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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats i diputades. Bon dia a tots i a
totes, començam el plenari d’avui. 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. 7423/19, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a investigació de la Unió
Europea sobre la declaració de nova ZEPA.

Primera pregunta, RGE núm. 7423/19, ajornada a la sessió
anterior, relativa a investigació de la Unió Europea sobre la
declaració de nova ZEPA, que formula el diputat Sr. Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputats. Gràcies a
qui sigui de l’equip de Govern que em vulgui contestar aquesta
pregunta ja que pareix que la consellera d’Agricultura ha agafat
el mateix vici que té la presidenta Francina Armengol de no
presentar-se a les sessions de control. 

(Remor de veus i aldarull)

Ara fa quatre  mesos, ara fa, ara fa quatre mesos que es
varen separar les conselleries de Medi Ambient..., ara fa
quatre mesos que varen separar les conselleries de Medi
Ambient i d’Agricultura, durant aquest temps la conselleria...,
la consellera els dies que li ha donat la gana venir ha vengut
aquí i ha contestat les preguntes dels diputats, les ha
contestades, però la veritat és que encara no ha dit res i s’ha
limitat a agrair el to i la voluntat constructiva dels diputats del
Partit Popular. 

A hores d’ara jo crec que tots coincidim, senyors
consellers, que els pagesos de les Illes Balears mereixen
qualque cosa més que bones paraules per davant i castanyes
per darrera, que és el que els ha fet la presidenta Francina
Armengol durant els darrers quatre anys. El darrer exemple de
polítiques contràries dels pagesos és l’ampliació de les zones
ZEPA, per això, Sr. Yllanes, si vostè m’ha de contestar la
pregunta, jo li demanaria una valoració respecte de la
investigació que ha obert la Unió Europea. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
Conseller 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, Sr.
Sagreras. Le contestaré yo, le puedo garantizar que la

consellera de Agricultura está trabajando, ¿eh?, no está de
paseo, no le quepa la menor duda. 

Lo primero que tenemos que aclarar respecto a su pregunta
es que es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
la que ha admitido a trámite la petición para investigar la
declaración de zona ZEPA, a la que usted hace referencia, no
es la Unión Europea. Es importante diferenciar esto porque
lógicamente no podemos saber aún cuál puede ser el resultado
de esa investigación y si se va a realizar finalmente o no. Por
lo tanto, no parece muy serio que nos pongamos a valorar algo
que en la actualidad no existe. Si se diese el caso de que
efectivamente se abriese esta investigación y el resultado de
esta investigación -no le quepa la menor duda- luego lo
valoraríamos sin ningún tipo de problema.

Gracias, Sr. Sagreras.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies. Vicepresident, jo li explicaré per què no ve la
consellera d’Agricultura o la presidenta Francina Armengol
quan hi ha una pregunta sobre agricultura aquí, en el Parlament. 

Sap què va fer la presidenta Francina Armengol els darrers
quatre anys en polítiques a favor de l’agricultura? Zero. Sabeu
què és l’únic que va fer la presidenta Francina Armengol des
de la Conselleria d’Agricultura? Idò, urbanisme, urbanisme és
l’únic que va fer la presidenta Armengol des de la Conselleria
d’Agricultura. Aquí on hi havia un pagès, aquí on hi havia un
ramader, aquí on hi havia un agricultor que s’aixecava a les
cinc del matí per fer feina de sol a sol, la presidenta Armengol
còmodament des de dins el despatx del Consolat amb un
llapis, amb el llapis del BOIB, escrivia, pintava una ratlla,
pintava una ZEPA, pintava una ZAVA, prohibia fer una nau
agrícola o limitava les activitats complementàries que podien
fer els pagesos; i amb això es carregava tota la il· lusió
d’aquella família d’agricultors i sobretot tot el patrimoni que
amb molt d’esforç havien fet famílies...

(Remor de veus)

... fent feina de sol a sol durant generacions i generacions.

