera part estic d’acord,
assumim la responsabilitat. Miri, nosaltres de les fugues ens
va destacar molt; vàrem anar a unes objectives, Ministeri de
l’Interior, denúncies formulades -denúncies- formulades per

menors fugats del centre; a Espanya, 2018, 3.855, 3.855.
Aquest informe diu que d’aquests 3.855 el 56% és del sector
de protecció de menors; l’altre 44 és de reforma, 1.700 de
centres de reforma. L’autodeclaració de les comunitats
autònomes són 522. Cada un que faci les seves conclusions,
Sra. Durán.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.13) Pregunta RGE núm. 5355/19, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes
que gestiona el Govern de les Illes Balears als pagesos i
ramaders de les Illes Balears.

Tretzena pregunta, RGE núm. 5355/19, relativa a pagament
de les ajudes que gestiona el Govern de les Illes Balears als
pagesos i ramaders de les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sra. Consellera, com ha trobat els expedients d’ajuda
als pagesos i als ramaders que tramita el govern de la nostra
comunitat i quan pensa pagar les quantitats que els deuen?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, diputada. Como sabe el
Govern gestiona diversas ayudas diferentes, por ejemplo las
ayudas del Estado, que las financia la administración
autonómica así como la estatal; las ayudas de la PAC, que son
100% de financiación europea; y lo que llamamos el PDR, el
programa de desarrollo rural, que ahora el que estamos
gestionando corresponde al periodo 2014-2020. Este está
cofinanciado, como sabe, tanto por la comunidad europea,
como por la autonomía, como por el Gobierno central. Tanto
las ayudas de la PAC como las estatales están al día, se están
pagando con normalidad. Las del PDR estamos entrando en la
recta final y tuvieron muchísimo éxito en cuanto a solicitudes,
y también una inversión punta muy importante. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905355


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 6 / 24 de setembre de 2019 235

Luego también están las ayudas del Fondo europeo
marítimo y de pesca, que las estamos poniendo al día en
cuanto a convocatorias, aunque en la tramitación no había
grandes retrasos. 

De todas formas somos muy conscientes de reducir el
plazo que hay entre la solicitud de las ayudas y la recepción de
las mismas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Li agraesc l’explicació.
Però, miri, vostè va entrar a la conselleria el passat mes de
juny, on fa rebre la feixuga herència i la mala gestió del Sr.
Vidal Matas, que ha estat sense cap casta de dubte el pitjor
conseller d’Agricultura de Balears. Molta foto, molta foto,
però cap resultat.

(Remor de veus)

Vostè, vostè, té ara l’oportunitat de corregir els errors que
ha provocat la paralització i el retard a l’hora de pagar les
ajudes als pagesos i als ramaders, perquè, Sra. De la Concha,
els doblers hi són i vostè  ho sap. Hi ha recursos
pressupostaris; molts, i ho ha esmentat vostè abans, són
aportats bàsicament per la Unió Europea, però el govern del
pacte no ho ha sabut tramitar ni ho ha sabut resoldre ni ho ha
sabut pagar, Sra. Consellera, tot un desgavell que ha provocat
moltes queixes i moltes protestes, quan a Balears amb el Sr.
Biel Company de conseller al front de la conselleria...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats... Continuï, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Deia que quan el Sr. Biel
Company era al front d’aquesta conselleria érem líders a
Espanya a pagar les ajudes al camp; fins i tot ens avançàvem i
les ajudes arribaven d’hora, demanin al sector.

Sra. Consellera, jo em donaré per satisfeta si vostè avui pot
contestar dues preguntes molt concretes. Primera: pagarà les
ajudes de la PAC d’enguany a partir de dia 16 d’octubre?
Segona: quan reobrirà el Pla de desenvolupament rural, que
vostè també l’ha esmentat, per incorporar els joves agricultors
al sector, inversions en la indústria agroalimentària, també
compra de maquinària agrícola i recuperació de paret seca?

Aquestes quatre línies d’ajuda, Sra. Consellera, estan
tancades des del passat mes de juny, i les organitzacions
professionals...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Consellera d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Voy a intentar contestarle de prisa porque se me suele
acabar el tiempo a mí. Estamos... lo primero que hemos hecho
es tomar medidas para reorganizar los servicios de PDR y de
UGE, y reforzar los nudos donde nos parecía que se producían
más atascos. Le puedo decir que desde que hemos llegado a la
conselleria se han pagado más de 5 millones de euros a
agricultores y a ganaderos. Si quiere tomar nota le puedo dar
alguna cifra, que lo  leo porque de memoria no la sé:
3 .739.424,73 euros del PDR; 24.486,61 euros de la PAC;
850.032,76 euros de las organizaciones comunes del
mercado; 466.443,76 euros en ayudas sin financiamiento
europea. Y en la segunda quincena de septiembre tenemos una
previsión de pagos de 885.000 euros que provienen del PDR.

Además de todo esto queremos mejorar, que es muy
importante, la información y el asesoramiento para que esas
líneas que usted mencionaba y otras, todos los agricultores,
todos los ganaderos sean conscientes de que existen, sean
posibles...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.14) Pregunta RGE núm. 5202/19, presentada per la
di putada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de l es
dades de criminalitat a Balears.

I.15) Pregunta RGE núm. 5346/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures per protegir els drets lingüístics
de la ciutadania.

I.16) Pregunta RG E núm. 5350/19, presentada pel
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a aprovació
d'uns nous pressuposts generals de l'Estat.
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I.17) Pregunta RGE núm. 5721/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 5348/19, pel diputat Sr. Jorge
Campos i Asensi , del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a la fallida de Thomas Cook.

I.18) Pregunta RGE núm. 5720/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 5360/19, pel diputat Sr.
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convocatòria de noves eleccions
generals.

Tal com hem anunciat abans, atesa l’absència de la Sra.
Presidenta, queden ajornades les preguntes RGE núm. 5202,
5346, 5350, 5721 i 5720/19 per a la propera sessió plenària.

II. Interpel·lació RGE núm. 3381/19, presentada pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
política educativa del  Govern de les Illes Balears per
donar compliment als drets reconeguts a l'article 27 de
la Constitució Espanyola.

Així, passam al segon punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm. 3381/19, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
educativa del Govern de les Illes Balears per donar
compliment als drets reconeguts a l’article  27 de la
Constitució Espanyola.

Intervenció del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Buenos días, gracias, Sr. Presidente. Gracias, señores
diputados. La interpelación, Sr. Conseller de Educación, es
relativa a las políticas del Gobierno balear para dar
cumplimiento a esos derechos reconocidos en el artículo 27
de la Constitución Española, el artículo que hace referencia,
sobre todo en su punto 1, a que todos tienen el derecho a la
educación, y se reconoce la libertad de enseñanza, un artículo,
dicho sea de paso, que es una demostración más del consenso
con el que se aprobó la Constitución Española de 1978, y un
artículo que por encima de todo consagra esta libertad de
enseñanza.

Le reconozco, Sr. March, que a veces he pecado de
ingenuo cuando me he escandalizado por los casos de
adoctrinamiento pancatalanista en la escuela balear. Desde
luego alguien podría siquiera pensar que siendo la escuela
pública de titularidad de la administración, en este caso de un
gobierno autonómico, el Gobierno balear, que siempre ha
dejado en manos de los nacionalistas la Consejería de
Educación, pues claro, ¿quién iba a pensar, quién iba a dudar
que se iba a abstener de usarla por hacer proselitismo de sus
ideas? Seguro además, Sr. Conseller, que no le descubro nada
si le afirmo que la escuela ha sido y está siendo el instrumento
de socialización principal. Tener alumnos sentados durante
horas, días, años, de forma obligatoria es el sueño de cualquier
vendedor de lo que sea, demasiado seductor para que cualquier

institución controlada por ciertos políticos no quiera
intervenir o participar.

Uno de los fines de la educación, tal como dice el artículo
27, es el pleno desarrollo  de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales. Lo bueno de todo esto
es que estamos en un marco democrático donde se reconoce
la libertad de enseñanza, y esto debería posibilitar que haya
diferentes opciones, diferentes idearios, en el ámbito
educativo que se ofrecen, y los padres además deberían poder
elegirlos libremente, porque gracias a la financiación pública
de los centros cualquiera puede elegir, no viniendo
previamente condicionado por determinantes económicos. La
libertad de enseñanza lo que permite es que puedan elegir
todos los ciudadanos, pero ustedes ha eliminado la libertad de
enseñanza, y abogan por una escuela pública única como
modelo excluyente en manos de la administración pública de
turno y del gobierno que la controla, y así e l r iesgo de
adoctrinamiento no es que sea mayor, es que es absoluto, tal
como sucede hoy en día en la mayoría de los centros
educativos públicos de Baleares.

Lo rechazable no es solo que la actual escuela tenga carga
ideológica, sino que los padres no tienen posibilidad de
escaparse de ésta; tienen que escolarizar a sus hijos en un
sistema público exclusivamente en catalán, y según qué
escuelas, con adoctrinamiento incluido. ¿O no ya es un
claro..., una clara demostración de adoctrinamiento que
algunos docentes se nieguen a hablar en español con los
padres si sus hijos están presentes para que estos niños no
vean que el profesor es bilingüe? A mí me parece que es una
de las más claras demostraciones de ese adoctrinamiento. O
basta asomarse a algún proyecto educativo de algunos centros,
donde exactamente se indica: “El colegio tiene como lengua
de identidad la catalana, y las costumbres, la historia y la
cultura de los países catalanes”. Esto es textual de proyectos
educativos, de los pocos que tienen colgado en las páginas
web. Y los padres no tendrán más remedio que escolarizar a
sus hijos en este tipo de centro, porque en Baleares no
tenemos libre elección de centro, y cuando no hay libre
elección de centro esta es monolítica, única y excluyente, el
adoctrinamiento, entonces, es inevitable.

Evidentemente, Sr. Conseller, existe una realidad en
Baleares, la política educativa del Gobierno balear dista
mucho del contenido del artículo 27 de la Constitución, no
hay libertad de enseñanza, no se respetan los derechos y
libertades de padres y alumnos, empezando por uno básico
como es el de la libertad lingüística. Nuestro sistema
educativo obliga a las familias a aceptar sí o sí un proyecto
lingüístico con inmersión en catalán, como condición sine
qua non para poder matricularse; las más afectadas por esta
imposición son las familias, además, con menos recursos,
porque estas, que son las que sostienen con sus impuestos una
educación pública fracasada, según todos los datos oficiales
de fracaso y abandono escolar que manejamos, y la única
solución para ofrecerles algo mejor a sus hijos o para hacer
uso de ese derecho a escolarizarlos en su lengua materna, si
esta es la común de España, es acceder a una educación
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privada. Los más perjudicados son aquellos que menos tienen,
¿por qué? Porque en esa educación privada aún se está
manteniendo al margen de esa catalanización y
adoctrinamiento, pero esa educación privada no la pueden
costear.

Sr. March, desgraciadamente, han convertido la lengua
catalana en el instrumento del adoctrinamiento, sin
imposición del catalán no existirían las miles de denuncias
que se han presentado los últimos veinte años. Y sabemos
miles de denuncias en los últimos veinte años, sí, y sabemos
dónde está el origen del problema, el origen de haber vaciado
de contenido y sentido ese artículo 27; el origen está en la
cesión de la competencia de educación a las comunidades
autónomas, uno de los que nosotros consideramos errores de
esa Constitución que defendemos, y uno de los aspectos que
nosotros creemos que se debería reformar, siempre desde los
cauces establecidos, por supuesto.

Esa cesión de la competencia de educación, donde cada
una la ha desarrollado de una manera distinta, ha dado pié a una
desigualdad de oportunidades según sea la comunidad
autónoma donde se reside. Y aquí, en el Estatuto  de
Autonomía que impuso el catalán que, por mucho parentesco
que tenga con el mallorquín, menorquín, ibicenco y payés en
Formentera, nunca ha sido la lengua regional, todos los
políticos desde la aprobación del Estatuto diseñaron la
llamada política lingüística desde la escuela, pero no nos
engañemos, la lengua no era el objetivo, el catalán, como
única lengua vehicular, fue el primer acto de adoctrinamiento;
es decir, la herramienta para inculcar a los escolares
determinadas ideas.

Con la imposición del catalán lejos ha quedado la libertad
de enseñanza recogida en la Constitución y la no
discriminación por razón de lengua. Educando a los niños en
catalán es mucho más fácil suministrar contenidos adaptados
a los intereses políticos del separatismo pancatalanista. Un
proceso de ingeniería social con efectos devastadores para
nuestra identidad y cultura insular, que son falseadas, y
también, y sobre todo, para nuestras libertades.

Los tipos y casos de adoctrinamiento en la escuela, como
digo, son incontables, especialmente a través de la mentira y
la manipulación ideológica en los libros de texto, de
geografía, de historia y de literatura, se dice, por ejemplo, que
Mallorca fue repoblada exclusivamente por catalanes; se habla
de una corona catalano-aragonesa que nunca existió; se
reclama la identidad del pueblo catalán, como si alguna vez
hubiera sido la nuestra; se ocultan los símbolos relacionados
con la cultura e historia de España, que esta sí es la nuestra
desde hace siglos; se habla de unos delirantes países catalanes;
se infunde el derecho de autodeterminación como algo banal
y evidente; se considera, incluso, el castellano como una
lengua ajena; Cataluña, que nunca fue más que un condado,
asciende a la categoría de reino y, sin embargo, se omiten los
reyes de Mallorca, y así hay infinidad de ejemplos.

El adoctrinamiento en las escuelas, Sr. March, contraviene
no solo la historia, sino también la Constitución, nos han

despojado del derecho a una educación de calidad en nuestras
dos lenguas y nos han impuesto un pensamiento único que no
se puede criticar o denunciar sin recibir toda clase de insultos
y amenazas. La desesperación de las familias alcanza su cenit,
cuando, habiendo presentado las pertinentes denuncias, no hay
respuesta de la Consejería de Educación; se presentan
fotografías, vídeos grabados con alumnos en institutos con
banderas anticonstitucionales, separatistas, se dan
conferencias con delincuentes condenados por enaltecimiento
del terrorismo, se manifiestan docentes en los patios como
apoyo a unos políticos presos por cometer delitos y vulnerar
la Constitución, pero Inspección Educativa tampoco ve nada.

Se publican en prensa, y ¿cuál es la respuesta? “Los
fascistas persiguen a la escuela pública y en catalán. Estos son
los verdugos convertidos en víctimas” El mundo al revés en la
educación.

Sr. March, y señores que gritan durante todo el rato,
educando en el odio a España se contraviene el pilar de la
convivencia de nuestros hijos en democracia y libertad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Tiene la palabra el
representante del Govern, el conseller de Educación.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Presidenta, diputats, diputades. Sr. Campos, moltes
gràcies per la seva interpel·lació, una interpel·lació que jo,
quan el sentia, no sabia si era a aquest país o a un altre:
adoctrinament, escola única, pares que no tenen cap tipus de
llibertat. Jo, Sr. Campos, que som al món de l’educació i
adoctrinament, així com vostè en parla, no en veig, en veig
d’altres d’adoctrinaments, aquest encara no l’he vist.

Miri, abans de res i abans de començar a contestar, jo sí
que vull posar en valor real el pacte que va suposar la
Constitució Espanyola, sí senyor, un acord que va suposar
posar d’acord el Sr. Fraga i el Sr. Carrillo, varen ser
autèntiques persones que sabien què era el valor de la
transició, passar d’un estat dictatorial a un estat democràtic, i
varen fer moltes coses, des dels Pactes de La Moncloa, que
varen ser pactes importants per salvar la democràcia,
economia i democràcia havien de salvar, i per dur a terme uns
pactes a favor de l’educació. Sí, la Constitució va ser un pacte
difícil, complex, una Constitució bona i positiva, que també
necessita, evidentment, de reforma, faltaria més que no
necessités reformes!, però alguns problemes de la Constitució
són problemes de gestió política i  social i econòmica que
s’han fet en el país posteriorment.
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Per tant, jo vull posar en valor la Constitució del 78, jo sí
que som constitucionalista, vaig lluitar per la Constitució, ja
tenc prou anys, vaig formar part de plataformes democràtiques
a favor de la Constitució, i em sent...

(Alguns aplaudiments)

... em sent realment orgullós del que vaig fer.

I miri, jo si una cosa tenc clara és que defensaré la
Constitució, els centres educatius, el professorat per damunt
de tot, vostè fa un totum revolutum i realment fa un discurs en
què tota la qüestió educativa es limita i es redueix a temes
d’adoctrinament. Jo  crec que l’educació és molt més
complexa que el seu reduccionisme ideològic.

I diu vostè que nosaltres no aplicam l’article 27 de la
Constitució. Miri, l’article 27 de la Constitució és un article
molt complex, jo diria que té elements d’orfebreria política,
però també té elements d’ambigüitat, faltaria més; un article
27 que ha possibilitat fer lleis diferents, des de la LODE a la
LOMCE, per dir dues lleis diferents, però també ha
possibilitat l’ERU o la LOU, dues lleis a universitats distintes,
ha possibilitat la LOGSE i, per tant, és un text amb totes les
seves contradiccions, que l’excessiva ambigüitat ha suposat
també que es pogués dur a terme la separació constitucional
de nins i nines a les escoles i que fossin subvencionades.

Per tant, diguem, pens que l’article 27 de la Constitució és
un article que s’hauria de modificar en alguns aspectes, tot i
que és evident que ara no és el moment perquè la situació
política espanyola no permet cap tipus d’acord de cap tipus
quasi quasi, per tant, crec que millor no tocar en aquest
moment les coses, no sigui cosa que qualcú encara l’espenyin
més.

Diu vostè que no hi ha llibertat d’ensenyament. Sí, hi ha
llibertat d’ensenyament, hi ha llibertat d’ensenyament, o és
que vostè és el Defensor del Poble contra les injustícies de
l’administració? O és que el 95% de pares i mares que trien el
centre que volen realment necessiten de la seva protecció? O
és que realment els fan un rentat de cervell? La gent, Sr.
Campos, és madura, sap el que tria, sap el que vota i, per tant,
si tria centres ho fa d’acord amb la seva ideologia, amb el seu
plantejament, amb el que està d’acord amb el seu projecte
educatiu; el 95% de nins trien els centres els seus pares i
mares, d’acord amb la seva decisió: alguna decisió de
proximitat, alguna de projecte educatiu, alguna de projecte
ideològic, etc., però el 95% tria. O vostè posa en qüestió
aquesta dada?

O vostè..., bé, vostè ho posa en qüestió tot, evidentment,
vostè posa en qüestió la democràcia; i, per tant, la llibertat
d’ensenyança implica llibertat de creació de centres, llibertat
de càtedra, implica llibertat d’elecció del projecte educatiu,
tots els centres tenen projecte educatiu, tots els centres tenen
projecte lingüístic, és a la seva disposició, és així.

Els pares poden elegir la formació religiosa i moral que
vulguin, tots els pares que vulguin tenen la possibilitat d’elegir
l’assignatura de religió; o no és així?