Conseller, vicepresident, vostè forma part d’un govern que
fins ara ha defensat més els ocellets que els productes de la
nostra terra. Vostè té una presidenta, vostè té una presidenta
que s’estima més una sargantana que un pagès; vostè té una
presidenta que s’estima més que les algues mortes que facin
nosa als turistes de les Illes Balears a les platges que els
pagesos de la nostra terra les puguin emprar dins el corral de
les vaques quan plou. Vostès estan en contra dels pagesos,
nosaltres, els diputats del Partit Popular, som al seu costat.
Gràcies, president.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

No le quepa la menor duda que la apuesta que ha hecho
Unidas Podemos desde que está en el Gobierno -por cierto, en
la legislatura anterior apoyábamos al Govern, pero no
estábamos en el Govern- es precisamente por reforzar el
sector primario y algo que nos interesa enormemente es,
bueno, la situación de la payesía aquí en Baleares, sobre todo
porque entendemos que la payesía es la primera protectora del
territorio y de ahí que no le quepa menor duda que durante
estos cuatro años desde este gobierno, que también preside la
Sra. Armengol, se van a hacer políticas activas de protección
de los payeses de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Pero también junto a eso tenemos un serio problema con
la protección del territorio y la protección del medio
ambiente en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, junto al
apoyo que hacemos a la payesía, apoyamos también la
protección y conservación de toda nuestras especies y el
equilibrio ambiental, pero -insisto- sin olvidarnos de apoyar
también la actividad agrícola y ganadera. No vamos a hacer
ninguna política que perjudique a los payeses y a los ganaderos
del archipiélago, se lo garantizo. 

Las actividades agrícolas y ganaderas son perfectamente
compatibles con la protección del medio ambiente, creo que
la demostración más evidente es la Serra de Tramuntana aquí
en Mallorca, y hay otros espacios también de elevada
protección natural en nuestras islas que así lo son. Por lo
tanto, lo que tratamos de buscar es un equilibrio que sea
sostenible y en cuanto al apoyo -insisto- a esa nueva área
ZEPA a la que se refería originariamente su pregunta, luego
usted ha hecho el discurso que le interesaba hacer acerca de
la preocupación del Partido Popular por la payesía, por eso
hemos llegado a la situación a la que hemos llegado ahora,
pues, le digo que valoraremos en su momento cuando se dé
efectivamente esa situación. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.2) Pregunta RGE núm. 7635/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, rel ativa a desdotar places de
funcionaris no cobertes.

Segona pregunta, RGE núm. 7635/19, relativa a desdotar
places de funcionaris no cobertes, que formula el diputat Sr.

Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Bon dia  a tothom. Buenos días,
consellera. Desde el Grupo Popular queríamos saber las
causas y la valoración que hace la consellera respecto a la
desdotación de las plazas de funcionarios no cubiertas, si esa
decisión ha sido tomada por la conselleria, si ha sido tomada
por la Conselleria de Función Pública o por la Conselleria de
Hacienda o ha sido impuesta por la Sra. Armengol.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Bon dia a tothom. Gràcies, president. Gràcies, Sr.
Lafuente. Bueno, en primer lugar, quiero dejar claro que de lo
que se habla en este caso es de hacer unas relaciones de
puestos de trabajo que respondan adecuadamente a las
necesidades de cada administración, de cada conselleria. En
ningún caso lo que vamos a hacer es despedir a funcionarios
públicos. 

El proyecto de presupuesto del 2020 no suprime ninguna
plaza en ninguna conselleria, simplemente se analiza la
situación de aquellas plazas que estaban vacantes y dotadas
económicamente. No se ha desdotado en el proyecto de
presupuestos ninguna plaza, en el presupuesto que se aprobó
el pasado jueves en el Consejo de Gobierno y que presentará
la consellera de Hacienda. Yo le invitó, Sr. Lafuente, a que se
mire bien los presupuestos que ha aprobado este gobierno y
vea que no se suprime ninguna plaza.