L’ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta, gràcies
fonamentalment a governs socialistes, Sr. Campos, gràcies a
governs socialistes.

L’administració ha de planificar, ha de programar,
efectivament, l’educació, els poders públics programam la
política educativa i ho fem amb la participació efectiva, tenim
consells escolars, Consell Escolar de les Illes Balears,
Consell Escolar de Mallorca, consells escolars de centre,
consells escolars que, per cert, la LOMCE s’ha encarregat de
retallar una mica la seva possibilitat de dur a terme una
participació real. Qui és que ha impedir la llibertat de creació
de centres? Jo no veig ningú que hagi prohibit la llibertat de
creació de centres.

Això sí, miri el punt 8 de l’article 27 de la Constitució, li
llegiré, diu: “Los poderes públicos inspeccionarán y
homologarán el sistema educativo para garantizar el
cumplimiento de las leyes.” Vostè no pot inspeccionar el
sistema educatiu, hi ha un servei d’inspecció que inspecciona
el sistema educatiu, inspeccionen, van als centres, col·laboren
amb els centres. I quan hi ha protestes o escrits de pares i
mares la Inspecció actua i quan hi ha hagut algun tipus de
plantejament mediàtic respecte d’un possible adoctrinament,
la Inspecció ha anat al centre i hem tramès el seu informe a la
Fiscalia de Menors. Això és el control, no el que vostès
voldrien fer. I els poders públics ajudam els centres que
reuneixen els requisits de la llei, efectivament.

A les Illes Balears tenim un 35% de centres concertats, un
35% de centres concertats amb els quals dialogam, en els
quals hem incrementat el professorat, hem fet el procés
d’equiparació  dels drets dels professors; hem ajudat les
famílies en el tema dels menjadors escolars, i sobretot
dialogam, Sr. Campos, dialogam amb la patronal, amb els
sindicats de la concertada.

I diu, es reconeix l’autonomia de les universitats. Ja sé que
a vostè la Universitat de les Illes Balears no li agrada molt,
però la Universitat de les Illes Balears fa feina d’acord amb la
seva autonomia, d’acord amb la legislació.

Per tant, Sr. Campos, jo el seu discurs apocal·líptic, el seu
discurs que realment hi ha un adoctrinament, no sé en què es
basa, es basa en la seva ideologia? En què es basa realment?
Qui és qui adoctrina a qui? O hi ha un pla de l’administració
per adoctrinar? Jo crec que hem de ser una mica rigorosos, Sr.
Campos, i no fer afirmacions que realment no es fonamenten
en cap evidència real.

Vostè sí que fa de l’educació un element ideològic de
primer ordre, vostè sí que fa de l’educació un element
realment de contingut polític total, nosaltres volem l’educació
per fer persones lliures.
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I miri, el tema del català a vostè el posa nerviós, no sé si
llengua balear o  llengua... en fi, ja no sé quin és el seu
plantejament, ja sé que és un científic de l’educació, que té
realment bons assessors en temes lingüístics, però li puc
assegurar una cosa: els estudiants de les Illes Balears, d’acord
amb les nostres dades, surten amb un coneixement semblant
de català i castellà i un poc manco d’anglès i un poc manco
d’anglès, i tenim una normativa, i li vaig dir l’altre dia en
compareixença aquí, a la Comissió d’Educació del Parlament,
una normativa basada en el consens i el pacte, Estatut
d’Autonomia, Llei de normalització lingüística, Decret de
mínims, aquesta és la realitat.

Nosaltres no ens botam cap tipus de legalitat. És possible
fer classes en castellà, sí, Sr. Campos, es fan classes en
castellà. Les escoles de les Illes Balears no són totes
d’immersió  lingüística. Què hi ha centres que en fan?
Efectivament, ara, l’important és que surtin amb unes
competències comunicatives reals en català i en castellà,
aquesta és la realitat.

Vostè té una visió única de l’educació, vostè sí que té un
pensament únic, vostè sí que té un pensament dogmàtic i pens
que realment té un desconeixement profund del sistema
educatiu de les Illes Balears. El sistema educatiu de les Illes
Balears és molt més complex que el seu discurs, el sistema
educatiu de les Illes Balears té més problemes dels quals
vostè ni en parla ni se’n pot fer ressò, el sistema educatiu de
les Illes Balears té problemes, ho sé que té problemes, molts
problemes té, però posam les bases per a la seva solució. El
que no tenim dins les escoles és realment un procés
d’adoctrinament tal com vostè ha plantejat, tenim uns docents
que tenen la nostra confiança, que fan una feina excel·lent i
que nosaltres els  donam suport, perquè si no creiem en els
docents en qui vol creure, si realment les famílies deixen en
mans dels docents el millor de la seva vida que són els seus
fills?

Vostè creu que realment seria possible deixar els seus fills
en mans d’uns docents que adoctrinen, que realment trepitgen
els drets dels infants? Miri, el més important, segons els drets
del menor, és l’interès superior del menor, aquest sí que ens
interessa a nosaltres, aquesta és la realitat i nosaltres
treballarem perquè els menors tenguin els majors drets
possibles i que realment volem ciutadans educats, que siguin
capaços de competir en un món cada vegada més complex,
aquest és el nostre objectiu i aquest serà el nostre treball.

Sr. Campos, quan vostè parla del sistema educatiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, tiene que ir terminando.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... -sí, ara acab-, quan parla del sistema educatiu de les Illes
Balears no sé de quin parla, si del temps del franquisme, del

temps de la dictadura, a la democràcia això no passa, li agradi
o no li agradi a vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Tiene el turno de réplica el
Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Estaba preocupado, Sr. March,
que acabara su discurso sin nombrar a Franco, menos mal que
al final ha salido porque si no algo funciona mal.

Me dice que en este país, si vivo en este país o en otro,
pues, perdone, pero con lo que dice usted, para que el que vive
en otra realidad es el Sr. Conseller.

Vamos a ver, yo, cuando hablo de adoctrinamiento no es
porque solo nos lo hayan dicho miles de familias, porque le
recuerdo que usted lleva muchos años en educación, pero yo
llevo veinte años en la sociedad civil, al frente de una entidad
que se llamaba Círculo Balear, que es la que más recogía y
más reivindicaba esa libertad lingüística, porque así lo
trasladaban las familias que sí están sufriendo ese problema.

Pero no soy solo yo, mire, a lo mejor es que todo se lo han
inventado y es un complot contra su sistema educativo que,
claro, ¡cómo se nos ocurre decir que hay adoctrinamiento!
Mire, solo del último año: “las entidades cívicas de Baleares
denuncian ante la UNESCO la imposición catalanista en el
archipiélago”; “un instituto de Mallorca pregunta a los
alumnos si han nacido en los países catalanes o en el estado
español”; “la entidad Sociedad Civil Balear denuncia la
manipulación que transforma en víctimas a los alumnos de
Baleares”. Fíjese, los docentes, también sufren, porque no
todos son nacionalistas: “obligan a profesores a hablar en
catalán dentro y fuera del aula en un instituto de Mallorca”;
“denuncian que el 87% de las escuelas públicas aplica la
inmersión total en catalán”. Entrevista a una madre que se debe
inventar las cosas, Ibiza: “estudiar castellano en Ibiza, si mi
hija pedía hacer pis en español, la maestra decía que no le
entendía”. Los efectos del adoctrinamiento, fíjese, en un año,
un niño canario: “mamá, yo soy catalán de Mallorca”.

O sea, ahí están los casos, unos cuantos recogidos en la
prensa con denuncias, con nombres y apellidos de familias,
¿se lo han inventado? No. ¿Ha habido alguna respuesta en
Inspección Educativa? Ninguna.

Mire, ustedes decían, incluso decían al principio en
respuesta a alguna que se la ha formulado el Partido Socialista
que cumplen con las sentencias; pues mire, es que no cumple
con las sentencias, ese es el problema que está en este país, no
solo en Baleares, sino tampoco en Cataluña, hay cinco
sentencias del Tribunal Supremo y tres del Tribunal
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Constitucional que declaran ilegal la inmersión lingüística en
catalán, que sí que es un factor de adoctrinamiento la única
existencia de esa inmersión lingüística obligatorio, porque
están obligando a las personas, a las familias, a escolarizar a
sus hijos en una lengua, pues que no quieren, no quieren
elegir, porque prefieran otra, por lo que sea, ese es el derecho
a poder elegir y la libertad educativa.

Y mire, hay familias que incluso acuden a los tribunales,
ahora tienen ustedes un procedimiento judicial en marcha que
esta viendo el Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares sobre un padre que tampoco ha podido escolarizar a
su hijo en castellano. ¿Dónde están esos colegios que usted
dice que escolarizan en español?, porque como mucho dan la
asignatura de castellano en castellano, nada más, y aquí tiene
la demanda, ¿eh?, la demanda de un padre de Ibiza que tampoco
puede hacer uso de sus derechos. 

O sea, ¿qué nos está contando?, de la transición, el espíritu
de la transición, no hay nada más alejado al espíritu de la
transición que el actual sistema educativo de Baleares, donde
no hay libertad de enseñanza, donde no se puede elegir
libremente la lengua, donde se obliga a los padres en un
determinado centro. ¿Usted se atreve a decirme que los padres
pueden elegir centro? Sí, el que esté al lado de su casa, que
ustedes han multiplicado encima los distritos, elegir
libremente centro sería apostar por un distrito único o incluso
poner en marcha el cheque escolar. Eso es libertad de
enseñanza, si no ¿qué centro voy a elegir yo?, solo puedo ir al
que está al lado de mi casa.

Vamos a ver, usted defiende con orgullo la Constitución,
pues mire, ya somos dos, yo también, pero verá, es que los
hechos no acompañan a sus palabras. ¿Cómo se puede estar tan
orgulloso de la Constitución y al mismo tiempo nombrar de
secretaria autonómica a una señora de un partido golpista
como Esquerra Republicana de Cataluña que tiene a sus
lideres presos por vulnerar esa constitución y cometer
delitos?

(Remor de veus) 

Por favor, pues vaya forma de defender la Constitución,
más hechos y menos palabras, Sr. Conseller.

Mire, no sé por qué tienen ese miedo..., bueno, sí que lo sé
y es una demostración más de que hay partidos políticos aquí,
socios suyos, el suyo propio, que entienden que la educación
es su coto, es su coto privado porque no entiendo tanto
revuelo porque un diputado quiera hacer uso de su derecho a
visitar, no a inspeccionar, a visitar centros educativos. Me
parece que si tienen ese miedo seguramente es porque tienen
algo que ocultar. ¿Y sabes que ocultan? Yo creo que lo que
ocultan es ese precisamente adoctrinamiento y esa falta de
libertad lingüística que, diga lo que diga, se está sufriendo hoy
en día en Baleares.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Tiene el turno de palabra el
Sr. Conseller de Educación.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Diputat, Sr. Campos, miri, no hi ha res
més allunyat de la transició i la Constitució que VOX, això sí
que li ho puc assegurar...

(Alguns aplaudiments)

... no hi ha res més enllunyat de la transició i la Constitució
que VOX. És que a los hechos me remito, és a dir, la
Constitució possibilita l’estat de les autonomies. Llegeixi
l’article vuitè de la Constitució, o no l’ha llegit l’article vuitè
de la Constitució? 

La descentralització educativa és una opció política que..
lliure i legítima, faltaria més, però que no respon al que ha de
ser la lletra i  l’esperit de la Constitució. La Constitució
possibilita un estat autonòmic.  
 

Li vull recordar... sí, és que no sé exactament a quina
constitució es refereix. La Constitució possibilita un estat
autonòmic que ha possibilitat delegar a les comunitats
autònomes entre altres competències l’educació ,
efectivament, i exercim el dret de la competència autonòmica
d’una forma seriosa i rigorosa. Bé, vull dir... que vostè hi
estigui en contra, jo em felicit, és a dir , el que em posaria
molt nerviós és que vostè estigués d’acord amb la política
educativa que nosaltres feim. Nosaltres feim una política
educativa d’acord amb els principis democràtics. 

Vostè vol anar als centres per provocar. Li interessa molt
poc la visita als centres, li interessa poc la visita als centres.
Si ha parlat del que havia de fer i el que ha dit abans d’anar-hi.
O és que realment els mitjans de comunicació no han reflectit
el que vostè ha dit? Vostè vol anar a mirar si allà s’adoctrina,
i com ho mirarà? I com ho mirarà? Sr. Campos, jo, de veritat,
li demanaria una mica de serietat, una mica de serietat quan
parla que vol visitar els centres educatius per veure si
adoctrinen. Vostè ho ha dit als mitjans de comunicació, no ho
he dit jo. I com ho pensa fer? 

Vostè és l’element clau per veure si s’adoctrina o no
s’adoctrina? Vostè? Vostè és precisament el... el que
s’adoctrina? I vostè té una ideologia molt concreta, o vostè
realment és apolític? És apolític vostè?

Miri, l’educació a les Illes Balears té els problemes que té,
en som conscients. Vostè crec que té una visió molt sectària
i molt parcial de l’educació. Nosaltres volem educar en valors,
és el nostre objectiu, educar en valors; nosaltres volem educar
ciutadans que siguin educats en valors, en valors de la
democràcia; nosaltres volem que realment els pares elegeixin
l’educació moral per als seus fills; nosaltres volem d’alguna
manera que l’educació faci ciutadans del segle XXI; nosaltres
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volem ciutadans plurilingües i en això treballam; no volem
ciutadans monolingües, Sr. Campos, no volem ciutadans
monolingües, li ho he dit moltes vegades, però sí que
defensam que el català és la nostra llengua pròpia i que no és
cap tipus de problema tenir el castellà com a llengua oficial.

Nosaltres, jo no tenc cap problema amb el castellà ni la
gran majoria de docents de les Illes Balears, ni la gran majoria
de docents, volem que els estudiants sàpiguen català, castellà,
anglès i altres idiomes. Volem uns estudiants plurilingües,
aquest és el nostre objectiu.

Diu que la gent només pot elegir en funció d’estar al
costat, miri, no sé quina possibilitat té un estudiant de
Capdepera per anar a estudiar a Palma, jo crec que hem de ser
seriosos quan vostè diu això, vostès han de ser seriosos. És
evident que elegir, s’elegeix en funció de moltes possibilitats,
territorials, de concepció pedagògica, de moltes qüestions, i
aquí, ho torn repetir, el 95% elegeix centre d’acord una mica
en primera i segona opció, d’acord amb el que realment els
pares demanen, aquesta és la realitat, un 95%. On és la
possibilitat de no elegir? 

Estam en contra del xec escolar, del districte únic. Miri,
Madrid, la Comunitat Autònoma de Madrid és l’exemple del
districte  únic, els centres bilingües com a centres que
realment la comunitat que més segrega d’Espanya. Les Illes
Balears és la comunitat autònoma que menys segrega
d’Espanya en temes d’educació.

Això són dades que no són dades de la Conselleria
d’Educació, analitzi-ho, la comunitat autònoma ha dit el seu
model de districte únic, els centres bilingües, que realment
s’està replantejant absolutament per part de l’actual govern de
Madrid.

Per tant, jo, Sr. Campos, em sap greu, vostè és lliure de fer
el que vulgui, però l’article 27 de la Constitució s'acompleix
a les Illes Balears. La Constitució s'acompleix a les Illes
Balears, ja pot fer sí o no, vostè no és membre del Tribunal
Constitucional, evidentment jo tampoc, però realment crec
que la societat de les Illes Balears quan vota, vota
democràticament i no crec que hi hagi ningú que l’obligui a
votar el que vota. Això és una societat democràtica. 

Aquesta és una societat democràtica i em sap greu que
vostès posin en qüestió el valor de la Constitució que diu
vostè defensar, però crec que realment la defensa amb la boca
petita o amb la boca grossa, però que no té res a veure amb a
realitat.

Nosaltres volem fer una política educativa democràtica,
amb valors i una educació que realment...  

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, tiene que ir terminando...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... faci possible una ciutadania millor del segle XXI.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació.

III. Moció RGE núm. 5124/19, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a política de
nomenament i sobredimensió d'alts càrrecs i  càrrecs de
confiança per part del Govern de les Illes Balears,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
3358/19.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon a la
Moció RGE núm. 5124/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a política de nomenament i
sobredimensió d’alts càrrecs i càrrecs de confiança per part
del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3358/19.

Correspon ara la intervencio del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados,
Ciudadanos les propone hoy debatir sobre una moción que
para nosotros es esencial, en la que destacamos una serie de
hechos considerados políticamente reprobables.

Traemos hoy a esta cámara una serie de propuestas con el
objetivo de cumplir con la transparencia y de apostar por una
verdadera regeneración política que tanto nos exigen los
ciudadanos y que es una de las banderas de mi grupo
parlamentario.

Esta moción deriva de la interpelación que hicimos al
Govern hace dos semanas sobre su política en materia de
nombramientos y la sobredimensión de su organigrama y su
estructura institucional. 

Al constatar que no había propósito de enmienda ni
intención de rectificar por parte de su gobierno hoy traemos
la moción a esta cámara. Confío que el debate entre todos los
grupos parlamentarios nos permita coincidir y arrancar un
compromiso a este gobierno en cuanto a regeneración
política, porque no se puede defender la regeneración política
y al llegar al Gobierno aplicar la degeneración política. Espero
pues que consigamos hoy el compromiso de este gobierno de
no aumentar más el gasto público para pagar a más altos
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cargos y más asesores así como mejorar la transparencia, que
es un compromiso que debemos a todos los ciudadanos.

Paso ya a los puntos de la moción. Los dos primeros los
podemos tratar de forma conjunta. En la interpelación se
constató que se había llevado a cabo una sobredimensión
injustificada del organigrama del Govern, se ha aumentado en
un 16% el número de altos cargos y en un 40% el número de
asesores: responsables de prensa, jefes de gabinete,
interlocutores y la nueva figura del jefe de la secretaria del
gabinete. Unos nuevos nombramientos que suponen un
aumento cuantitativo del gasto público respecto de la anterior
legislatura. 

Ustedes sacan matrícula de honor, pero matrícula de honor
en esto de utilizar la administración pública como una agencia
de colocación y en aumentar el gasto político con dinero
público. Ustedes diseñan siempre la estructura institucional a
su medida, partidista, y no pensando en mejorar la eficacia y
la eficiencia de la administración. Y espero que los
ciudadanos tomen buena nota de ella.

La factura a pagar solamente en nóminas de los nuevos
cargos nos va a costar casi 1.500.000 euros, lo que supone 6
millones más durante la legislatura -insisto- sólo en
retribuciones, el gasto corriente que conlleva una nueva
secretaria, dos secretarias autonómicas, seis direcciones
generales más y veinte asesores más. 

Por eso, proponemos en el punto 3 instar al Govern a
moderar y a ajustar la política de nombramientos y a no
incrementar el organigrama y la estructura institucional de la
nueva administración en lo que queda de legislatura; propuesta
que se convierte en necesidad ante la coyuntura económica de
desaceleración y la situación financiera a la que debe hacer
frente este gobierno.

En el mismo sentido, en el punto 4 instamos al Govern a
moderar y a ajustar su política de nombramientos de
directores generales de los entes públicos del sector público
instrumental y que valore la posibilidad que sean los
directores generales que asuman la gerencia de muchos de los
entes instrumentales adscritos a su dirección general, siempre
que el volumen de recursos humanos y de los presupuestos
que gestionen así lo haga posible. 

Y no contentos con este aumento de cargos y este aumento
del gasto de nóminas, esta semana hemos conocido que los
directores del ib-salut se han subido el sueldo en un 10,4% y
era precisamente la consellera de Presidencia, Cultura e
Igualdad, la Sra. Costa, aquí presente, hace quince días en el
marco de mi interpelación, quien aseguraba no haber
incrementado los salarios de ninguno de los altos cargos; y en
el mes de agosto todos conocíamos que el ib-salut se había
subido el sueldo.

Miren, ustedes no son creíbles. En este sentido les
anunciamos que aceptamos la enmienda del Partido Popular y
que vamos a incluir también rechazar el incremento de este
aumento del 10% de los directores del ib-salut.

Se constató también en la interpelación que este
engordamiento del organigrama atendía a cuotas ideológicas
y criterios partidistas. Una administración para ser eficaz y
transparente no tiene porque hinchar el gasto público ni
aumentar los cargos de confianza ni los altos cargos. Por esto,
en esta moción vamos a instar a mejorar la gestión del dinero
público y a no a aumentar el compromiso, a no aumentar los
cargos.

Y no podemos perder de vista el contexto actual
económico y financiero, por tanto, pensamos que ustedes no
van a recortar en nóminas, como ya lo hicieron patente aquí en
esta interpelación, por tanto, ¿de dónde van a recortar?, de
nóminas ya sabemos que no.

Por eso, proponemos en el punto 7 llevar a cabo una
auditoria integral, tanto económica, financiera, para ajustar ese
gasto, para eliminar duplicidades, el gasto  superfluo y
reorientar la financiación a los servicios públicos básicos. 

Y así enlazamos en los puntos 8  y 9 . Constatada en mi
interpelación la falta de transparencia en la publicación en su
portal de transparencia de la CAIB de algunos currículums,
retribuciones y demás información de los altos cargos,
instamos al Govern a mejorar su compromiso con la
transparencia y a mantener este portal de transparencia
actualizado.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, hauria d’acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, presidente, gracias. Por tanto, apelo hoy a su
responsabilidad, a su sentido común y a que estemos todos a
la altura de los ciudadanos. Esperando que podamos aprobar
esta moción, les agradezco su atención.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Guasp. Ara correspon la intervenció
del Grup Parlamentari Popular per defensar les esmenes RGE
núm. 5754, 5755, 5756, 5757, 5758 i 5759/19, té la paraula
el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días a todos. Bien,
podemos afirmar que un buen gobierno no es sólo el que es
capaz de adaptarse a las circunstancias sino el que es capaz de
prever lo que va a pasar, y al revés, un mal gobierno es el que
va a remolque de las circunstancias, el que sólo se preocupa
de sí mismo y el que es incapaz de prever lo que puede pasar
en el futuro. Y si hay algo que ha quedado claro últimamente
sobre los datos económicos es que el gasto público se ha
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disparado justo antes de las elecciones, no confundir gasto
con inversión que son cosas diferentes y la inversión no se ha
disparado, desgraciadamente, se ha disparado por culpa de
tener que hacer frente a sentencias judiciales de leyes mal
hechas por antiguos gobiernos del pacto de progrés, por tener
menos ingresos de los previstos porque se ha hecho el
presupuesto mal hecho y se ha hinchado y por no tener las
transferencias del Gobierno del Estado, que se deberían haber
tenido y tampoco se han tenido. 

Más gasto y menos ingreso, lo cual supone más déficit. Si
tenemos más déficit hay que hacer lo que cuando gobierna un
partido de derechas ustedes llaman recortes y cuando gobierna
un partido de izquierda con socios radicales llamamos
reprogramar inversiones. Pues, es hora de reprogramar, pero
de reprogramar también la estructura del Govern, por esto esa
moción es acertada.

Ya en el mandato 2011-2015 pasó lo que pasó, que en
aquel entonces el Gobierno de derechas pasó de 14
consellerias a 9, tuvo que... -entonces se llamaba recortes,
ahora se llama reprogramar-, pasó de más de 100 altos cargos
a 61, pasó de 180 organismos públicos a 71. Pero en el
anterior mandato se hizo una reversión de esta situación, a
pesar de que el pacto de gobernabilidad en su página 7 ponía
textualmente que se reduciría el número de asesores y altos
cargos y organismos innecesarios especialmente en el sector
público instrumental, es decir, un incumplimiento de lo que
ustedes prometieron y pactaron, porque se aumentó una
conselleria, se aumentaron 13 direcciones generales, se
aumentaron los asesores, se aumentaron los miembros de
comunicación y prensa, se modificó el catálogo de puestos de
trabajo con cargos de libre designación y se hicieron cargos
políticos ocultos con organismos unipersonales. Se gastaron
más de 5 millones de euros en incrementar la estructura del
Gobierno.

Podemos entonces estaba fuera del Govern y a pesar de
eso cogió y aprobó una PNL en octubre de 2015 en la que
precisamente se condenaba este incremento de cargos
públicos. Se supone que si ahora es mínimamente coherente
también aprobará exactamente la misma PNL, el mismo texto
que aprobó en octubre de 2015. En aquel entonces Podemos
calificó la política del Govern como, en el caso concreto del
Sr. Juli Fuster, como un caso de enchufismo del PSOE a
familiares y dirigentes; dicho textualmente por el líder de
Podemos. Sería interesante saber cómo lo califica ahora, que
es exactamente la misma situación, es un caso de enchufismo
del PSOE de familiares. ¿Lo mantiene así el Sr.
Vicepresidente?, sería interesante saber si esa es su postura. 

Y en esta legislatura, pues, en la que Podemos ha entrado
en el Govern, pues, se repite exactamente lo mismo, pero se
repite multiplicado: en lugar de hacer un govern con criterios
de eficacia, eficiencia y austeridad se hace un govern en
función de las necesidades de los partidos que forman parte
del mismo; se incrementa una conselleria más, como ya tienen
vergüenza de crear más consellerias les cambian el nombre y
crean dos secretarías autonómicas con estructura de
conselleria, se crean seis direcciones generales más, se

incrementan un 16% los altos cargos, un 40% los cargos de
confianza, y se incrementan un 10% las retribuciones de los
altos cargos del ib-salut. Esto supongo que se llama también
reprogramar, en todo caso, pero lo que deben hacer es
precisamente reprogramar este escándalo.

Nuestras propuestas son precisamente en la línea correcta
que ha presentado Ciudadanos. Entendemos..., le hacemos
algunas matizaciones en los puntos 3 y 4, porque creemos que
lo que se debe hacer es ajustar, no simplemente moderar sino
ajustar. En el punto 7 le pedimos que sea la Sindicatura de
Comptes en todo caso a instancias del Parlamento, porque así
es lo que legalmente se debe hacer de acuerdo con la
normativa. Le pedimos que se disminuya el incremento del
10% y le pedimos que se informe sobre los perfiles
lingüísticos. Estas son las propuestas de enmiendas que
hacemos que creemos que mejoran.

En definitiva, instamos al Govern a que reprogramen, a que
recorten su estructural política del Govern, a que hagan lo que
debe hacer un buen gobierno, adaptarse a las circunstancias, y
les instamos a que pongan por delante el interés general en
lugar del interés partidista; que hagan que de verdad sea un
gobierno de la gente y no solamente un gobierno para su
gente.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Governar significa assumir una gran
responsabilitat cap a la ciutadania de les nostres illes. El
Govern de les Illes Balears està format per segona vegada
consecutiva per forces progressistes. L’anterior legislatura es
varen elaborar multitud de lleis, moltes d’elles pioneres, com
la de canvi climàtic, la de residus o la d’habitatge. 

En aquesta legislatura, tot i que s’elaboraran algunes lleis,
el màxim repte és seguir aplicant i desplegant totes aquestes
lleis aprovades l’anterior legislatura per tal que siguin una
vertadera eina al servei de la gent, i per això calen les millors
persones, les més preparades i disposades a desplegar les
diferents lleis i normatives. Aquest govern, com dic, s’ha
conformat amb persones compromeses, capacitades i
preparades que assumeixen el compromís per treballar pels
interessos de la nostra ciutadania i per fer de les nostres illes
unes illes més sostenibles, més feministes, més accessibles,
més verdes, etc.

Però, és clar, igual és difícil de comprendre per les forces
conservadores. Quan governa la dreta realment el govern a
l’ombra recau sobre els representants de les elits, que són els
privilegiats i que són els que tenen menys simpaties pels
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canvis. Per a les forces conservadores les diferències socials
són naturals i inevitables, tant que defensen que una minoria
privilegiada tengui més drets que una majoria social. Això per
a ells significa que aposten per l’individualisme i els
interessos personal d’uns pocs que estan per sobre del bé
comú. Per a les forces conservadores els  privilegis d’una
minoria sempre mereixen ser defensats per sobre dels
interessos de la ciutadania. És habitual que justifiquin aquestes
diferències, les discriminacions, les desigualtats, les
retallades en drets, llibertats i  oportunitats. Per als partits
conservadors sí, aquest és el govern que volen; els governs han
de ser el més petits possibles i el menys entremetedors
possibles, mentre que el nostre govern parteix de la necessitat
d’un govern fort que agafi les regnes de l’economia i la
societat per conduir la nostra comunitat cap a una igualtat de
drets i oportunitats. Nosaltres aspiram al bé col·lectiu; és per
això que apostam per una estructura de govern forta. 

La dreta en aquest país sempre s’ha encarregat
d’externalitzar, privatitzar i de buidar de competències totes
les institucions, o bé de descentralitzar les competències, ja
sigui amb la intenció d’acabar amb les autonomies o que quedi
tot en poques mans privatitzant els serveis, i que al final
comandin els de sempre.

Això no és el nostre model ni són les nostres polítiques,
i és per això que no votarem a favor de la moció presentada
per Ciutadans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats i diputades,
nosaltres no donarem suport a aquesta moció, i els explicaré
els motius. És vera que és una moció que comença a ser
recurrent als principis de legislatura; crec que a la passada,
tant en aquesta cambra com a altres institucions, es va produir
el mateix debat, i crec que aquest debat respon a qüestions que
són les més estructurals, i evidentment a diferència en criteris
a l’hora d’entendre el paper i l’objectiu que ha de tenir la
mateixa administració pública, és a dir, les mateixes
administracions, i que al cap i a la fi es tracta de models que
són totalment antagònics, i a més incompatibles, i a més
n’estic convençut.

Evidentment per fer coses han de menester gent que les
faci, i  diran “i vostè ha sortit aquí per dir una obvietat com
aquesta?”, idò sí, és així. En no fer res, en no fer res, no has de
menester ningú, i a més estalvies doblers, no gastes doblers.
Si qualque avantatge té no fer res vol dir que pots acabar una
legislatura amb 140 milions dins el banc, fins i tot treure pit
d’això, és a dir, bravejar que has deixat una institució amb 140

milions d’euros dins els bancs. A mi em va passar, essent
president del Consell de Mallorca, com saben, la passada
legislatura la meva predecessora treia pit d’això, “hem deixat
140 milions d’euros en el banc”, però curiosament a un
moment en què no hi havia doblers ni per comprar bolquers a
les residències.

Per tant l’objectiu quin ha de ser, de l’administració
pública? Atendre les nostres persones majors, en aquest cas,
o exactament què? I amb un exemple prou més planer: vostè
imagini que ha de fer obra a ca seva; si el que ha de fer és
reformar la cuina amb un peonet i un oficial li basta i li sobra;
en canvi si vostè el que vol es reformar la casa sencera li farà
falta qualque cosa més que un peonet i un oficial, li farà falta
un equip en què hi haurà d’haver arquitectes, en què hi haurà
d’haver aparelladors, enginyers, etc., que crec que això és la
diferència en qüestió, que és la mateixa concepció de
l’administració pública, dels papers que han de tenir les
administracions, i aquí hi ha un model que és contraposat
totalment amb l’altre, que és el model neoliberal, aquell
model que va defensar en Reagan en el seu moment i n’Aznar
també aquí a Espanya, el que els politòlegs diuen l’escola
famosa de Chicago, que defensa que l’administració pública
per ella mateixa no funciona, que s’ha de privatitzar tot allò
que es pugui privatitzar, i de fet aquí el darrer que es va
privatitzar crec que era AENA i Loteries de l’Estat, que fa
qüestió de..., res, dos anys, crec; fins i tot sanitat i educació,
és a dir, no invertir en sanitat o en educació públiques vol dir
també fomentar la privada, i és una manera també de
privatització, i crec que això ho hem de tenir prou en compte.

Per tant són models totalment diferents. Un no creu en les
administracions públiques i, per tant, creu..., creu... -si em
volen escoltar, jo he escoltat detingudament, si no, m’ho diuen
i directament me’n vaig a seure i li dic que votarem en contra
i s’ha acabat, no, ho dic perquè ganes de perdre el temps, no en
tenc. Vostè ha dit que volia dur aquí debat, idò jo li dic el meu
punt de vista, que és tan bo com el seu, és tan legítim.

Per tant, amb aquest model no ens entendrem, perquè
creiem en un model d’administració pública amb capacitat de
poder intervenir en aquells problemes que tenen els ciutadans,
i ho veiem avui aquí, amb un fet molt concret, hem vist com a
través de la fallida d’un majorista de viatges important a
nosaltres això ens genera un problema important dins la nostra
economia, i això evidentment ens fa entendre que l’economia
d’aquesta terra és feble, i és feble precisament perquè depèn
de fenòmens que són totalment adversos, i vostè ha vist quina
ha estat la reacció d’un govern d’extrema dreta precisament
dins el Regne Unit, no?, que ha estat totalment no
intervencionista, tal vegada ho hagués pogut ser
intervencionista, com sí intentava ser-ho el d’aquí, no? I li pos
aquest exemple, i nosaltres mateixos necessitam aquesta
capacitat de força per poder intervenir dins aquest procés de
transformació social i econòmica, que és ben necessària.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Correspon ara al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Acabamos de oír al Sr. Ensenyat
hablar de modelos diferentes, no veo muy claro qué tienen que
ver diferentes modelos con el número de altos cargos, a no
ser que se refiera a lo que acaba de decirnos la diputada de
Unidas Podemos que es que quieren estructuras de poder
fuertes; lo cual, de verdad, me hace que me recorra un
escalofrío por la columna vertebral porque lo de las
estructuras de poder fuertes me suena a estalinismo puro y
duro, pero bueno.

(Remor de veus)

Dicho esto, la verdad es que el problema de este tema, que
ya adelanto que vamos a apoyar la moción de Ciudadanos, es
que se hace demagogia y se hace demagogia porque si vamos
a la prensa de los últimos días veremos, “el PSOE critica los
fichajes de altos cargos en la Junta de Andalucía”, 19 de
septiembre; “el PSOE critica el aumento de altos cargos en el
Gobierno del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Zaragoza”, 12 de septiembre. El problema es que depende de
quien gobierne siempre vendremos aquí a criticar los
nombramientos de los altos cargos. 

Y yo creo que independientemente de que creamos en la
diferencia de modelos, en lo que deberíamos ponernos de
acuerdo es en jugar todos con las mismas reglas de juego para
que esto no se convierta realmente en un tema demagógico de
cada inicio de legislatura echarnos los unos a los otros por la
cabeza el nombramiento de altos cargos, que algunos de ellos
evidentemente son necesarios y que además el Gobierno
legítimamente tiene derecho a nombrar personas de su
confianza en los cargos de la administración. 

Pero cuando uno se va al tipo de cargos que se nombran,
por ejemplo, el dimitido director de Industria, que no debería
tener un gran compromiso con la función pública porque ha
durado un par de semanas; luego creamos el área de soberanía
alimentaria, ¿cómo hemos podido sobrevivir años y años y
años sin una área de soberanía alimentaria?, me lo pregunto, de
verdad; y ya para rizar el rizo creamos la secretaria
autonómica de la memoria democrática, algo sin lo que desde
luego no podemos vivir. El otro día votamos aquí, y se aprobó,
que el CIS volviera a preguntar sobre monarquía o república,
yo insto al Grupo MÉS a que en la próxima PNL digan que se
pregunte por Franco porque está clarísimo que la máxima
preocupación de la ciudadanía de las Islas Baleares no es el
paro, no es la vivienda, no es la crisis turística que se avecina;
evidentemente, lo que más nos preocupa y por eso creamos
una secretaria autonómica es lo que pasó con Franco. 

Y éste es el problema al final, el problema es que hemos
convertido los cargos de libre designación en el botín de

guerra de los partidos cuando llegan al poder para repartirse
entre amigos o  entre aliados. Y así lo hemos visto
recientemente con el presidente del Gobierno que ha utilizado
el cambalache del ofrecimiento a Podemos de altos cargos,
que al final Podemos no aceptó, para intentar conquistarlos y
obtener la investidura. 

Entonces, lo que hemos de intentar entre todos es que no
exista aquello que dijo madame Pompadour: “después de
nosotros, el diluvio”, es decir, vamos a estar cuatro años y
¡venga!, vamos a colocar a todo el mundo. Si realmente algún
día queremos solventar este problema lo que tenemos que
hacer es sentarnos y establecer unas bases que limiten cuántos
cargos de libre designación se pueden obrar en los diferentes
gobiernos, y jugaremos todos con la misma baraja y no
crearemos estructuras de poder fuertes que, ya digo, es algo
que me horroriza el mero hecho de oírlo citar.

De verdad que para nosotros es un tema que no merece la
pena volverlo a repetir una y otra vez porque, como bien han
dicho, es un tema recurrente de todos los inicios de la
legislatura y es un tema en el que realmente si lo queremos
solucionar no sólo ha de estar de acuerdo el actual equipo de
gobierno, ha de estar de acuerdo la oposición para que cuando
dentro de cuatros años, si Dios quiere, desalojemos a esta
gente no caigamos en sus mismos errores, que es algo que
VOX ha defendido aquí y en toda España.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
El primer que volem fer és demanar al grup proposant la
votació separada de la seva moció. 

Sense que serveixi de precedent, estic d’acord en part amb
què ha dit el portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula,
perquè és evident que aquesta moció té una alta càrrega de
demagògia, però bé, les seves reflexions sobre la memòria
democràtica també és demagògia en estat pur, eh? 

Jo crec que és impossible que hi hagi uns límits i és
impossible aquest acord perquè, entre d’altres coses, perquè
jo crec en la flexibilitat i, per tant, el Govern, tots els governs
en general han de tenir una capacitat d’adaptació a les diferents
necessitats i als diferents reptes que han d’afrontar. 