Desde el Govern lo que estamos haciendo es ajustar las
cuentas públicas a una realidad económica que tenemos y
evidentemente no nos podemos permitir tener recursos
económicos bloqueados ni recortes ni despidos. Este
gobierno lo que persigue es financiar de manera adecuada y
gestionar eficientemente nuestros servicios públicos y esta
gestión eficiente es la que hace que tengamos la mayor
inversión social de la historia de nuestra comunidad autónoma.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera. Yo le
agradezco el esfuerzo por explicarnos la previsión respecto a
los presupuestos de 2020, pero la pregunta era respecto a la
desdotación de las plazas en los presupuestos de 2019, que era
la noticia que salía en la prensa precisamente el día 29 de..., o
26 de octubre, “el Govern recorta los gastos de personal y
elimina las plazas de funcionarios no cubiertas”, la
desdotación de plazas del 2019 que entiendo que demuestran
varias cosas: primero, que equivocaron los presupuestos del
2019, que presupuestaron menos ingresos, presupuestaron
más ingresos y han hecho más gastos, por tanto, han
incrementado el déficit público y han incrementado la deuda
pública; demuestra que lo que ustedes han venido negando y el
gobierno de la Sra. Armengol ha venido negando de que
hubiese una desaceleración económica, existe; demuestra que
lo que ustedes llaman ajustes son recortes de la Sra.
Armengol; demuestran también una cosa, demuestran la falta
de sensibilidad hacia los trabajadores públicos porque ustedes
estuvieron precisamente el 17 de octubre a una Mesa general
de Función Pública y no informaron a los trabajadores, aquí
está la queja del sindicato diciéndoles que no les tienen en
consideración, que es una falta de respecto a los trabajadores
que tengan una mesa general de Función Pública el día 17 y el
día 26 desdoten las plazas no cubiertas del año 19 para tener
más liquidez. Precisamente demuestra esa mala contratación,
pero también demuestra que ustedes tienen una gran cantidad
de precariedad en el sector público; a la pregunta que le hice
la otra vez me dijo que no cuadraban los datos del ministerio
con sus datos porque precisamente de los 1.500 trabajadores
más del sector de educación y del sector sanitario la mayoría
son o bien temporales o bien en prácticas. 

Y lo que demuestra también es que ustedes priman los
cargos de confianza, los asesores, que esos sí que siguen
abultando. El mismo día que anunciaban esto salía la
contratación de un nuevo cargo de confianza del Sr.
Vicepresidente; ayer salía la contratación de un nuevo cargo
de confianza, precisamente un interlocutor parlamentario,
supongo que como los consellers vienen poco al pleno pues
necesitan interlocutores parlamentarios. Lo que demuestra
eso, menos funcionarios y más cargos públicos.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president. Sr. Lafuente, ha dicho usted dos datos
falsos, el primero, le he contestado que no se ha desdotado
ninguna plaza vacante en estos presupuestos, usted no lo ha
querido escuchar; el segundo dato falso que ha dado es que
dice que no nos hemos reunido con los sindicatos para

explicarles los presupuestos, esto también es falso,
preguntéselo a los sindicatos.

Mire, me sitúe donde me sitúe siempre tengo un diputado
del Partido Popular detrás, aunque físicamente estemos cerca
estamos ideológicamente en las Antípodas. Nosotros, como
gobierno progresista, apostamos por la administración pública
por eso tenemos 4.000 empleados públicos más que cuando
terminaron ustedes, hemos sacado 9.000 plazas en ofertas
públicas de empleo, ¿cuántas sacaron ustedes?, se lo diré,
cero. Hemos sido la comunidad autónoma que más ha
aumentado el empleo público, hemos recuperado el 28,5% el
empleo público en el último lustro, y esto es lo que ha hecho
el gobierno de la Sra. Armengol, y a pesar de ello sólo
estamos en la media, ¿cómo puede ser que subiendo el 28%
estemos en la media?, porque ustedes en la legislatura anterior
despidieron a miles y ustedes lo hicieron por ideología, no
por recortes, no por eficacia.