Aquí el que passa és que no hi estam d’acord amb les
prioritats, però això forma part de la política. És evident que
per a VOX no és prioritària la memòria democràtica i per a
altres partits sí que és prioritària, però això, diguem, forma
part del pluralisme polític constitucionalment consagrat. Per
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tant, cada partit polític quan governa posarà l’accent on troba
que és més convenient posar-hi l’accent i quan hi posa l’accent
també hi posa els càrrecs i també hi posa la dedicació i també
hi posa els pressuposts, hi posa moltes coses. Això jo crec
que entra dins la lògica de la diversitat democràtica.

Per tant, nosaltres, tot i que aquesta moció té un tuf de
demagògia, és evident que vivim moments econòmicament
molt difícils per a la comunitat autònoma, tots vàrem assistir
en el ple de la setmana passada que vàrem parlar dels 177
milions, dels 500 milions, del model de finançament, etc., per
tant, és evident que aquesta comunitat no es pot permetre un
increment molt elevat de l’estructura del Govern. 

El primer i el segon punt al final el que fan és reconèixer
o constatar realitats, i des d’aquest punt de vista nosaltres ho
votarem, perquè és constatar el que hi ha i no mereix cap
dubte. 

El tercer i quart punt conviden al Govern a moderar i  a
valorar si algunes funcions no les podria fer un director
general i no tenir més càrrecs, i jo crec que està bé, la
moderació i la valoració crec que són coses positives i, per
tant, també al punt 3 i al punt 4 en principi e ls  donaríem
suport.

Al punt 5 no li podem donar suport perquè ja és una
valoració política, ja és una valoració política; vostès diuen:
“constatar aquest sobredimensionament”. Bé, jo no sé si està
tan sobredimensionat, depèn de les prioritats polítiques, com
he intentat explicar, que tengui cada govern. Per tant, nosaltres
no entrarem en aquesta valoració política perquè crec que cada
govern al final, i el portaveu de VOX ho deia, altres governs on
hi ha Ciutadans també han sobredimensionat, entre cometes,
han augmentat els càrrecs i han considerat que això anava a
favor de l’eficiència. Per tant, entram en aquesta demagògia i
nosaltres volem evitar-ho. Per tant, a aquest punt no hi
donarem suport.

La millora de l’eficiència a vegades requereix un augment
de la despesa pública i dels càrrecs de confiança, a vegades sí
i a vegades no. Com que el punt 6 dóna per fet que mai no ho
requereix, supòs que a Andalusia i a Madrid sí que ho
requereix, però aquí vostès fan aquest discurs, nosaltres
tampoc a aquest punt no li podem donar suport.

El punt número 7, que és el tema de l’auditoria, a nosaltres
ens pareix molt bé que es controli al Govern, la Sindicatura de
Comptes, ho dic  per l’esmena del PP, ja ho fa això, a
posteriori, però ja ho fa, fa un control, però és evident que no
pensam que sigui l’AIReF que hagi de fer aquesta funció, en
cap cas pensam que a l’AIReF li correspongui. Per tant, a
aquest punt el nostre sentit del vot seria l’abstenció.

I els punts 8 i 9 conviden que el Govern faci els deures en
transparència i crec que està molt bé que es convidi al Govern
perquè, evidentment, es fa un esforç, es treballa en
transparència, però sempre es pot anar més enllà i es poden
complir els compromisos contrets, i com que aquests

compromisos realment no s’han complit al cent per cent
nosaltres a aquests punts 8 i 9 també els donaríem suport.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells? La Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

No farem intervenció, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president, bon dia, diputades, diputats, bon
dia a tothom. Aquesta moció, com bé han dit quasi tots els
grups parlamentaris, és com a una espècie de déjà vu,
Ciudadanos fa com d’aprenent del Partit Popular, i li dic açò
perquè a principis de la passada legislatura ja vam tenir un
debat molt similar, impulsat pel Partit Popular, i d’aquí les
esmenes presentades.

Però ara hi ha una notable diferència, aquest govern ja du
quatre anys governant, quatre anys en els quals hem recuperat
drets i hem posat a nivell de l’Estat espanyol els serveis més
bàsics, després de quatre anys tenim més sanitat, tenim més
serveis socials, tenim més professors en educació, entre
molts d’altres. Gràcies a què? Gràcies a l’impuls polític, per
una banda; gràcies als funcionaris de l’administració pública,
i gràcies a què? Gràcies també a aquests càrrecs als quals
vostè avui els dedica aquesta moció, persones que treballen i
s’il·lusionen amb el projecte  comú, un projecte que és de
millorar el benestar i el futur dels ciutadans i ciutadanes
d’aquestes Illes.

Miri, Sra. Guasp, vostè parla de sobredimensionament, de
quotes ideològiques, de criteris partidistes; li he de dir, sense
que s’ho prengui al peu de la lletra, que piensa el ladrón que
todos son de su condición, i per què li dic aquesta dita?
Perquè, mirant les administracions on vostès governen, també
vostès han fet una reestructuració o sobredimensionament,
com diu vostè, perquè podem veure en el Govern Ayuso-
Ciudadanos, a Madrid, com s’han creat quatre conselleries i
cinc noves direccions generals, cap de les quals d’igualtat, per
cert. En el Consell d’Eivissa quasi han duplicat el nombre de
directors insulars, ha passat de 6 a 11.

I així, que, com diu el refrany que li he dit abans, li deman:
pensa vostè, en els casos dels governs de Madrid i d’Eivissa,
que s’han dimensionat els governs? Pensa vostè que han seguit
criteris ideològics o han seguit criteris partidistes per
contractar els seus càrrecs eventuals, ho troba vostè?
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Després, amb la mateixa moció parla de transparència i fa
referència al portal de transparència del Govern. Sobre aquest
tema, i com vam poder constatar a la compareixença de la
consellera d’Administracions Púbiques i Modernització,
sembla que quasi ens reclama que pengem els currículums un
dia abans de les contractacions o el mateix dia; però en aquest
cas li  he de recordar que hi ha uns terminis concrets per
publicar les dades de cada persona contractada.

Li he de dir, Sra. Guasp, que a qualque moment vaig pensar
que tot quedaria en una simple interpel·lació, que no acabaria
presentant aquesta moció, perquè per a un partit nou com
vostès, un partit que s’omple la boca de voler fer un altre tipus
de política, començar la legislatura fent d’aprenent del Partit
Popular no és la millor manera de començar, seguint insistint
a posar en dubte un grup de persones preparades, amb voluntat
de servei, persones que estan disposades a fer grans esforços,
il·lusionades amb un projecte de futur i que moltes han canviat
la seva situació laboral i familiar per un important compromís
amb els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, ho han fet per
un compromís amb aquest projecte per a Balears, un projecte
que és el nostre projecte, un projecte que és molt ambiciós.

Miri, Sra. Guasp, el menys que podem fer és agrair a totes
aquestes persones el seu compromís i dedicació i per açò
votarem en contra de tots els punts de la seva moció i de les
esmenes que ha acceptat el Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Ara correspon donar la
paraula al grup proposant, la Sra. Guasp, perquè fixi la posició
i digui si accepta les esmenes presentades.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Me
sorprende la interpretación que le dan a mis palabras y a mis
propuestas, incluso llegan a argumentar sobre cosas que yo no
he dicho, y les agradecería que interpreten lo que realmente he
dicho en esta intervención. Parece que a algunos, sobre todo
al Partido Socialista, no les gusta que hagamos nuestro trabajo
de oposición, pero es nuestra obligación y es nuestra
responsabilidad denunciar cuando la política de
nombramientos del Govern atiende a cuotas partidistas, como
digo, y no a conseguir una administración más eficaz y más
eficiente.

En relación con lo que ha comentado la representante de
Unidas Podemos, nos llama especialmente la atención su
discurso porque cuando ustedes no gobernaban en 2015
votaron exactamente la misma moción o muy parecida la
moción del Partido Popular, que la tienen en sus enmiendas,
en 2015 los señores diputados de Podemos estaban a favor de
instar al Govern para reducir y que no se nombraran más altos

cargos. Y también pedían incluso la reprobación y el cese de
algunos de los cargos por nepotismo y enchufismo.

Por tanto, de verdad, nos ha llamado muchísimo la
atención el discurso de un partido que venía a regenerar la
política cuando no formaban parte de los gobiernos. Y por
tanto supongo que tomarán nota los ciudadanos en caso de que
ustedes quieran llegar al Gobierno central.

También me gustaría, al representante de MÉS, trasladarle
que creo que su discurso ha sido demagógico, porque lo que
yo digo no... ha usado términos a los que yo en ningún
momento me he referido, "trilerismo" del lenguaje al que ya
estamos acostumbrados. Aumentar los altos cargos, para que
lo entiendan los ciudadanos, no tiene una repercusión en la
eficacia y eficiencia de la administración, ni en un mayor
servicio para los ciudadanos. No engañen, de verdad, a los
ciudadanos, necesitamos más profesores, más sanitarios,
incluso más funcionarios, ¿por qué no?, pero no más altos
cargos.

Hoy hemos querido abrir el debate y proponer propuestas
en positivo, en aras a apostar hacia una verdadera regeneración
política y nos hemos encontrado sorpresas como la de hoy de
Podemos.

Y pasando a las enmiendas, agradecer a los grupos que han
mostrado hoy aquí su acuerdo parcial, como El Pi, o acuerdo
total, como ha sido el Grupo Parlamentario de VOX y el
Grupo Popular, con algunas enmiendas de transacción que
vamos a proponer.

Aportamos una enmienda de transacción a su enmienda al
punto 3, bueno, leo el texto de la enmienda de transacción para
ver si están ustedes de acuerdo: “El Parlamento de las Illes
Balears insta al Govern a moderar la política de
nombramientos y a no incrementar el organigrama y la
estructura institucional de la administración durante el resto
de la legislatura, así como a ajustar y reducir el organigrama
y estructura institucional durante la legislatura, adecuar a los
altos cargos y cargos de confianza a la situación económica y
financiera del Govern ante la reducción de ingresos,
incremento del déficit y como consecuencia del incremento
de la deuda.”

En relación con su enmienda al punto 4 , proponemos
también una enmienda de transacción y añadir el término
“ajustar”, pero también queríamos mantener el de “moderar”,
quedaría “moderar y ajustar”.

Respecto a la enmienda que modifica el punto 7,
aceptamos el texto propuesto y cambiamos, modificamos que
“la auditoría la lleve a cabo la AIReF” por la “Sindicatura de
Cuentas”.

Aceptamos también la enmienda que pretende modificar el
punto 9: “la adhesión al código ético y al certificado oficial
acreditativo del conocimiento del catalán”, estamos
completamente de acuerdo con su propuesta del Partido
Popular.
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En relación con la penúltima enmienda, también
proponemos... -perdón-, no estamos de acuerdo con introducir
la resolución..., no, en esta no estaríamos de acuerdo en
introducir la resolución completa del 23 de septiembre, ya
que pensamos que hay algunos puntos que ya no están
actualmente actualizados. Por tanto, introduciríamos el punto
3 como enmienda de adición a la vuestra.

Y aceptamos, por supuesto, la enmienda de adición de un
nuevo punto en el que rechazamos el incremento de las
retribuciones de más del 10% de los directores y cargos de
confianza del ib-salut.

Aceptamos también la propuesta del Grupo Parlamentario
El Pi, de votar los puntos de forma separada.

Y lamento constatar hoy aquí la falta de compromiso de
esta cámara para avanzar hacia una verdadera regeneración
política.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Guasp ha proposat una transacció a l’esmena RGE
núm. 5754, que ha fet el Grup Parlamentari Popular, i he de
demanar si qualque grup s’hi oposa. No hi ha cap grup
parlamentari que s’hi oposi.

També n’ha fet una altra a l’esmena RGE núm. 5755,
qualque grup parlamentari s’hi oposa? No.

I també, si ho he entès bé, fa una transacció a la RGE núm.
5758, que era una esmena d’addició. Qualque grup s’hi oposa?
No.

Doncs passam a la votació separada, com ha acceptat.
Passam a votar, votam, la número 1, sí, perdó.

26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

25 vots a favor; 31 vots en contra; cap abstenció.

Votam ara el punt número 3, amb l’esmena transaccionada
que ha acceptat el Grup Parlamentari Ciudadanos. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 4 abstencions.

Votam ara el punt número 4, també amb la transacció
acceptada pel Grup Ciudadanos. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Votam ara el punt número 5. Votam.

23 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

Ara votam el punt número 6. Votam.

23 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

3 abstencions, perdó.

Ara votam el punt número 7, amb l’esmena del Partit
Popular incorporada. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Ara votam el punt número 8. Votam.

26 vots a favor; 31 en contra; cap abstenció.

Ara votam el punt número 9, amb l’esmena incorporada del
Partit Popular. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Ara votam l’esmena RGE núm. 5758, d’addició, del Grup
Parlamentari Popular. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Ara votam l’esmena RGE núm. 5759, del Partit Popular,
que és una esmena d’addició. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 3541/19,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar en
els projectes de llei.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 3541/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar en els
projectes de llei.

Intervenció del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados,
buenos días a todos. Una reciente resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas alienta a los gobiernos a que
sigan haciendo todo lo posible para lograr integrar la
perspectiva de familia en las políticas que desarrollen. La
Declaración Universal de los Derechos Humanos defiende a
la familia como el elemento natural y fundamental de la
sociedad y establece la obligación de que la sociedad y el
Estado la protejan. La Carta Social Europea fija el
compromiso de las partes firmantes con el fomento de la
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protección económica, jurídica y social de la familia como
célula fundamental de la sociedad. La Constitución Española,
en su artículo 39.1º, establece como principio rector de la
política social y económica que los poderes públicos aseguran
la protección social, económica y jurídica de la familia.
Nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 30.16, define
la protección de la familia como una competencia exclusiva,
y en el artículo 16.3, establece que, en todo caso, la actuación
de las administraciones públicas de las Islas Baleares se
deberá centrar primordialmente en la defensa integral de la
familia y los derechos de las parejas estables, entre otros
ámbitos, sin olvidar el apartado 4, de ese mismo artículo,
donde se especifica que las administraciones públicas, en el
marco de sus respectivas competencias, promoverán las
condiciones necesarias para que los derechos sociales de los
ciudadanos de las Illes Balears y de los grupos y colectivos en
que se integran sean objeto de una aplicación real y efectiva.

En este contexto, este Parlamento aprobó, por unanimidad,
una declaración, en sesión de 19 de febrero de 2013,
siguiendo las principales líneas de actuación declaradas por la
ONU sobre políticas familiares, para reconocer, apoyar y
proteger a las familias por la importante labor social que
realizan. En dicha declaración todos los grupos políticos de
esta Cámara se sumaron a la iniciativa de trabajar en las líneas
de actuación de la ONU e instaron al Gobierno autonómico a
impulsar las acciones necesarias para proteger a las familias
de estas islas contrala pobreza, a favor de la plena ocupación,
la integración social y la solidaridad intergeneracional.

En la pasada legislatura se aprobó, también por unanimidad,
en esta Cámara, la Ley de apoyo a las familias y, en su artículo
34, titulado Elaboración de iniciativas legislativas y estudio
de impacto familiar, se indica lo siguiente: “En la elaboración
de proyectos de ley, los órganos competentes deberán emitir
el informe de impacto familiar que tendrá carácter preceptivo,
con la finalidad de considerar el impacto social y económico
de las políticas a largo plazo en el conjunto de las familias.

El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la
consejería competente en materia de servicios sociales,
aprobará la guía de elaboración de informes de impacto
familiar para facilitar al resto  de consejerías la emisión de
dicho informe. A efectos de elaborar los informes de impacto
familiar las administraciones públicas de la comunidad
autónoma de les Illes Balears quedan obligadas a facilitar al
Gobierno de las Illes Balears todos los datos estadísticos y
presupuestarios que les pueda solicitar.

Esta emisión del informe del impacto familiar en todas las
leyes que se aprueben en este parlamento es una valiosa
herramienta que servirá para medir el impacto de una
determinada política o  programa en la situación de las
familias, pero también para cumplir con el propósito de
responder a las dificultades con las que se enfrentan las
familias, también para guiar las iniciativas que benefician a las
familias en Balears y para integrar la perspectiva de la familia
como un componente destacado e inexcusable del proceso
legislativo.

Huelga decir que las leyes se aprueban para cumplirlas, si
no, es un engaño a la ciudadanía. Por eso esta legislatura no
debe aprobarse ninguna ley que no lleve este informe de
impacto familiar en cumplimiento de lo que los grupos
parlamentarios aprobaron por unanimidad en esta cámara.

Por estos motivos el Grupo VOX-Actua Baleares presenta
la siguiente proposición no de ley: “El Parlamento de las Illes
Balears insta al órgano competente del Gobierno de les Illes
Balears a que emita en los proyectos de ley en esta legislatura
el informe de impacto familiar que tendrá carácter preceptivo
con la finalidad de considerar el impacto social y económico
de las políticas a largo plazo en el conjunto de las familias. Y
dos, el Parlamento de les llles Balears insta al Gobierno de les
Illes Balears a que, a propuesta de la conserjería competente
en materia de servicios sociales, apruebe la guía de
elaboración de informes de impacto familiar para facilitar al
resto de consejerías la emisión de dicho informe”.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Intervenció del Grup
Parlamentari Popular per defensar l’esmena RGE núm.
5729/19, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres des del Partit
Popular sempre -i ho hem demostrat amb fets- hem estat al
costat de la família i a més he de dir  que, a part d’estar al
costat de la família, sempre hem demostrat dues coses més:
una, que estam al costat del compliment de les lleis, sempre,
no estam a favor de la desobediència civil que moltes vegades
hem sentit en aquest parlament, i que estam a favor de
qualsevol proposta vengui d’on vengui. Nosaltres mai no hem
posat empereons a una proposta de qualsevol partit polític,
fins i  tot evidentment propostes del Govern, sempre i quan
siguin d’interès general i sempre i quan siguin per al bé de la
ciutadania.

Dit això, volia dir que el Grup Parlamentari Popular donarà
suport a la proposta, si bé nosaltres hem presentat una esmena
al segon punt al qual nosaltres deim que perquè no sigui un
entrebanc perquè les lleis s’eternitzin, que l’elaboració
d’aquest informe així com marca la llei abans mencionada, es
faci en un termini de quinze dies.

Deia abans que estam a favor de totes les lleis que estan
aprovades en aquest parlament venguin d’on venguin sempre i
quan hi hagi un interès general i no podem dir el mateix dels
partits polítics que donen suport al pacte d’esquerres. I ho dic
perquè a l’any 2014 el Partit Popular..., en aquesta cambra es
va aprovar una llei que és la Llei 9/2014 que era una llei sobre
la protecció a la maternitat i que quan el pacte d’esquerres va
entrar a governar, va tenir molta de pressa a l’any 2016 a
derogar-la. Evidentment que era una llei bona, no era una llei
ideològica com vostès deien i es va veure que no era així
perquè quan després a l’any 2018 es va elaborar la Llei de
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suport a les famílies el Partit Popular va donar suport a
aquesta llei, va participar activament en tota una sèrie
d’esmenes i va tornar defensar el Partit Popular el suport a les
dones i a la gestació...

(Remor de veus)

... Sra. Consellera, crec que no pot intervenir, no és per res...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

..., això correspon al president, dir-li-ho...

EL SR. PRESIDENT:

No entri en cap debat, Sra. Diputada.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per tant, com que nosaltres creim que s’ha de...

(Remor de veus)

... el que nosaltres creim és que s’ha de complir el que mana
la Llei de suport a les famílies, i en la compareixença que
nosaltres vàrem tenir ara fa una sèrie de setmanes, on va
comparèixer la consellera Fina Santiago, nosaltres li vàrem dir
que faltava desenvolupar aquesta llei i faltava desenvolupar
tota una sèrie de coses, una d’elles és que fa falta
desenvolupar el reglament de principis generals de la condició
de família monoparental, que -com sap Sra. Consellera- tenia
un termini d’un anys, termini d’un any per a aquesta elaboració
del reglament que ja ha vençut. Vostè va dir que era imminent
i l’excusa de no haver-se elaborat aquest reglament va ser en
aquell moment, e l dia de la seva compareixença que havien
tengut un procés electoral i que s’havia allargat, però que
vostès creien que en un termini màxim d’un mes o dos ja
estaria per a aprovació i per a la publicació aquest reglament.

Nosaltres també vàrem demanar a la seva compareixença
que s’elaboràs aquesta guia d’actuacions i altres, que també té
un termini de devuit mesos i també... que és el que ara avui
comentàvem.

Per tant, dit tot això, donarem suport a la PNL presentada
pel Grup Parlamentari VOX i he de dir que sí que ens agradaria
que s’aprovàs amb la nostra esmena perquè creim que el
procediment de la llei no es pot demorar per l’elaboració
d’aquest informe. Per tant, nosaltres creim que un període, un
termini de quinze dies seria suficient com per poder elaborar
aquest informe d’impacte familiar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Gómez..., perdó, Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, a Unidas Podem
en aquesta proposició no de llei ens passa que no comprenem
la proposició, no perdó, ens passa que sí que comprenem la
proposició, el que no l’entenem molt bé, perquè s’està
demanant una cosa que ja existeix. Normalment les
proposicions no de llei insten el Govern a donar compliment
de les coses que la llei ja hauria d’estar donant.

VOX es resisteix a acceptar les noves formes i vincles que
determinen l’actual concepte de familia i aquesta PNL
únicament persegueix la proposició de model tradicional tal
com ho entén VOX. Senyores i senyors de VOX, l’evolució de
la societat actual i moderna de les Illes els supera.

Dit això, per a Unides Podem la paraula que millor
defineix en l’actualitat la família és la diversitat ja que la
família avui dia no té un significat únic i excloent. Des del
punt de vista legal s’han produït grans avanços determinats
fonamentalment per l’aprovació de diverses lleis que han
donat entrada a nous models familiars. La reivindicació dels
moviments LGTBI a la sensibilització i transformació de les
actituds socials han suposat el canvi d’idees preconcebudes i
sentiments de la societat cap a la família, el matrimoni i la
sexualitat.

La ciutadania té dret a formar el model de convivència que
més la satisfaci segons la seva situació personal, creences i
convicció, mentre VOX està enrocat en la defensa de la
família tradicional i l’atac frontal a forces culturals  com el
feminisme.

Si realment interessa ajudar a les famílies, mirin les
condicions de vulnerabilitat de les famílies monoparentals. Si
realment interessa ajudar les famílies donin solucions
pensades per a la diversitat dels models de família que
existeixen. Si realment interessa ajudar les famílies treballem
per pujades del salari mínim interprofessional i no continuem
tractant la ciutadania com a mà d’obra precària.

Si interessa ajudar les famílies mirin per les dones perquè
puguin plantejar-se un projecte de família que no sigui
impossible per la precarietat laboral, per l’explosió massiva
del mercat de treball o per les traves que implica per a la
continuïtat d’una carrera professional.

Si realment interessa ajudar les famílies lluitem contra la
desigualtat entre homes i dones en la criança avançant cap a
una xarxa d’escoletes de 0 a 3 anys pública, gratuïta i de
qualitat.
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Si realment interessa ajudar les famílies punxem la
bombolla del lloguer, posem fi als lloguers abusius que
ofeguen les famílies, així es respon a les famílies.

El Grup Parlamentari d’Unides Podem votarem no a la
proposició no de llei presentada per VOX per ser innecessària
i per tres motius: primer, la Llei de suport a les famílies ja ho
contempla i és vinculant per al Govern, tant pel que fa a
l’informe d’impacte familiar com a la prèvia elaboració de la
guia d’informes d’impacte familiar; segon, la PNL no afegeix
absolutament res a la Llei de suport a les famílies; i tercer, el
proponent tampoc no assenyala cap incompliment del Govern
que pogués justificar o fer necessari recordar la seva vigència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Molt bon dia. Miri, Sr. Campos, nosaltres sí que
comprenem i entenem, el que no comprendríem ni entendríem
és que vostè dugui aquí una PNL que parli d’uns models o no
contempli els models de família que diu la llei. És a dir, vostè
proposaria una modificació o instar a una modificació de la
llei. 

Com que nosaltres som un partit a més de
constitucionalista, estatutari i que compleix les lleis, no
podem fer altra cosa que donar suport a qualsevol iniciativa
que digui complir la llei. Això a part de l’estratègia que hagin
vostès volgut fixar amb aquesta PNL, que li explicaré que no
compartirem, però ja li dic que sí donarem suport a qualsevol
text que digui complir la llei i fer complir la llei; a diferència
d’altres que insten a desobeir-la, és a dir, a no complir-la. No
serà el nostre cas mai en aquesta cambra malgrat a qualque llei
no li haguem donat suport parlamentari. 

Miri, nosaltres no entenem molt bé com duen vostès aquí
una PNL que diu al Govern que faci una cosa que la llei mana
faci al Govern. No entenem que sigui aquest instrument
d’actuació parlamentària fer-ho, però ja li dic, com vostè a una
proposició de llei que ens obliga o ens insta a complir una
cosa, nosaltres li donarem suport. Li donarem suport
acceptant l’esmena que un altre grup parlamentari li ha fixat,
o almanco nosaltres sí la votarem a favor , i és reduir el
termini per no fer dilació i que quan s’elabori qualsevol
informe preceptiu, sigui la llei que sigui, evidentment sigui en
el manco temps possible, si és que pot ser.

Però això és una PNL redundant, és que jo crec que
l’activitat parlamentària està per dir al Govern quan hi hagi una
tramitació d’una llei dir-li, escolti, vostè no està complint els
terminis, vostè no està afegint aquest informe i, per tant, no li

donarem suport, però en el debat parlamentari no a través d’un
instrument de la PNL, Sr. Campos, nosaltres ho entenem així.

De fet, ara mateix vostè insta el Govern que faci una cosa
sobre una tramitació d’una llei, crec que en el calendari hi ha
la Llei d’educació, que està en exposició pública, no?, amb
aportacions. Per tant, no té..., encara no pot fer ni l’informe,
o no li pert..., o l’està elaborant, no ho sé, no hi és el
conseller, però supòs que també l’estarà elaborant. 

Però per ser breus i no exhaurir el temps perquè és
innecessari, malgrat vostè dugui aquí un text en una proposició
no de llei redundant amb una cosa, nosaltres donarem suport
si accepten aquesta recomanació, perquè no ho diu la llei, que
l’informe sigui..., que fa el Partit Popular, que aquest informe
sigui el més breu possible. També entenc un poc l’argument
que supòs emprarà també el Grup Parlamentari Popular...,
Socialista que li donarà suport al Govern de rebujtar-la. Però
a mi m’agradaria que entenguessin allò de no et rebuig allò
perquè ho dius tu sinó no et rebuig això estrictament amb un
procediment formal que estableix el mateix text de la llei, tant
el punt 1 com el punt 2, a allò de la guia.

Des del nostre grup parlamentari reiteram això, primer,
l’afirmació que qualsevol text que es dugui aquí que diu que
faci complir la llei li donarem suport, però jo instaria el seu
grup parlamentari que no dugui propostes no de llei que fan
extensiu un debat, crec jo, innecessari i que anem al control de
tramitació de la proposta de llei, o la que sigui, per fer les
esmenes i les interpel·lacions i els controls que pertoquen.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. A nosaltres ens passa també
això, que no acabam molt bé d’entendre quin objectiu hi ha
rere la presentació d’aquesta PNL, no? No, perquè
precisament tot el contingut de la PNL està fixat dins la
mateixa llei, fins i tot dins el primer punt ja ho diu la mateixa
llei i el punt 2 s’està elaborant segons el calendari que diu 18
mesos, no 12 com deia la Sra. Durán abans, sinó 18 i, per tant,
encara estam..., 18, encara estam dins termini.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, 18 diu la llei no 12, idò això. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, sí, no, així i tot jo la veritat és que he estat content que
fonamentassin aquesta moció sobre texts tan interessants i
transcendentals i estructurals com la mateixa declaració dels
fets..., Declaració Universal dels Drets de les Persones o fins
i tot de la mateixa Constitució, no?, que entenc també que
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s’han de llegir de manera global i tenir en compte sobretot en
quin procés i en quin moment foren redactades i foren
escrites, precisament la Declaració Universal dels Drets de
les Persones l’any 48, després dels desastres de la guerra
mundial i de les conseqüències del nazisme i del fi del
feixisme, entre altres, no?

Per tant, també tenir en compte aquells articles que fan
referència específicament a la família, però també tenint en
compte que n’hi ha molts d’altres que fan referència a la
família, com bé deia abans la companya de Podem. 

Començam per l’article 3 de la Declaració dels Drets
Universals que diu que tota persona té dret a la vida, a la
llibertat i a la seva seguretat. Ho dic específicament això i
m’he aturat en aquest article perquè el seu mateix grup era un
dels que no fa moltes setmanes tractava de màfia precisament
a una d’aquestes entitats que es dedica a recollir gent que
s’ofega dins la mar, que s’ofeguen dins la mar. Per tant,
aquesta mateixa declaració també fa referència a aquests, i si
és bona per a una cosa també ho ha de ser per a les altres.

En tot cas, no entenem l’objectiu i també tenim dubtes si
quan parlam de família pensam en el mateix, pensam el mateix,
em el mateix concepte. Francament, i ens agradaria, que ens
ho aclarís. 

Sí que tenim la certesa que quan parlam de matrimoni, no
parlam del mateix, i que VOX té una imatge del matrimoni que
és totalment diferent a la qual tal vegada els altres grups
puguem tenir, quant a concepte. Per tant, si ja no ens posam
d’acord què és la família o fins i tot què és el matrimoni,
difícilment, per no dir de manera impossible, ens posarem
d’acord amb una legislació.

Per cert, m’agradaria anar qualque dia a qualque escola
d’aquestes properes a l’Opus Dei a veure què diuen dins
l’escola quan parlen de matrimoni o quan parlen de família,
no?, a veure si allà s’aplica allò que és llibertat de càtedra o,
per altra part, també no fos cosa que s’estigués adoctrinant.
Però bé, això són altres qüestions, no?

Per tant, ja que no ens posam d’acord almanco amb el
terme què és matrimoni, m’agradaria saber si pensam el
mateix del concepte de família i, en tot cas, i si vostès
canviassin la moció, la deixassin damunt la taula o ens
explicassin exactament en què consisteix o quin objectiu
pretén que no contempli la mateixa llei, llavors
reconsideraríem la nostra posició.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. 

(Petit aldarull)

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears
té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
companys de la premsa, públic, gràcies per ser aquí. 

Nosaltres tal vegada reiterarem allò que s’ha dit en aquesta
tribuna a les darreres intervencions després d’aquesta proposta
de proposició no de llei del Grup Parlamentari VOX. 

Hem de dir que, efectivament, ens estranya una mica també
aquesta proposta, tenint en compte que la mateixa llei que ja
es va aprovar l’any 2018 ho contempla a l’article 34 i que diu
concretament: “elaboració de la iniciativa legislativa i estudi
d’impacte familiar, en l’elaboració de projectes de llei e ls
òrgans competents han d’emetre l’informe d’impacte
ambiental”. Queda perfectament especificat en el punt 1, 2 i
3 i fins i tot diu com s’ha de fer, a mes, tenen un termini de
divuit mesos.

Jo crec que aquesta proposta, que no dubt que estigui feta
amb bona fe per part d’aquest grup parlamentari, tal vegada
s’ha precipitat, és a dir, tenen divuit mesos, encara queda una
mica perquè es compleixi el termini.

Nosaltres hem de dir que el Grup Parlamentari El Pi s’hi
troba còmode dins aquesta llei de la família, es tracta de la
primera llei de suport a les famílies de les Illes, està definida
per la llei que les situacions familiars són d’especial
protecció i les administracions estan obligades a garantir la
seva protecció; per primera vegada regula ajuts econòmics per
a menors víctimes de violència masclista, una llei consensuada
amb molts  de col·lectius i també en aquesta cambra
autonòmica la passada legislatura.

Hem de dir que nosaltres pensam que li hem de donar
suport i  que tal vegada no hem d’estar-hi ni a favor ni en
contra, ni fred ni calor, zero graus, ens trobam a un moment en
què aquesta proposició no de llei és precipitada. Pensam, per
tant, que no la podem votar a favor.

De totes maneres també, el que sí podríem discutir, si és
que tenc temps encara, que sí en tenc una mica, hem de
discutir quin concepte de família tenen vostès, perquè, per
exemple, a Andalusia parlen de la família natural, és a dir,
aquella integrada per un pare i una mare. Avui de matí hem
sabut que 36 dones deixaran de tenir el suport de la policia a
El Ejido, allà on VOX té un pes específic. Nosaltres pensam
que violència de gènere també és família, perquè aquestes
dones es varen casar pensant que tendrien una família feliç.

Pensam també que aquestes famílies naturals són molt més
globals del que vostès plantegen, tal vegada haurien de
començar a definir què pensen de família i quin és el tipus de
família que vostès volen que hi hagi aquest afegitó a totes les
lleis i projectes de llei que es debatin a la cambra.

Ens estranya també que vostès parlin de defensa de la
família quan demanen que es tornin transferències a Madrid,
absolutament assolides, interioritzades i necessàries i, si no,
és que tenen poca memòria, vostès volen tornar la
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transferència d’educació, pensam que educació també és
família o així nosaltres ho contemplam. Pensam que sanitat
també és família, perquè afecta totes les famílies; que vostès
vulguin criminalitzar ONG que es dediquen a salvar la vida a
persones que arriben aquí per la mar, també venen famílies
fins aquí, un altre debat seria que sigui Europa qui se n’hagi de
fer responsable i no les regions costaneres.

Per tant, jo demanaria més tolerància, vive y deja vivir,
que les famílies són molt grans, aquí mateix podríem dir que
parlam d’una família, jo tenc una família en el Grup
Parlamentari El Pi, per tant, família és un concepte tan ample,
tan formós, que m’agradaria no prostituir-lo.

Nosaltres no hi podem votar a favor, pensam que tampoc
en contra, estam absolutament d’acord que s’ha d’acomplir
aquest precepte que diu aquesta Llei de família, però tenen 18
mesos, per tant en 18 mesos, quan no acompleixin, ja els
estirarem les orelles.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i amb el seu permís faré la meva
intervenció des de l’escó. A mi em passa també com ja han fet
altres portaveus que no entenc ben bé què demana aquesta
PNL, ja que el que plantegen, ja s’ha dit des d’aquí, ho fa la
Conselleria d’Afers Socials, l’òrgan competent per fer aquests
informes.

Tant el punt 1, que s’acompleix, tal com diu la llei, i el punt
2, s’està elaborant dins els terminis que exposa la mateixa llei,
llavors jo no sé què demanen en realitat, no ho sé, han
comprovat que no es faci o només posen en dubte que la
conselleria faci la seva feina?

No hi donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president, i bon dia a tothom. Nosaltres, des del
Grup Socialista, també estam perplexes de la motivació que ha
empès al Grup VOX a presentar aquesta proposta, no
l’entenem, llegim la llei i sabent els terminis amb els compte
per al seu compliment no entenem la motivació, a no ser que
fos per explicar-nos en aquesta cambra aquesta mena
d’exaltació del concepte de família que ha fet la diputada.

Realment, la diputada s’ha contingut prou avui, però no
podem dir del seu partit la paraula “contenció”, quan veiem
justament quin és el seu model de família, un model de família
que és excloent de la resta de famílies que no siguin la
tradicional, la nacionalcatòlica, m’atreviria a dir.

Miri, Sra. Ribas, nosaltres som diputats i tenim bàsicament
tres feines, o això és el que acab d’entendre dins el poc temps
que duc aquí: la primera feina és controlar el Govern, i vostès
es dediquen a controlar els alumnes i els professors a les
aules.

(Alguns aplaudiments)

La segona feina que tenim aquí és introduir iniciatives
legislatives per millorar la nostra societat, per millorar la
tasca del Govern, aquí vostè no ha aportat res en absolut, no ha
aportat res per millorar la tasca del Govern, ni tampoc no és
una iniciativa legislativa que aporti cap mena de novetat al
nostre ordenament jurídic. Per tant, vostè ha fet aquí una
intervenció completament neutra.

I la tercera feina que jo crec que tenim els diputats és una
feina més de debat ideològic, de debat de les idees. I aquí, en
el debat de les idees, jo li he de dir i li he de manifestar per
què és important que, davant la intolerància, els que pensam
realment en la democràcia ens manifestem. Sé que hi ha dues
teories: una teoria és callar, fer com si no passés res, i l’altra
és plantar cara, i nosaltres el que volem és plantar cara, i dir-
los que en el seu model de família vostès parlen de violència
intrafamiliar, mentre que nosaltres parlam de la violència
masclista, que té lloc a moltes famílies, i nosaltres donam
ajuda i comprensió a les víctimes, just el contrari del que
varen fer vostès a Madrid, quan es guardava un minut de
silenci, en que vostès ni tan sols varen voler donar comprensió
a les víctimes de la violència masclista.

Vostès parlen...

(Alguns aplaudiments)

... d’aquest concepte de família, que jo he caracteritzar com de
nacionalcatòlica, perquè quadra perfectament amb les
característiques de l’antic règim, i nosaltres pensam famílies
educades en la laïcitat, educades en els valors i també
educades en l’aprenentatge del pensament crític, una cosa que
vostès desterren completament perquè titllen de manipuladors
aquells que volen implantar el pensament crític a les aules.

Vostès només parlen de la família natural, de la família
formada per membres heterosexuals, nosaltres parlam d’altres
famílies, moltes famílies en plural, i també de la família
integrada per persones homosexuals, que ja li han dit aquí
alguns diputats, vostès, com que el terme de matrimoni el
cenyeixen a una única estructura, torn dir, nacionalcatòlica,
vostès, evidentment, defugen d’aquest concepte. Nosaltres
pensam en la pluralitat de models de família i evidentment
també en la família monoparental de la qual, evidentment,
vostè no ha dit ni una sola paraula en la seva intervenció,
perquè es veu que no mereixia cap mena de protecció. Per no
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parlar de tota la resta de problemes que sí que ens preocupen
i ens ocupen que pateixen les famílies, que són una millor
qualitat educativa, qüestions relatives a la dependència,
qüestions relatives també a l’habitatge i un llarguíssim etc.,
que no faré aquí, però que sembla que vostè se n’ha oblidat.