(Alguns aplaudiments)

¿Sabe cuál es la opinión sobre su política en función
pública? No se lo dirá esta consellera ni este gobierno, se lo
dijeron los jueces declarando improcedentes todos los
despidos que hicieron. ¿Sabe cuánto le ha costado a las arcas
públicas su nefasta política en materia de función pública? 16
millones de euros, según los jueces.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 7639/19, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i  Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inspeccions d’empreses públ iques i
privades en matèria de transport ferroviari.

Tercera pregunta RGE núm. 7639/19, relativa a
inspeccions d’empreses públiques i privades en matèria de
transport ferroviari, que formula el diputat Sr. Miquel Vidal i
Vidal del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon
dia. Sr. Conseller, fa uns dies apareixia una notícia de premsa
que diu que “el Govern quiere multar al tren por incumplir
la Ley de accesibilidad”. Dóna la casualitat que jo em trobava
a l’estació del tren d’Inca i hi havia un grup de senyors que
comentaven aquesta notícia i deien:“aquesta estació tampoc no
compleix la Llei d’accessibilitat al cent per cent”. Em va fer
repensar i mirar les polítiques que duen a terme vostè i el seu
govern i dic: “no passeu pena que ho demanarem al conseller”. 

D’aquí li faig aquesta pregunta, Sr. Conseller: la seva
conselleria a l’hora d’inspeccionar, de realitzar informes o de
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sancionar, si n’és el cas, actua amb els mateixos criteris quan
ho fa a empreses públiques de la seva responsabilitat que a
empreses privades?

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. 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. Sí, i tant com sí, les 25
estacions ferroviàries de Serveis Ferroviaris estan totes
adaptades en l’àmbit de barreres físiques, i tant com sí. Tot el
material rodat està lligat i compleix tota la part de barreres
físiques. 

Què va succeir aquí?, i vostè ho hauria de saber, i és que el
2014 aquesta empresa privada... el 2014 aquesta empresa
privada va rebre una denúncia per part del Defensor del Poble.
En aquesta denúncia el Defensor del Poble, que la va instruir
o la va començar el Sr. Company, va demanar el compliment
d’aquesta normativa de barreres arquitectòniques...

(Remor de veus)

... i aquest govern ha fet exactament el mateix, ha donat
continuïtat al compliment de barreres arquitectòniques.

I jo ara li deman a vostè, Sr. Vidal: està d’acord que exigim
el compliment de barreres arquitectòniques també a les
empreses privades o no?, o el que cerca és un pretext perquè
les empreses privades no hagin de complir les barreres
arquitectòniques? 

De part de qui està vostè?, de part del col·lectiu... de part
del col·lectiu... de part del col·lectiu que demana poder tenir
igualtat d’oportunitats i per tant, accedir també a la xarxa
ferroviària privada o creu que no és necessari exigir-ho? Esper
la seva resposta.

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Moltes gràcies, president. Sr. Conseller, pi-not-xo, perquè
quan ha començat a contestar-me, el nas li anava creixent de
mala manera.

(Alguns aplaudiments i rialles)

Sr. Conseller, no em demani les preguntes que vostè està
al Govern, jo li record que jo som el que li faig les preguntes
i li dic pinotxo perquè la seva resposta deixa molt a desitjar,
a part de no dir la veritat.

Aquesta resposta que ha donat, permeti’m que li recordi
que almanco fa pudor de dues respostes que no m’agraden: una
és perquè és una empresa pública, els socis del seu govern...,
perdó, una empresa privada turística els socis del seu govern
estan en contra d’aquest tipus de turisme,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...no hi deu haver turismofòbia darrere d’aquestes
inspeccions?

I la segona cosa que em fa pudor és que quan es tracta
d’una empresa privada, històrica, que va bé i a la qual no aplica
la mateixa mesura que a l’empresa pública, Sr. Conseller, no
hi deu haver persecució política? M’ha de permetre que
almanco li digui que deixa aquesta pudor a persecució política
i aquesta pudor a la turismofòbia.

Jo li deman, conseller, que actuï amb igualtat i amb equitat,
evidentment respectant la llei i la normativa, però que defensi
les empreses de les Illes Balears perquè són les nostres, les
seves i les dels altres ciutadans. Només si actua aplicant la
normativa amb equitat i amb igualtat defensarà els interessos
de tots els ciutadans de les Illes Balears, que això és el que
volem.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Està bé, sabem tots on som, el Partit Popular demanant que
no es compleixi la normativa de barreres arquitectòniques als
privats,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Defensor del poble..., Defensor del poble, escrit a partit
d’una denúncia del CERMI on es denunciava: “a las personas
usuarias de sillas de ruedas les es imposible acceder puesto
que el tren no dispone de ningún vagón adecuado para el
acceso y estancia de personas con movilidad reducida” i
demana al Govern que actuï perquè en tenim les
competències, no tenc ganes d’entrar en cap empresa privada,
però tenim denúncies clares que ens obliguen a actuar.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 12 / 5 de novembre de 2019 601

I vostè ens està dient que davant denúncies del Defensor
del Poble, que davant denúncies de l’associació espanyola de
gent amb discapacitat a nivell de l’Estat espanyol que denuncia
açò, vostè ens demana que mirem cap a una altra banda? Vostè
ens demana que no complim, no facem complir la normativa?
És açò el que vostè ens està demanant, Sr. Vidal?

La pròxima vegada que es reuneixi amb el col·lectiu de
discapacitats està bé que faci aquesta defensa perquè li caurà
la cara de vergonya. No hauria d’estar vostè defensant aquestes
qüestions i crec -i  crec- que al segle XXI la seva postura
demana una disculpa davant de la societat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 7642/19, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estat de les negociacions davant la
Unió Europea que ha anunciat el Govern sobre la
instal·lació dels generadors a l’illa de Menorca. 

Quarta pregunta RGE núm. 7642/19, relativa a estat de les
negociacions davant la Unió Europea que ha anunciat el
Govern sobre la instal·lació dels generadors a l’illa de
Menorca, que formula el diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sr. Presidente. Es que este cable es corto,
espero que no sea una señal, que no tenga relación con el
cable submarino que debemos tender entre Mallorca y
Menorca.

Ahora hace un año... -buenos días, Sr. Vicepresidente,
perdone-. ahora hace un año que se realizaron varias promesas
por parte de diversas administraciones consistentes en instalar
generadores en Menorca tras el apagón padecido por 40.000
habitantes del Ponent interrumpiendo sus vidas y sus
actividades durante 56 horas, en octubre del 18.

Ahora, un año después, la iniciativa necesita por lo visto
del estudio del marco normativo y del procedimiento
regulador para la petición y la obtención de un beneplácito por
parte de la Comunidad Europea.

¿Cree, Sr. Vicepresidente, que existe alguna posibilidad de
haber sido contestado por esta comisión y haber realizado esta
instalación de generadores antes de haber colocado el cable
submarino?

Esa es mi pregunta.

EL SR. PRESIDENT:  

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el vicepresident i
conseller 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. Gracias, Sr. Méndez, nosotros a lo
que nos comprometimos es a implicar al ministerio en esa
mesa donde nos reuníamos todas las administraciones y
además Endesa y Red Eléctrica Española para elaborar el plan
de contingencia o poner en práctica el plan de contingencia
para evitar que en Menorca se produjeran acontecimientos
como los que ocurrieron en octubre de 2018.