Per tant, per neutra, per no aportar res i perquè a nosaltres,
sincerament, ens fa molta por veure la paraula família a les
seves boques, nosaltres aquí hem de votar en contra d’aquesta
proposta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Correspon ara al grup
proposant, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Yo estoy atónita de lo que acabo
de oír en esta Cámara...

(Remor de veus)

..., no, es increíble que ustedes empiecen a hablar aquí de
modelos de familia, poniendo en mi boca cosas que yo no he
dicho y en lo que no he entrado para nada, yo he venido aquí a
exigir que se cumpla una ley que ustedes aprobaron por
unanimidad, nosotros no estábamos en aquella legislatura,
nosotros no hemos tenido nada que ver con esta ley, la han
aprobado ustedes por unanimidad, y estamos exigiendo que se
cumpla la ley que ustedes han aprobado, ni más ni menos.
¿Qué fantasmas ven ustedes porque yo venga aquí a hablar de
familia? ¿De verdad ustedes creen que yo no quiero apoyar a
las familias monoparentales, pero si lo llevamos en nuestro
programa?

¿Ustedes saben de lo que están hablando? ¿Me están aquí
diciendo que nosotros queremos un tipo de familia concreto,
que no apoyamos todos los tipos de familia? Eso es mentira,
nosotros queremos que se apoye a las familias, porque
creemos que es donde los ciudadanos están más protegidos;
nosotros apostamos por la familia.

Dicen los señores de Podemos que nuestra iniciativa deja
fuera a determinados modelos de familia, ¿se ha leído usted
nuestra PNL? ¿Hemos hablado de algún modelo de familia?
Nuestra PNL habla de lo que dice la ONU, de lo que dice la
Constitución Española, la Ley Orgánica del Estatuto de
Autonomía y la ley aprobada por ustedes mismos; ¿ustedes van
a votar en contra de que se aplique una ley que ustedes mismos
han aprobado?

Ciudadanos dice que no entiende por qué presentamos
ahora esta PNL, pues mire, la guía para elaborar el informe
debe estar en 18 meses y sabemos que el Reglamento que
desarrolla precisamente la protección a las familias

monoparentales tenía que estar en doce meses, y no se ha
cumplido el plazo. Nosotros queremos evitar que se vuelva a
incumplir el plazo, porque, vistos los antecedentes, no nos
extrañaría nada que no se cumpliera.

Y por supuesto que hemos hecho los deberes, le hemos
pedido a la consellera por escrito que nos enseñe esa guía de
elaboración del informe y, evidentemente, no hemos obtenido
respuesta. Esa y no otra es nuestra intención viniendo aquí a
exigir el cumplimiento, nada más y nada menos, que de una ley
que aprobaron ustedes mismos. Por tanto, si votan ahora en
contra están yendo en contra de una ley que ustedes mismos
han aprobado.

¿Debate de ideas? Aquí no hay ninguna idea...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., aquí no hay ninguna idea, aquí hay que se aplique la ley,
¿qué idea he planteado yo aquí exactamente? ¿He hablado yo
de violencia de género, he hablado yo de tipos de familias?
Familia natural, he llegado a oír, ¿me pueden explicar qué
entienden por familia natural, porque yo no lo entiendo? Yo
hablo de que se cumpla la ley, tomen nota de lo que ha pasado
hoy aquí, porque me parece muy vergonzoso que por el hecho
de que el Grupo VOX plantee una iniciativa que es totalmente
lógica, como que se cumpla la ley que ustedes mismos han
aprobado, la dejen ustedes fuera y voten en contra,
simplemente por venir de este grupo.

Este grupo tiene la misma representatividad legítima que
todos los demás, porque nuestros votantes así lo han querido,
y tenemos derecho a venir aquí, subir a estar tribuna a exigir
que se cumpla la ley y a exigir el control del Gobierno.

(Remor de veus)

Este boicot sin sentido que ustedes están haciendo a
nuestra propuesta al final les va a pasar factura, porque ustedes
mismos se contradicen a sí mismos con tal de no votar algo
que es de pura lógica, que se cumpla la ley.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, accepta vostè..., Sra. Ribas, accepta vostè
l’esmena presentada pel Partit Popular?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, la aceptamos.

EL SR. PRESIDENT:

I votació separada?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien, sí.
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EL SR. PRESIDENT:

Idò, votarem de manera separada, votam el punt número 1.
Votam.

22 vots, sí; 31, no; i 3 abstencions.

Ara votam el punt número 2, amb l’esmena RGE núm.
5729 del Partit Popular incorporada. Votam.

23, sí; 31, no; 3 abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 4598/19,
presentada pel Grup Parlamentari Mi xt, relativa a
reclamació dels 177 milions d'euros que el Govern de
l'Estat deu al Govern de les Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4598/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamació
dels 177 milions d’euros que el Govern de l’Estat deu al
Govern de les Illes Balears.

El president ha d’informar que la diputada Sra. Sílvia Tur i
Ribas ha presentat l’escrit RGE núm. 5726/19, mitjançant el
qual proposa la modificació dels termes de la proposició no
de llei, i que, en compliment de l’apartat 2 de la Resolució de
Presidència, sobre la interpretació de l’article 164.2 del
Reglament, actualment 182.2, s’entén com a proposta de
modificació dels termes de la iniciativa i, en conseqüència, és
necessari que cap grup no s’oposi a la incorporació de la
modificació.

Donada aquesta informació, correspon la intervenció del
Grup Parlamentari Mixt...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sr. President.

LA SRA. CANO I JUAN:

President?

EL SR. PRESIDENT:

... per defensar...

LA SRA. CANO I JUAN:

President, disculpi. El Grup Socialista s’oposa a la
modificació.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, el president només ha informat, encara no ha
demanat.

LA SRA. CANO I JUAN:

D’acord, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ho dic, perquè... Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. No, nosaltres hem presentat un
escrit demanant-li la reconsideració d’aquesta qualificació ,
perquè ens sembla incorrecta. Aquesta resolució de la
Presidència de la VI legislatura, en la qual tan sols tal vegada
no hi havia ni Grup Mixt, pel seu contingut es veu
perfectament que és inconsistent en aplicar-la al Grup Mixt,
perquè parla d’una suposada sintonia política evident entre els
membres d’un mateix grup parlamentari, que és obvi que en el
cas del Grup Mixt no es dóna.

Per tant, hem presentat aquest escrit, supòs que li ha
arribat. Creiem que aquesta resolució no és aplicable al cas
que ens ocupa i, a més a més, hem invocat un precedent en què
a la legislatura passada mateixa una proposició no de llei, de
la qual era signatària una diputada del Grup Mixt,
concretament la Sra. Sílvia Tur, va ser esmenada per altres
diputats del Grup Mixt, concretament la Sra. Olga Ballester,
i aquestes esmenes es van acceptar, es van tramitar, es van
votar, unes es van acceptar, altres es van rebutjar, i vostè ho
recordarà perfectament perquè el primer proposant d’aquesta
proposició no de llei sobre prescripció infermera era vostè
mateix.

Per aquests motius, jo demanaria que reconsiderés aquesta
decisió i, atesa la pluralitat política del Grup Mixt,
reconsiderés la seva decisió, perquè si no limitarem un dret
polític inherent a l’exercici del càrrec de diputat, com és
esmenar una norma que es debat en aquest Parlament, una
norma o, en aquest cas, una proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Aquest president no interpreta
el Reglament, hem seguit les instruccions dels Serveis
Jurídics, jo ara només he informat. Crec que la interpretació
que fan els lle trats és la que nosaltres duem en aquest
seguiment. Sé, perquè vostè m’ho ha donat en mà, que hi ha un
escrit que serà contestat en temps i forma.

Per tant, ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, per defensar la iniciativa i, si vol, la
proposta de modificació...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells,...
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, li he de tornar demanar la paraula per un tema molt
important.

EL SR. PRESIDENT:

No, la paraula vostè l’ha de demanar i el president
considera si li ha de donar o no, ara no és el moment de
debatre aquest punt. Ja li he dit que hi ha una opinió  dels
Serveis Jurídics de la cambra i ara no és el moment de debatre
sobre aquesta qüestió.

Jo he informat sobre aquesta situació i posteriorment,
abans de passar a la votació, demanaré si qualque grup
parlamentari s’oposa o no a la incorporació per ser votada. Per
tant, ara no és moment de debat, Sr. Castells, i per tant sí que
correspon el seu temps, per si vol intervenir el Grup
Parlamentari Mixt, per defensar la iniciativa i la proposta de
modificació presentada mitjançant l’escrit RGE núm.
5726/19.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Però és que no he demanat
la paraula per debatre amb vostè, simplement volia demanar
mig minut per afegir un element sobre la defensa d’uns drets
d’una parlamentària i, per tant, si m’ho permet, simplement
dir-li que la solució que vostè ens dóna vulnera el dret de la
parlamentària perquè la decisió es prendrà quan ja s’hagi
substanciat aquest debat.

Per tant, jo , s i de cas, li demanaria un recés perquè els
Serveis Jurídics puguin valorar el nostre escrit i puguin
prendre una decisió. Perquè no hem estat ni tan sols notificats
d’aquesta decisió, Sr. President, jo en tenc notícia perquè ara
vostè ho ha dit i perquè en el seguiment ho posa; és que la
diputada que ha presentat l’esmena (...) no hem estat
notificats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, perdoni, Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

..., hi ha una vulneració clara dels drets dels diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, no és moment de debatre. Podem aturar 30
segons i vostè pot parlar amb els Serveis Jurídics, és la
interpretació  del Reglament i de la Resolució que fan els
Serveis Jurídics del Parlament. Vostè no hi està d’acord? Vol
30 segons? Doncs, aturam 30 segons i si vostè es vol atracar
li donam les explicacions, però no és el moment de fer debats.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

És que jo no deman un debat, Sr. President,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

..., jo li deman que vostè, que és el responsable d’aplicar el
Reglament, és vostè, no els Serveis Jurídics..., 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

..., que vostè tengui en compte l’escrit que hem presentat...

EL SR. PRESIDENT:

..., no faci que li retiri la paraula, Sr. Castells, crec que ja hem
estat generosos, li he donat tres vegades la paraula.

Demana un recés, li concedesc el recés i si es vol atracar
li donam les explicacions oportunes.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord, moltes gràcies, Sr. President.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Després d’aquest recés continuam, els he d’informar que
els Serveis Jurídics es ratifiquen en aquesta interpretació, per
tant, continuarem amb el seguiment que tenen els portaveus
dels diferents grups parlamentaris.

Per tant, ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt per defensar la iniciativa i la proposta de
modificació  presentada mitjançant l’escrit RGE núm.
5726/19.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt satisfet per la
resolució que ha pres sobre aquest tema perquè segons m’ha
informat la lletrada aplicaran el Reglament i és evident que per
damunt de qualsevol resolució de Presidència hi ha els drets
inalienables dels diputats que evidentment és d’esmenar tots
els temes que es debaten aquí amb l’única excepció raonable
d’aquells diputats que formen part d’un grup políticament
homogeni amb la qual cosa realment seria fins i tot una pèrdua
de temps gairebé que se’ls permetés esmenar, però en aquest
cas per tant, content de saber que tots aquells diputats que han
esmenat, també el Partit Popular ha presentat una esmena,
podran veure votat el seu... la seva iniciativa i, per tant, veure
com queda configurada finalment aquesta proposició no de
llei.
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Passant al text concret de la proposició no de llei, sembla
que estiguem en un dels temes que és com una sèrie perquè
cada setmana tenim una mica de... una certa dosi dels 177
milions. Lògicament quan va sortir a la premsa aquest
problemàtica varen ser diversos els grups que vàrem tenir
iniciatives sobre aquesta qüestió.

Naturalment això fa que d’alguna manera plogui sobre
banyat, és a dir, estam parlant d’un tema que ja es va parlar i
que ja es va debatre en una proposició no de llei la setmana
passada i, per tant, jo ara tampoc no m’allargaré perquè tots
vàrem poder fixar la nostra posició sobre aquest tema.

Concretament, pel que fa a la proposició no de llei, té dos
punts. El primer punt és la part repetitiva respecte al que es va
decidir la setmana passada, fins i tot diré que la setmana
passada gràcies a una esmena de MÉS per Mallorca va quedar
un redactat més contundent del que nosaltres ara els proposem
perquè fins i tot es posava una data límit i per tant, crec que el
podem votar perquè va en aquella mateixa línia, però d’alguna
manera substancialment aquest tema ja ha estat debatut i ja ha
estat votat i a més a més de forma satisfactòria pel meu grup
i per tant, no tenc res a afegir.

Hi ha un segon punt que fa referència a censurar l’actitud
de la ministra Montero perquè vàrem creure que calia fer un
gest de dignitat i  cridar l’atenció a una ministra que en les
seves declaracions d’alguna manera ha jugat amb els
interessos dels ciutadans de les llles Balears, amb la nostra
comunitat autònoma que té uns problemes de finançament
molt greus, que són injustos per a aquests ciutadans en què
sabem que això dona lloc a unes dificultats per finançar els
serveis de l’estat del benestar i, per tant, ens va semblar de
molt mal gust i d’una lleugeresa intolerable que la ministra
utilitzés aquests 177 milions com a una arma política per
afavorir que pogués haver-hi un govern o per afavorir que es
pogués votar a favor d’una investidura. És a dir, posar elements
de debat públic per donar arguments perquè, escolti, hi hagi un
govern i així no tindrem aquest problema. D’alguna manera és
un xantatge cap als ciutadans de les Illes Balears. 

Nosaltres creiem que aquests doblers són una cosa molt
seriosa, són uns doblers que són dels ciutadans de les Illes
Balears, no es pot emprar com a arma política. I per això
demanem que se censuri la seva actuació, a banda que la
ministra va dir, que és un dels altres elements que ens porta a
demanar que se censuri la seva actuació, que hi havia un
informe, aquest informe... després va dir que era verbal i que
l’havia demanat per escrit, jo almenys..., un mitjà de
comunicació va dir que ja existia l’informe, però crec que no
s’ha fet públic i per tant, aquest és un altre element per
demanar aquesta censura.

Pel que fa a les esmenes presentades, el Partit Popular
n’ha presentat una que va en la mateixa línia i que proposa
substituir la paraula “censurar l’actitud” per “reprovar”. Jo no
soc gaire partidari d’acceptar aquesta esmena tot i que
evidentment esperaré els arguments del Partit Popular per un
motiu, perquè en la cultura política espanyola la reprovació
d’un ministre li pertoca fer-la al Congrés dels Diputats. 

Va ser aquest el motiu pel qual jo no vaig voler utilitzar la
paraula “reprovar” tot i que el fons, diguem, la contundència de
l’expressió crec que és la mateixa o fins i tot més forta. No
vaig voler deixar fàcil la crític des de Madrid perquè ens
penséssim que aquest parlament autonòmic podia reprovar un
ministre, tot i que també els he de donar la raó que la paraula
“reprovar” també forma part del lèxic comú i reprovar doncs
és una estirada d’orelles, no?, per tant, també la podríem
acceptar, però jo, per no caure en aquesta idea que algú pogués
pensar que ens arroguem unes capacitats que no tenim, vaig
preferir eludir la paraula “reprovar”.

I pel que fa a l’esmena presentada per la Sra. Sílvia Tur he
de dir que l’acceptarem perquè dóna molta coherència al
conjunt de la proposició no de llei, en el sentit que d’alguna
manera aquesta estirada d’orelles la fem no només a la
ministra Montero, sinó al ministre Ábalos, a to ts  dos per
aquest menyspreu a la problemàtica de la insularitat i a la
problemàtica concreta dels ciutadans de les Illes Balears que
són els que nosaltres hem de defensar i  per tant, dóna una
dimensió a la proposició no de llei, ja que d’alguna manera ha
quedat desfasada perquè la setmana passada ja vàrem resoldre
què opinava aquest parlament sobre els 177 milions, sí que
permetem que el Parlament es pugui manifestar sobre la
valoració que li mereix l’actuació d’aquest govern en funcions
que passarà a la història de forma ben trista.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari Popular per defensar l’esmena RGE núm.
5728/19, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el passat dia 7 d’agost de 2019 el president Sánchez va visitar
les Illes Balears, es va reunir amb el rei a Marivent i també es
va reunir amb la presidenta del Govern, Sra. Armengol.

De la reunió la Sra. Armengol ens va dir que havia demanat
al Sr. Sánchez entre altres coses els 177 milions d’euros que
ja es devien a les Illes Balears des de l’1 de gener de 2019.
La resposta del Sr. Sánchez va ser que era impossible, no hi
havia possibilitat alguna de pagar aquests 177 milions d’euros
de bestretes a compte i decalatge d’IVA perquè estàvem amb
un govern en funcions i resultava que no hi havia pressupostos.
Els pressupostos estaven prorrogats i per tant, era una
impossibilitat absoluta pagar aquests 177 milions a les Illes
Balears i a la resta de comunitats autònomes.

Des del Partit Popular ja veníem avisant des d’abans que es
reunissin el Sr. Sánchez i la Sra. Armengol que això era
possible , era possible. Els venim dient: “escolti, aprovin un
decret llei per habilitar crèdit per poder pagar aquests sous a
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les comunitats autònomes, aquests 7.000 milions d’euros que
es deuen a les comunitats autònomes”.

Vàrem fer propostes en positiu, un decret llei, si no és
possible un decret llei, home, idò faci una línia de crèdits a
tipus zero per tal que es puguin pagar aquests sous que les
comunitats autònomes necessiten per prestar els seus serveis.
Evidentment no se’ns va fer el més mínim cas. 

Vàrem continuar amb la pressió però la resposta que
obteníem constantment: Oh!, va dir la ministra Montero, ens
va dir que era impossible pagar, tampoc, era impossible perquè
l’Advocacia li havia dit que no es podia pagar en aquesta
situació que he descrit prèviament. El Partit Popular li va
demanar des del Congrés de Diputats que s’aportàs l’informe,
i aquell mateix dia ens vàrem assabentar que no hi havia
informe de l’Advocacia, una autèntica vergonya que es
prenguin decisions que condicionen les comunitats autònomes
i que no hi hagués el que deia aquell dia la ministra Montero,
que era un informe de l’Advocacia que impedís aquesta
situació. Això sí, dos dies després es va demanar aquest
informe i l’Advocacia es va pronunciar, i va dir que era
impossible, de cap de les maneres no es podien fer els
pagaments a les comunitats autònomes.