En ese compromiso, cuando nos entrevistamos con la
ministra de Transición Ecológica le pedimos que alguien del
ministerio acudiera, tuvimos la oportunidad de hablar con esa
persona del ministerio el lunes de la semana pasada y el lunes
de la semana pasada se comprometieron a hacer las gestiones
oportunas delante de la Unión Europea para poder instalar
esos generadores en Menorca para evitar cualquier problema
hasta que tengamos instalado el cable de conexión Mallorca-
Menorca, cable de conexión que se empezará a instalar a partir
del jueves de esta misma semana, se empezará el tendido
submarino y que, por lo tanto, podrá en funcionamiento tal y
como hemos anunciado en el año 2020.

Las cosas en Europa no van precisamente rápidas y
esperemos que por parte del Gobierno español se acorten los
plazos de manera que cuanto antes se pueda hacer esta
negociación con la Dirección General de Competencia de la
Unión.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sr. Vicepresidente, se lo digo porque se podría sospechar
que habría por parte de alguna administración un intento de
ganar tiempo, de ganar meses dado el coste de esta instalación
que a fin de cuentas es una instalación para prever un riesgo.

No estoy nada convencido, lo siento, de que haya que hacer
ninguna consulta europea. La Ley 24/2013, 26 de diciembre,
el sector eléctrico, en su título II, ordenación del suministro,
dice que "el Gobierno podrá adoptar para un plazo determinado
las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía
eléctrica cuando concurran algunos de los siguientes
supuestos: riesgo cierto para la prestación, situaciones que
produzcan reducciones sustanciales del índice de calidad", y
lo que es más, o sea el Gobierno español está perfectamente
capacitado, como usted según este BOE, en el punto 5 dice
que "cuando las medidas adoptadas por el Gobierno de acuerdo
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con lo  previsto en el apartado 2 afecten a una comunidad
autónoma la decisión se adoptará en colaboración con ésta".
Es decir, entre el Gobierno y la comunidad, y el Govern tienen
perfecta autoridad para ello.

Es más, no obstante, "en el caso de que en los territorios
no peninsulares  -como es el caso- se produjeran situaciones
de riesgo cierto para la prestación del suministro, las medidas
previstas pueden ser adoptadas por las comunidades
autónomas afectadas, siempre que se restrinjan a su respectivo
ámbito territorial", como es el caso. O sea, tenemos toda la
autoridad para hacerlo.

Unas administraciones se ponen de perfil, otras de lado,
otras de espaldas y otras se ocultan. Para un menorquín que
vive bajo cinco administraciones, Bruselas, Madrid, Palma, su
propio consejo y su propio ayuntamiento...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Méndez, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Precisamente con ocasión de la pana de Menorca de
octubre de 2018 se aplicó ese artículo que usted ha estado
leyendo y entonces sí que se instalaron, porque eran
absolutamente imprescindibles, los generadores en Menorca.
Pero el sistema eléctrico que tenemos aquí, en donde Endesa
tiene casi el monopolio, obliga a hacer esta consulta a la
Dirección General de Competencia de la Unió, para que ésta
autorice reforzar el sistema eléctrico en Menorca. Son 3
millones de euros el coste calculado para instalar estos
generadores y Europa nos tiene que autorizar. 

Entonces nosotros lo que hemos hecho en este breve plazo
en el que estamos al frente de esta conselleria, ha sido
precisamente reforzar la presión al ministerio para que alguien
del ministerio se implicara. Si no hubiese venido el
ministerio, nosotros no podríamos hacer esa gestión con
Europa. Por lo tanto, no se nos podrá achacar que hemos
abandonado a su suerte a los menorquines y a las menorquinas
después de lo ocurrido en octubre de 2018, todo lo contrario,
todo lo contrario, hemos insistido a Madrid para que Madrid
se ponga las pilas y Madrid vaya a Europa a pedir esta
autorización. Por lo tanto, no le quepa la menor duda de que
estaremos pendientes de cuáles son los trámites y les daremos
cumplida información a los menorquines y menorquinas de
cómo va la gestión para instalar los generadores.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.5) Pregunta RGE núm. 7627/19, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del  G rup
Parlamentari Mixt, relativa a derivació de pacients al
Decret de garantia de demora. 