El resultat final de la jugada ja el coneixem tots: el que era
impossible abans de la convocatòria de les eleccions, de sobte
va ser convocar les eleccions i es va fer possible. Resulta...,
per cert, ho hem conegut a través d’una filtració que hi va
haver des de la Moncloa a un diari de tirada nacional, on es va
dir: “Eh!, hem fet una nova reinterpretació de l’informe de
l’Advocacia; el que abans era impossible ha passat a ser
possible de cop”, una cosa realment increïble, sorprenent, una
reinterpretació. Potser la diputada Sra. Truyols ens explicarà
ara, en el seu torn en aquest faristol, com és aquesta
reinterpretació, no? El que abans era impossible ara és
possible, totalment possible.

I només hi ha hagut un canvi. El Govern segueix en
funcions. Els pressupostos segueixen prorrogats. Només hi ha
hagut un canvi, i és la convocatòria d’unes noves eleccions.
Només es posa de manifest una cosa, dues, diria jo. La
primera cosa que es posa de manifest és que el Sr. Sánchez,
els assessors de la Moncloa i tots els ministres han practicat
un xantatge polític vergonyós contra els partits de l’oposició
per tal que li votassin la investidura gratis; aquesta és la
primera conclusió que extraiem, jo crec que tots, no crec que
hi hagi ningú aquí que no extregui aquesta conclusió, xantatge
polític, això és el que s’ha fet des de la Moncloa durant
aquests mesos. I quan el xantatge polític no va funcionar
immediatament es va reinterpretar, això sí, l’informe de
l’Advocacia, i el que abans era impossible es va fer possible
immediatament, de la qual cosa s’extreu la segona conclusió:
el Sr. Sánchez pretén fer-se la campanya electoral des de la
Moncloa, això és el que pretén fer el Sr. Sánchez, no hi ha
dubtes que és així; ja ho va fer l’altra vegada, per tant no hi ha
dubtes que és així.

La conclusió, per tant, d’aquest grup parlamentari és que
creim que és més que necessari reprovar l’actuació de la

ministra Montero, perquè és una vergonya que es puguin fer
aquestes coses des d’un ministeri que enteníem seriós abans
que la ministra Montero fes aquest tipus d’actuacions. La
paraula és molt senzilla, creim que reprovar té més
contundència, creim que és més encertada la paraula reprovar
que no la paraula censurar. Però també els vull dir una cosa: si
censuram també tendrà el suport del Partit Popular la PNL,
concretament en el punt 2, que presenta el Grup Parlamentari
Mixt.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Idò tornem-hi torna-hi. Una altra
vegada més ens trobam reclamant al Govern estatal que
transfereixi els 177 milions d’euros que ja hem comentat aquí
la setmana passada. En aquella intervenció vaig utilitzar el mite
de Sísif, i una vegada més tornam a empènyer la roca dels 177
milions costa per amunt a veure si aquesta vegada queda en el
cim de la muntanya i no roda cap avall. Però no els repetiré la
meva intervenció, sinó que utilitzaré una altra referència de
l’antiguitat, en aquest cas en femení: la soferta Penèlope de
l’Odissea, que va estar durant vint anys teixint de dia i desfent
de nit el sudari per al rei Laertes. Així ens passa amb el
Govern central; quan les negociacions o les converses sobre
finançament s’encaminen, quan no tenen bony tenen bua, i es
desfà la feina feta.

El que ha fet el Govern del Sr. Sánchez no és governar per
al bé del nostre país ni de les nostres illes. Aquest 177
milions que reclamam eren als pressuposts que vàrem pactar
el 2018 entre Unides Podem i el PSOE; hi eren, però encara
no ens han arribat. Tampoc no ha complert diverses promeses:
ni ha derogat la reforma laboral, ni la Llei mordassa, ni ens ha
blindat les pensions.

A dia d’avui des d’Unides Podem no tenim confiança en les
promeses del Sr. Sánchez ni tampoc de la ministra Montero.
Es veu que el que lleva la son al president no és transferir el
que ens deu a les comunitats autònomes. És mal d’entendre
per què tracta tan malament les nostres illes. És mal
d’entendre que un president del Govern se’n vagi de vacances
el mes d’agost amb unes negociacions en marxa mentre el seu
soci preferent li estén la mà i li envia 100 pàgines plenes de
propostes per millorar la vida de la gent. És mal d’entendre
que el Sr. Sánchez no arribi a l’Estat a un pacte similar al que
li ha semblat beníssim a diverses comunitats autònomes,
consells insulars i ajuntaments. És mal d’entendre, si realment
li preocupen les nostres illes, que no hagi conformat govern
a l’Estat, ens dugui a unes eleccions anticipades i els 177
milions quedin novament a un calaix durant mesos i mesos.
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Ah, no!, ara resulta que ja anant cap a les eleccions
anticipades, com en una actuació del mag Tamariz, anuncia la
ministra que han trobat la manera de fer que aquests milions
arribin a les nostres illes, adduint, mirau per on, que anam a
eleccions anticipades.

A veure, governar un país és una tasca seriosa, no un joc de
màgia. No hagués estat més responsable arribar a un acord de
govern que donàs estabilitat al nostre país davant dels reptes
que tenim per davant?, amb una situació  d’emergència
climàtica?, amb un Brexit dur?, amb situacions com la fallida
de Thomas Cook que tant afecta les nostres illes? 

A Balears volem compromisos ferms, i ho il·lustraré amb
una referència musical que a tots vostès els sonarà, per ventura
als més joves no, però crec que a la gran majoria sí, i, per cert,
he de dir  -ho he de dir- molt ben trobat per part del Partit
Popular la setmana passada el seu grup favorit, Presuntos
Implicados, evidentment, és que no podia ser d’altre, havia de
ser aquest. Idò parlant d’exemples musicals, el que no volem...

(Remor de veus)

... -ho varen dir vostès, eh?, no és que m’ho hagi..., ho varen dir
vostès, és al Diari de Sessions, Presuntos Implicados, no?, i
ens varen llegir un parell d’estrofes d’una de les seves
cançons. Idò parlant d’exemples musicals, com deia, el que no
volem més de la ministra Montero és allò que cantava l’artista
italiana Mina en aquella famosa tonada, parole, parole,
parole. Hi ha una dita que recomana que no diguis blat fins
que no el tenguis al sac i ben lligat. Per ara tenim el sac, però
el blat de la ministra Montero no confiam que vengui.

Així doncs, des d’Unides Podem, votarem a favor dels dos
punts de la proposta de MÉS per Menorca, perquè volem que
el Govern de l’Estat es deixi de cançons i transfereixi els 177
milions, i perquè també consideram censurable la manera de
procedir de la ministra Montero en tot aquest assumpte. I ben
igual estam a favor de l’esmena que s’ha presentat per part de
Gent per Formentera sobre el ministre Ábalos. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Diputades i diputats, com ha dit el Sr.
Castells , plou sobre banyat. És un tema molt recurrent, del
qual hem parlat moltes vegades i que evidentment cada dia que
passa apareixen noves notícies que cada vegada ens sorprenen
més.

També plou sobre banyat amb l’actitud del PSIB,
bloquejant que es pugui incorporar una esmena de Gent de
Formentera dintre d’aquesta PNL. Ha dit la Sra. Cano que no

hi estava d’acord. Després s’ha pogut arreglar, però en principi
bloquejava. 

Bé, en el dia d’avui el Sr. Castells lidera la reclamació
perquè el Sr. Sánchez desbloquegi les partides que ens deu, i
realment nosaltres li donarem suport i votarem a favor
d’aquesta PNL i de les seves esmenes, perquè evidentment,
com sap el Sr. Castells, la major part dels grups parlamentaris
exigim el pagament immediat d’aquests 177 milions, que ja
estan compromesos, i que realment exigim perquè es paguin
immediatament. Així ho vàrem manifestar en el ple de la
setmana passada on pràcticament tots els grups varen donar
suport a aquestes iniciatives. 

La Sra. Montero, evidentment, mereix la reprovació, i així
ho vàrem manifestar en el Congrés, que és on exactament
s’han de reprovar als ministres, i mereix la reprovació per
haver utilitzat l’Advocacia de l’Estat per a interessos
tacticistes, partidistes, fins i tot xantatgistes respecte de poder
col·locar el Sr. Sánchez a La Moncloa. I ara la Sra. Montero
ens anuncia el pagament imminent, no dels 177 milions,
només desbloquegen 99 milions, e ls  78 milions de l’IVA
encara estan bloquejats, però evidentment és una acció
clarament electoralista. 

I nosaltres, els diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears, que sabem que plou sobre banyat, ens creurem
el Govern del Sr. Sánchez? Realment som conscients que això
pot ser una mesura electoralista que finalment no arribi? Ens
passarà com en el pagament dels damnificats de les riuades de
Sant Llorenç, Son Carrió i dels municipis confrontats? Ens
passarà com amb el descompte del 75% per a residents que
ara el Sr. Ábalos fa que tremoli? 

Realment, quan ens ingressin aquests 177 milions
realment ens ho creurem; perquè volem fets , no anuncis
electoralistes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, com ja han dit els companys,
tornam a ser aquí amb aquests set dies després el Govern
Sánchez en funcions i una vegada convocades unes noves
eleccions ens sorprèn amb una nova interpretació d’aquest
informe de l’Advocacia. 

Des de MÉS per Mallorca tenim una sensació una mica
agredolça en aquest sentit, per una part valoram positivament
aquest desbloqueig d’aquests 177 milions i el que suposa per
a les nostres illes, perquè crec que és el que tots desitjam en
aquesta cambra, però per una altra part no podem deixar de
lamentar la utilització partidista per part de la ministra
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Montero i del Govern de l’Estat. Utilitzar els recursos
legítims que ens correspon a les comunitats autònomes de
forma partidista i alhora de pressionar per aconseguir una
investidura creim que és una actuació lamentable, i ho hem de
dir així i així ens manifestam.

MÉS per Mallorca creim que no s’ha de confondre, no s’ha
de confondre la responsabilitat institucional i els interessos
dels partits. Per aquest motiu votarem, votarem a favor de la
proposició no de llei que ha presentat MÉS per Menorca i
censuram precisament la forma de presidir de la ministra
Montero.

Per altra part, lamentam que no puguem aquí votar també,
diguem, de forma..., censurar, de qualque manera, les
declaracions del ministre de Foment, el Sr. Ábalos, perquè
crec que aquests dies hem vist que realment han estat unes
declaracions ja no tan sols diria amablement desafortunades
sinó que demostren una ignorància, una ignorància que es
manifesta repetidament, fins i tot quan ha governat també el
PP o quan governa el PSOE veim que no arribam a fer
entendre a l’Estat espanyol que la insularitat és un deure que
l’Estat que té amb nosaltres i no és un caprici ni és un regal
que ens fan. 

Per tant, lamentam que aquí no..., per descomptat des de
MÉS per Mallorca ja hem presentat una proposició no de llei
i esperam la puguem debatre ben aviat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Señores diputados del Grupo
Mixto, la semana pasada ya debatimos este mismo asunto y
este grupo advirtió sobre el bochornoso espectáculo al que
nos han sometido en el Congreso de los Diputados los jefes
del PSOE y de Podemos con su ego desmedido. También
advertimos sobre la incompetencia manifiesta del Sr. Sánchez
y su responsabilidad por haber convocado unas elecciones sin
haber transferido antes los fondos que les corresponden a las
comunidades autónomas. También advertimos de que no
procede ahora venir a esta cámara a marear la perdiz para fijar
posiciones electoralistas que les distancian a ustedes del
problema generado por esa inoperancia de la que hablaba
antes. Además, advertimos que si realmente se quieren tomar
medidas para que lleguen los 177 millones de euros lo que se
debe hacer es reclamarlos judicialmente a un gobierno del
Estado moroso que está poniendo en riesgo la prestación de
servicios básicos en esta comunidad autónoma y en todas las
demás.

Propusimos una enmienda la semana pasada, que por cierto
fue rechazada por ustedes y que además no han recogido en
esta iniciativa, propusimos que se ordenase a la Abogacía de

la comunidad iniciar las acciones judiciales oportunas contra
el Gobierno del Estado para reclamar lo que nos corresponde
por ley.

Pues bien, siguen ustedes con sus declaraciones de
intenciones absolutamente vacías e inútiles que nos hacen
vivir el día de la marmota una y otra vez, nosotros no vamos a
ser cómplices de este paripé electoralista que no conduce a
nada, hagan un favor a este país, afronten el problema de una
vez reconociendo que es mucho más profundo que una
transferencia que no llega.

Nuestro sistema de reparto competencial de los servicios
públicos es una auténtica ruina, el sistema está quebrado,
España tiene una deuda pública de más del 98% de su producto
interior bruto, lo que nos acerca a menos de dos puntos de lo
que en cualquier empresa sería una quiebra técnica. La deuda
estatal está provocada por el descomunal gasto público al que
debe atender para nutrir a las 17 comunidades autónomas que
lo integran. 

Y además debo añadir que es una coincidencia, pero está
ocurriendo, nos acaban de votar ustedes en contra una PNL
que va sobre aplicar una ley que ustedes mismos han aprobado
y ahora no pretenderán que nosotros votemos a favor de una
PNL que únicamente es un paripé electoralista político que no
conduce a ningún lado.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas. No, perdoni, és que el cronòmetre anava
malament, té més temps per parlar, si vol.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

¡Ah!, es que me...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no, falten dos minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

¡Ah!, idò, si és així aprofit per argumentar més bé la
meva posició. 

¿De verdad creen que el ciudadano de a pié cree que las
comunidades autónomas acercan la administración al
ciudadano? No acercan la administración, lo que hacen es
alejarla y obligar a la gente a tener que lidiar con múltiples
organismos duplicados, triplicados y hasta cuadriplicados que
hacen exactamente lo mismo. Pregunten a cualquier
profesional si era más fácil hacer cualquier gestión ante  la
administración pública hace treinta años en comparación con
el laberinto burocrático al que deben enfrentarse hoy.

(Remor de veus)
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¿Saben lo que supone a la gente enfrentarse cada día ante
una administración pública monstruosa que solo sirve para que
los políticos autonómicos amasen más y más poder?

Su iniciativa demuestra que no están ustedes por la labor
de arreglar absolutamente nada, ¿de qué nos sirve instar a una
solución inmediata como proponen ustedes en su PNL si el
Sr. Sánchez, que es el jefe  de la Sra. Armengol, no está
haciendo absolutamente nada? Ahora bien, como ahora se han
convocado las elecciones parece que ahora ya no va a haber
ningún problema, parece que en las próxima semanas sí que
nos van a poder transferir los 177 millones, bueno...

Pues, creo que porque se lo pidamos con buenas palabras
no lo va a hacer. Lo va a hacer en función de lo que a él le
interese. 

Entonces, nosotros sí queremos que realmente llegue este
dinero y queremos hacer algo para nuestra comunidad
autónoma y para poder atender a los compromisos adquiridos
por los servicios públicos autonómicos, lo que tenemos que
hacer es instar a la comunidad autónoma, a la Abogacía de la
comunidad autónoma para que inicie estas acciones legales
que ya propusimos la semana pasada.

En cuanto a la enmienda presentada por la Sra. Tur ante las
sorprendentes declaraciones del ministro Ábalos, lo cierto es
que no sabemos si tales declaraciones responden a un
desprecio absoluto hacia los inconvenientes que sufrimos los
isleños o bien si es producto de una ignorancia supina sobre
el reconocimiento hacia el hecho insular que recoge nuestra
Constitución.

En este caso y dado que la enmienda de adición no se ha
debatido con anterioridad en esta cámara votaremos a favor de
esa iniciativa en el caso de que sea admitida por todos los
grupos y que se admita la votación de los puntos de forma
separada. En cuanto a las dos primeras que constan
actualmente pues... como ya he adelantado votaremos en
contra porque nos parece un paripé que no conduce a ningún
lado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT :

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Habemus repetició d’eleccions, eh?, i com que habemus
repetició d’eleccions el que era impossible fa no res, com
molt bé deia el portaveu del PP, pareix que ara serà possible.
Però nosaltres no ens ho acabam de creure, que quedi clar, i
no és vera que sigui blat que estigui dins el sac lligat; venut i
cobrat, venut i cobrat; si no l’has cobrat és com si no el
tenguessis, el blat, amb la qual cosa quan estigui cobrat
podrem dir blat.

L’altra qüestió, el fet dels 177 milions d’euros, ens du a
una distracció d’un problema que és més gros que els 177
milions d’euros. 177 milions d’euros no és vera, com deia
Podemos, que ho havien pactat per als pressuposts 2018; això
no és vera, això és del sistema de finançament, que ens toca
donar els 177 milions d’euros; el que vostès havien pactat per
al 18 i que la presidenta s’havia compromès en campanya
electoral eren 120 milions en depuradores, 343 de tren, que
tendríem un règim fiscal que duria una bonificació de 270
milions d’euros, o que la mitjana d’inversió estatal s’acostaria
a 109 milions d’euros més que anteriorment. Tot això
lògicament no hi és, tot això eren 800 milions d’euros, 842,
que aquesta terra hagués tengut, que estaria molt bé que tots
els diputats de tots els partits polítics que heu estat a Madrid,
almenys aquests s’haguessin posat d’acord per donar suport a
aquest pressupost, que era al que la presidenta es va
comprometre abans de les eleccions i durant la campanya
electoral de les autonòmiques, consells i ajuntaments.

Però mira, aquestes eren promeses, però n’hi ha unes
altres que no eren promeses, sinó que formen part del total
que necessitam gastar enguany, que són els 180 de carreteres,
i que són el menys ingrés que pot arribar a 150 milions
d’euros que tendrà la comunitat autònoma. Per tant crec que
és evident que tenim una situació complicadíssima i que es
complicarà molt més.

I El Pi, aquesta proposta que fa MÉS per Menorca, que jo
voldria dir a la representant de VOX, aquesta proposta que avui
debatem aquí no l’ha presentada perquè hi hagi eleccions,
perquè dia 2 de setembre no hi havia convocades les
eleccions; això és una proposició no de llei presentada dia 2
de setembre, que du els seus tràmits, com les que vostès tenen
presentades, i el dia que els toqui no serà perquè potser en
Sánchez decideixi repetir les eleccions dia 10 de novembre,
(...) una altra vegada, serà perquè vostès hi ha un dia que l’han
entrada. Ho dic perquè podem dir qualsevol cosa aquí i
qualsevol desbarat.

I anant als desbarat, i vaig acabant, el tema del Sr. Ábalos,
si s’accepta aquesta esmena i tot això, a nosaltres ens pareix
bé; fins i tot ens pareixeria bé la de reprovació. Jo pensava
aquí, mentre parlàvem d’això, que tenia un amic, que ens ha
deixat enguany, que era un poc esperpèntic, però era molt
intel·ligent, que era en Rafel Munar. En Rafel Munar va ser
molts d’anys regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Sa
Pobla, durant dotze anys, i és una persona reconeguda per la
feinada que va fer per tots els partits polítics, i amb això ell,
quan sentia desbarats, en sentit figurat diu: “Els dissabtes
hauríem de crear una plaça de ‘clatellador’, verbal, no de
pegar...