Cinquena pregunta RGE núm. 7627/19, relativa a derivació
de pacients al Decret de garantia de demora, que formula la
diputada Sra. Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia Sra. Consellera. El 19
d’octubre de 2018 el Consell de Govern anuncià que es
garantia que cap pacient de les Illes Balears no hauria de
superar els terminis màxim d’espera per rebre assistència
sanitària. Aquesta va ser realment una bona notícia. Però tot i
haver llegit el decret, hi ha qüestions que encara no acabam
d’entendre.

És per açò, Sra. Consellera, que li vull demanar si creu que
els criteris per derivar pacients al Decret de garantia de
demora estan donant una bona resposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies, diputada,
per la seva pregunta. El Decret de garantia de demora és un
dret que tenen els ciutadans com molts altres drets. És una
resposta que dóna l’administració, que ha de donar
l’administració que s’excedeix de termini en determinades
situacions, com és una consulta a més de 60 dies, consulta
diagnòstica, una prova radiològica a més de 60 dies o una
intervenció quirúrgica a més de 180 dies.

Jo crec que és molt important pensar que vivim en un estat
de dret i que aquest Govern garanteix els drets i sobretot que
tenim més drets que a l’anterior legislatura del Partit Popular,
perquè hem de saber d’on venim. Venim d’una legislatura on
les llistes d’espera no importaven, ni es publicaven, ni se sabia
com estaven. Però a més, es va derogar el Decret de garantia
de demora, es va derogar la figura del Defensor de l’usuari i
no es varen atendre totes aquelles persones que estaven en
llistes d’espera. La situació era bastant crítica el 2015, ha anat
millorant al llarg del temps i al llarg dels darrers anys.
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El decret només té aproximadament un any de vigència, és
difícil fer una valoració de la seva efectivitat. El que sí li puc
dir és que tenim 35 persones que s’han acollit a les Illes
Balears al Decret de garantia de demora i han estat derivades
a centres concertats. Però 844 han demanat als serveis
d’admissió, als serveis d’atenció a l’usuari pel seu procés i per
la seva situació i a aquestes 844 persones se’ls ha donat
resposta dins l’administració pública.

Per tant, la meva opinió és que efectivament, un dret com
el dret de garantia de demora és un dret essencial per als
ciutadans d’aquestes illes i, per tant, és una bona solució per
a les llistes d’espera.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. Li feim
aquesta pregunta perquè tenim casos de pacients altament
medicats, que necessiten una intervenció quirúrgica urgent i
quan reclamen aplicació d’aquest decret, els diuen per
exemple que la seva intervenció no està contemplada en aquest
decret. I passen els mesos i aquestes persones, insistesc,
continuen altament medicades amb efectes secundaris
preocupants.

Presumptament aquest decret es va fer, com vostè ha dit,
per reduir aquesta llista d’espera, ja he començat dient que em
va semblar bona notícia quan es va anunciar la publicació
d’aquest decret, marcava uns terminis com vostè ja ha explicat
també; però clar, també pensàvem que havia de servir per
agilitar precisament aquestes operacions amb aquest matís
sobretot d’hipermedicació, que seria el punt que realment
m’està preocupant moltíssim i operacions que al final
necessiten perquè dificulten la seva vida quotidiana, des de
quedar immòbils a no poder ..., a no poder  fer, efectivament,
fer la seva vida quotidiana.

I, Sra. Consellera, nosaltres entenem perfectament que la
Conselleria de Salut és una gran conselleria, molt grossa, és
de les més grosses del Govern i les seves dificultats ..., però
bé, estam preocupats, perquè li dic, ens estan arribant algunes
qüestions sobre aquest tema de l’aplicació del Decret de
garantia de demora.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera de Salut.