(Se senten uns cops com de clatellades)

... al clatell sinó verbal”, i el Sr. Ábalos es mereix dues bones
clatellades verbals, perquè el problema ja és un problema, com
vàrem dir des d’El Pi, de geografia, de ser capaços d’entendre
que aquesta assignatura hi ha gent que no l’ha donada, de
segons quins partits polítics. Clar, quan aquest senyor diu això
i després la presidenta ha de sortir a dir el que va dir, que em
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pareix bé, el que demostram és que ja ho va dir el Sr. Borrell
fa molts d’anys, que no importava un conveni de carreteres; ho
va dir el Sr. De Guindos fa pocs anys dient que érem molt rics
i tampoc no importava; i ara ve aquest senyor que diu que han
de mirar la declaració de renda de cada un per saber, per saber
si realment li toca o no li toca poder tenir la bonificació, en
base a quins criteris? No ho sabem, no ho sabem.

En canvi no diu: “A la vegada farem aquesta mateixa feina
amb la gent que vagi en AVE, amb la gent que empra les
autopistes que paga l’Estat”, no ho diu, amb la qual cosa està
bé que aquest home tengués una reprimenda forta, dues bones
clatellades verbals, i que el “clatellador” de Rafel Munar crec
que cada vegada farà més falta posar aquí, en aquesta tribuna,
que està bé que tant malament com ho passarem aquest final
d’any, amb tot el que s’ha vist que va passar ahir, amb tot allò
del majorista de viatges Thomas Cook, no tan sols el problema
que podem patir aquests tres mesos que vénen sinó els  que
vendran, nosaltres des d’aquí volem enviar un missatge, des
d’El Pi, a totes les treballadores i els treballadors de Thomas
Cook que en aquest moment no saben con acabarà l’assumpte;
volem enviar unes gràcies enormes, enormes, a to ts  els
turistes que estan encara sense poder sortir i que les seves
declaracions que han fet als mitjans de comunicació és que les
vacances a Balears havien estat extraordinàries. Gràcies,
gràcies! Encoratjam el Govern britànic i l’ajuda que hagi de
menester del Govern espanyol perquè aquesta gent pugui
tornar a obrir ca seva i es pugui dutxar i anar a dormir
tanquil·lament...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’anar acabant. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab. I l’altra qüestió, que no és menys, encoratjam el
Govern perquè siguem capaços de preveure quines
conseqüències té això de cara a final d’any i l’any que ve.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. Tornam ser aquí, com dèiem, amb fets i
no parole, Sra. Martín, fets. Sabem que el Govern de l’Estat
ens deu 177 milions d’euros, sabem que la Llei 22/2009, de
18 de desembre, per la qual es regula el sistema de
finançament autonòmic, garanteix aquests recursos que per
obligació  legal corresponen a tots els ciutadans i totes les
ciutadanes de les Illes Balears. Sabem que tot això és com a
conseqüència del vet polític al projecte de pressuposts
generals de l’Estat 2019. Hem vist com el Ministeri d’Hisenda
ha manifestat públicament que els recursos corresponen, per

suposat, a les comunitats autònomes i que s’ha fet feina de
valent per cercar la fórmula legal que permeti abonar aquestes
quantitats pendents a les comunitats autònomes. 

Hem vist també com el Govern de les Illes Balears ha
mantingut amb fermesa la reclamació davant el Ministeri
d’Hisenda dels 177 milions d’euros. S’ha manifestat en
reiterades ocasions que aquests recursos són irrenunciables
i innegociables, i de fet es va aprovar la setmana passada una
proposició no de llei que insta el Govern de les Illes Balears
a continuar reclamant al Ministeri d’Hisenda els 177 milions
d’euros pendents de transferir, i a estudiar altres mesures en
el cas que el proper 1 de novembre no s’hagi aconseguit un
compromís ferm. I sabem també que la ministra Montero a
finals de la setmana passada ha comunicat que la situació es
desbloquejarà abans de finalitzar el mes de setembre. El
ministeri, per tant, ha trobat la solució perquè els governs
autonòmics puguin disposar de les partides necessàries per
evitar retallades. 

I això són fets, senyors diputats i senyores diputades, i la
resta és demagògia i interessos electoralistes. I això són fets,
i per tant hauria de dir que no s’inventin històries, Sr. Costa i
Sr. Pérez-Ribas...

(Remor de veus)

... ni xantatges ni censures...

(Alguns aplaudiments)

... ni xantatges ni censures.

(Petit aldarull)

Podria posar... podria posar altres exemples de boicots en
sentit contrari, els sona aquell irresponsable vet del PP i de
Ciutadans a l’ampliació del dèficit de les comunitats
autònomes?

(Més aplaudiments i aldarull)

Per tant... per tant...

(Se sent un veu de fons inintel·ligible)

Per tant, donam suport al punt número 1 de l’esmena
presentada..., de la proposició no de llei presentada per MÉS
per Menorca, d’instar el Govern de les Illes Balears a exigir al
Govern de l’Estat una solució immediata perquè aquests
recursos arribin a les Illes Balears, i evidentment no donam el
suport a la censura de la Sra. Jesús Montero perquè..., María
Jesús Montero, perquè ha fet tot el que havia de fer per tal que
aquests 177 milions d’euros arribin, que arribaran...

(Remor de veus)

... abans que finalitzi el mes de setembre.
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Demanam també la votació separada d’aquests punts de la
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon la paraula al Sr. Castells per fixar posicions i
comentar les esmenes acceptades.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, tot i que realment hem
debatut un tema que ja s’havia debatut molt, i que com deia i ha
dit algun altre portaveu plou sobre banyat, és gratificant veure
que encara un petit grup o una petita formació política d’un
petit grup parlamentari doncs és capaç de generar un debat i
d’alguna manera posar sobre la taula un tema incòmode que fa
que d’alguna manera tothom es retrati, realment, perquè aquest
matí el Sr. Marc Pons, a la sessió de control ha afirmat de
forma molt rotunda que... que el Sr. Ábalos el que va dir no ho
volia dir, que s’ha demostrat que no ho volia dir, etc., etc., i no
ho ha dit la Sra. Truyols, no sé quina és la seva posició
respecte de l’esmena que ha presentat la diputada Sílvia Tur,
però, bé, doncs ara podem tots, els grups polítics, el Partit
Socialista inclòs, dir què opinem de les declaracions del Sr.
Ábalos.

O la setmana passada vostès votaven a favor, perdó,
presentaven una PNL sobre els 177 milions, i ara ha dit també,
i li ho agraesc, que votarien a favor del primer punt; després
deia, però, “evidentment no votarem el punt segon”. Home, no,
perdoni, és que ara és on es veu, ara és on vostès tenen la
possibilitat de demostrar que la PNL que varen presentar la
setmana passada anava de debò. Per tant evidentment haurien
de votar a favor del punt 2, i ara, Sra. Truyols...

(Remor de veus)

... i ara, Sra. Truyols, entén vostè per què jo la setmana passada
li deia que era una PNL d’autobombo, perquè en això
consisteix l’autobombo, és a dir, a fer brindis al sol i després,
quan és hora de retratar-se i és hora de posar negre sobre
blanc, és dir “evidentment no votarem a favor”. No, a mi
sincerament, li ho dic amb tota sinceritat, no he vist
l’evidència enlloc.

Jo els he de dir  molt clarament que aquest petit grup,
aquesta petita formació política que forma part d’un petit grup
parlamentari, tenim un compromís amb l’actual govern; vam
votar a favor de la investidura, tenim un acord d’investidura i
serem congruents amb això, però això no ens fa còmplices de
cap de les maneres amb el que faci el govern del PSOE a
Madrid, i això els ha de quedar clar. I sembla ser, pel que he
vist, i de forma també molt gratificant, veig que altres grups
polítics que estan dintre del Govern tenen la mateixa visió, que
evidentment són ells els que han de parlar-ne. És a dir, una
cosa és donar suport en aquesta comunitat autònoma, pels

motius que siguin i pels motius d’oportunitats política que
siguin, a un govern encapçalat per la Sra. Armengol i on el
Partit Socialista és el soci majoritari, i l’altra és callar davant
de les actuacions lesives pels interessos d’aquesta comunitat
autònoma que prenen els seus socis a Madrid. És a dir, per dir-
ho ras i curt, els que tenen un soci a Madrid són vostès, no els
altres, i per tant en aquest sentit, i tornant al començament de
la meva intervenció, celebro que una petita formació política
integrada dins un petit grup parlamentari pugui posar negre
sobre blanc en aquesta qüestió.

He de dedicar uns segons a l’esmena de la Sra. Tur pel
simple motiu que la dinàmica del grup no permet que ella
pugui defensar-la. Crec que es defensa en els  seus propis
termes i per tant no hi afegiré res més, però sí que creia que
com a mínim hi havia d’haver la mínima elegància de dir..., bé,
ella no la pot presentar perquè el Grup Mixt tenim només
evidentment un torn, però sí que està present en la meva
intervenció com a representant del Grup Mixt en aquest debat
aquesta esmena.

Em sap greu, Sra. Truyols, que no hagi manifestat què faran
respecte d’aquesta esmena, perquè em sembla que és un tema
important, i li demanaria, precisament per tot el que li he dit
i per aquest compromís que he ratificat aquí respecte  de
l’estabilitat de l’actual govern nostre, de les Illes Balears, que
nosaltres vam votar la investidura, que hi hagués doncs una
fidelitat a aquesta lleialtat que nosaltres tenim al Govern de
les Illes Balears i per tant no s’escatimés la possibilitat que el
Govern de les Illes Balears, de forma sobirana o amb el marge
de sobirania que tingui, pugui manifestar què opina respecte
dels ministres de Madrid, siguin del color que siguin, perquè
si no entrarem, i és al debat que evidentment una petita
formació política d’un petit grup parlamentari com el meu no
vol entrar, que és el que vostè ha intentat quan ha increpat el
Partit Popular, que és reconduir-ho tot a un enfrontament
maniqueu entre PP i PSOE. Hi ha molts grups en aquesta
cambra que no estem disposats a entrar en aquesta dinàmica,
perquè es tiren els trastos pel cap; quan governen uns a Madrid
i e ls  altres aquí es diuen exactament el mateix que quan es
canvien les tornes, i  per tant crec que ara és el moment de
demostrar que no estem en aquest joc maniqueu, que estem
per defensar els interessos de les Illes Balears, i per tant fer
un cop sobre la taula, verbal, una clatellada verbal, i votar a
favor d’aquesta proposició no de lle i amb l’esmena que ha
presentat la diputada Sílvia Tur.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, per aclarir els termes de la votació, no accepta
l’esmena del Partit Popular...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Exactament, Sr. President, no l’acceptam, no l’acceptam.
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, e ls  vull anunciar que aquest president,
atès que hi ha una interpretació , diguéssim, no clara de la
resolució que ens afecta en aquests moments i que
evidentment necessitarà una modificació per aclarir aquest
assumpte, deman que cap grup parlamentari no s’oposi que
aquesta esmena de la Sra. Sílvia Tur, no s’oposi que pugui ser
incorporada i sotmesa a votació.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sr. President, en funció  d’aquest precedent i aquesta
inexactitud que hi ha en el Reglament, el meu grup no
s’oposarà que es pugui votar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò procedim a la votació. S’accepta votació separada, Sr.
Castells?

Passam a votar. Votam el primer punt.

46 vots a favor, 4 en contra i cap abstenció.

Passam a votar el segon punt. Votam.

36 vots a favor, 21 en contra i cap abstenció.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Ara passam a votar l’esmena d’addició 5726. Votam.

39, sí; 18, no; cap abstenció.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

V. Elecció de dues membres del Consell Assessor de
Continguts i  de Programació de l'Ens de Radiotelevisió
de les Illes Balears.

Finalment... Senyors diputats i diputades... Finalment
procedirem a l’elecció de dues membres del Consell Assessor
de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Procedirem a l’elecció de dues membres del Consell
Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears amb motiu de les renúncies
al càrrec presentades per la Sra. Maria Antònia Puiggròs i
Caldentey i la Sra. Aina Gutiérrez i Coll.

Dia 9 de setembre de 2019 els grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han proposat
la Sra. Maria Francisca Aguiló i Vallespir i la Sra. Maria
Antònia Pou i Rotger com a membres de l’esmentat consell.
La Mesa del Parlament, en sessió de dia 11 de setembre,
acordà, conformement amb l’establert a les normes

reguladores del procediment per a l’elecció dels membres del
Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, un cop
comprovat que respecte de les candidates s’ha presentat la
documentació exigida, en virtut de la qual la Sra. Aguiló queda
vinculada al sector educatiu i de Mallorca, i la Sra. Pou queda
vinculada al sector professional i de Mallorca, trametre als
grups parlamentaris les candidatures presentades, juntament
amb tota la documentació, per tal que tots els grups
parlamentaris tenguin els elements de judici necessari en
temps suficient abans de procedir-ne a la votació.

Ara procedirem a l’elecció, que serà pública per crida.

La secretària primera anomenarà els diputats i les
diputades que han de respondre sí, no o abstenció. La crida es
realitzarà per ordre alfabètic del primer llinatge, començant
pel diputat o la diputada el nom del qual o de la qual sigui tret
en sort.

Els membres del Consell de Govern que siguin diputats,
així com la Mesa, votaran al final.

En primer lloc, procedim a la votació de la candidata Sra.
Maria Francisca Aguiló i Vallespir.

Sra. Secretària Primera, vol treure la bola per determinar
el diputat o diputada pel qual començarà la votació.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Número 35, Sr. Joan Josep Mas i Tugores.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jesús Méndez i Baiges.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sergio Rodríguez i Ferrer.

EL SR. RODRÍGUEZ I FERRER:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Pilar Sansó i Fuster.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antonia Truyols i Martí.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Helena Benlloch i Bottini.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jorge Campos i Asensi.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

José Luís Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Company i Bauzá.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Costa i Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juli Dalmau i de Mata.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margalida Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irantzú Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pablo Jesús Jiménez i Fernández.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mariano Juan i Guasch.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Abstenció

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alejandro López i Soria.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Tania Marí i Marí.

No, absent.

EL SR. PRESIDENT:

Ha votat abstenció telemàticament.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

D’acord.

Virginia Marí i Rennesson.
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicente Marí i Torres.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francina Armengol. Absent.

Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicenç Thomas i Mulet.

EL SR. THOMAS I MULET:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Glòria Pilar Santiago i Camacho.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal i Bendrihem.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Maria Francisca Aguiló i Vallespir ha obtingut 31
vots favorables.

A continuació, procedirem a la votació de la candidata Sra.
Antònia Maria Pou i Rotger.

Sra. Secretària Primera, vol treure la bola per procedir a
quin és el diputat o diputada que primer vota.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Número 38, Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jesús Méndez i Baiges.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Asunción Pons i Fullana.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sergio Rodríguez i Ferrer.

EL SR. RODRÍGUEZ I FERRER:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Pilar Sansó i Fuster.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antonia Truyols i Martí.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Helena Benlloch i Bottini.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jorge Campos i Asensi.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

José Luís Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Company i Bauzá.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Costa i Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juli Dalmau i de Mata.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margalida Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irantzú Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaume Font i Barceló.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pablo Jesús Jiménez i Fernández.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mariano Juan i Guasch.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Abstenció

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alejandro López i Soria.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Tania Marí i Marí. Vot telemàtic?

EL SR. PRESIDENT:

Ha fet vot telemàtic, abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Virginia Marí i Rennesson.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicente Marí i Torres.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonia Martín i Perdiz.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Josep Mas i Tugores.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francina Armengol. Absent.

Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicenç Thomas i Mulet.

EL SR. THOMAS I MULET:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Glòria Pilar Santiago i Camacho.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal i Bendrihem.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Abstención.

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Antonia Maria Pou i Rotger ha obtingut 31 vots.

Per tant, les dues candidates no han aconseguit avui la
majoria de les tres cinquenes parts. I, conformement amb la
modificació de l’acord tercer de les Normes reguladores del
procediment per a l’elecció dels membres del Consell
Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, transcorregut un mes sense
haver aconseguit la majoria de les tres cinquenes parts de la
cambra, es podrà celebrar una nova elecció, on serà suficient
la majoria absoluta.

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

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 6 / 24 de setembre de 2019 273

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Il les Balears. Palma


	I.1) Pregunta RGE núm. 5200/19, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions dels treballadors del sector sanitari.
	I.2) Pregunta RGE núm. 5342/19, presentada per la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes respecte de les dades de contaminació per diòxid de nitrogen al Port de La Savina.
	I.3) Pregunta RGE núm. 5347/19, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a imposts.
	I.4) Pregunta RGE núm. 5349/19, presentada pel diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a possibilitat d'extracció de recursos de la pedrera d'Establiments.
	I.5) Pregunta RGE núm. 5719/19, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del ministre José Luís Ábalos en relació amb el control als beneficiaris del descompte per a residents a les Illes Balears.
	I.6) Pregunta RGE núm. 5352/19, presentada pel diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió del suport oficial a la Fira Nupcial.
	I.7) Pregunta RGE núm. 5353/19, presentada pel diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un geriàtric a Es Castell.
	I.8) Pregunta RGE núm. 5356/19, presentada pel diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament d'infraestructures educatives a Santa Eulària des Riu.
	I.9) Pregunta RGE núm. 5358/19, presentada per la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació marítimoterrestre d'ús d'embarcadors i àrees de fondeig que afecten la zona de Tagomago.
	I.10) Pregunta RGE núm. 5359/19, presentada pel diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a transport escolar a Eivissa.
	I.11) Pregunta RGE núm. 5351/19, presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport escolar.
	I.12) Pregunta RGE núm. 5354/19, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del Defensor del Poble sobre els centres d'internament per a menors infractors.
	I.13) Pregunta RGE núm. 5355/19, presentada per la diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes que gestiona el Govern de les Illes Balears als pagesos i ramaders de les Illes Balears.
	I.14) Pregunta RGE núm. 5202/19, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de les dades de criminalitat a Balears.
	I.15) Pregunta RGE núm. 5346/19, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per protegir els drets lingüístics de la ciutadania.
	I.16) Pregunta RGE núm. 5350/19, presentada pel diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a aprovació d'uns nous pressuposts generals de l'Estat.
	I.17) Pregunta RGE núm. 5721/19, presentada en substitució de la RGE núm. 5348/19, pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a la fallida de Thomas Cook.
	I.18) Pregunta RGE núm. 5720/19, presentada en substitució de la RGE núm. 5360/19, pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria de noves eleccions generals.
	II. Interpel·lació RGE núm. 3381/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears per donar compliment als drets reconeguts a l'article 27 de la Constitució Espanyola.
	III. Moció RGE núm. 5124/19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política de nomenament i sobredimensió d'alts càrrecs i càrrecs de confiança per part del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3358/19.
	IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 3541/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a elaboració de l’informe d’impacte familiar en els projectes de llei.
	IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 4598/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a reclamació dels 177 milions d'euros que el Govern de l'Estat deu al Govern de les Illes Balears.
	V. Elecció de dues membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears.