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

Gràcies, president. La gestió de la llista d’espera, com
vostè deia, és molt complexa, de cada vegada tenim més
ciutadans a les Illes Balears i més intervencions quirúrgiques,

més proves diagnòstiques, més innovació, més tecnologia,
coses que fa 10 anys no s’operaven, ara s’operen. I de cada
vegada tenim més persones beneficiàries d’aquesta sanitat
pública. Jo crec que és un tresor i és un tresor que hem de
cuidar. Jo crec que aquest moment és un bon moment, a part
de fer una gestió acurada, defensar el decret, defensar la figura
del Defensor de l’usuari, que es dirigeixi a ell per favor aquest
cas que vostè diu i és un bon moment per pensar el tipus de
govern que volem a l’Estat, un govern que dóna i retorna drets
amb els governs progressistes, o un govern de dretes que
l’únic que fan és tornar enrera els drets fonamentals.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 7569/19, presentada pel
di putat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a cossos i
forces de l’Estat.

Sisena pregunta RGE núm. 7569/19, relativa a cossos i
forces de l’Estat, que formula el diputat Sr. Sergio Rodríguez
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, la cuestión de
Cataluña se ha convertido en el problema más importante que
tiene España como nación en los últimos cien años. Preocupa
a todos, preocupa en la calle y lo vimos ayer también en el
debate que tuvimos ocasión de contemplar.

La Sra. Armengol siempre saca pecho de los Acuerdos de
Bellver, me parece muy bien, consiguió formar un gobierno,
cosa que su jefe no ha conseguido. Pero lo que nosotros
queremos saber y por lo que le preguntamos es
específicamente, ese Gobierno de los Acuerdos de Bellver,
que incluye a Juntas Podemos y a MÉS, ¿respalda la actuación
de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los
mossos y de los cuerpos de emergencia en Cataluña o no?

Gracias, Sra. Consellera. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Rodríguez, i qued a la seva
disposició per si té interès en algun tema de les Illes Balears.
Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sra. Consellera, no dudo que es posible que usted sea
ministra en el próximo Gobierno de Sánchez si es que se
produce, porque ha aprendido muy bien de su jefe, no
contesta, lo mismo que hizo ayer su jefe , no contestar. No
contestar cuando se le preguntó si va a pactar con los
terroristas, con los separatistas una y otra vez, no contestar. Es
lo que hacen ustedes y ¿por qué?, porque saben que tienen una
división profunda en el seno de su Gobierno, tienen unos
señores que están instalados en la rebelión y otros que se
ponen de perfil...

(Remor de veus)

... y otros que se ponen de perfil, intentando pescar en río
revuelto. 

Yo le he preguntado muy sencillamente, ¿usted apoya a los
Guardias Civiles, a los policías, a los mossos de escuadra que
están haciendo una labor ejemplar en Cataluña?, ¿o va a seguir
escudándose en lo de siempre, en que la tierra es del viento,
en que ustedes son el gobierno de la gente o en la emergencia
climática? Contesten, ¡contesten a una sola pregunta de las que
se les hacen en este parlamento, por favor!

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Rodríguez. Estan tan
ofuscats que ni tan sols no ha escoltat, Sr. Rodríguez, perquè
jo li he contestat amb una monosíl·lab; una altra cosa és que
a vostè no li agradi la meva resposta.

Per altra banda, Sr. Rodríguez, jo entenc -i afortunadament
només ens queden quatre dies de campanya electoral- que
vostè ha tengut els seus dos minuts i mig de glòria o de
desbarradeta política preelectoral, però, Sr. Rodríguez, crec
que la seva actitud i les seves intervencions no ajuden si vostès
realment estiguessin preocupats pel que diu vostè que és el
problema més greu que en aquests moments té aquest país.
Per tant crec que amb les seves intervencions no ajuden gens.

Per altra banda dir que hi ha una divisió dins el Govern és
absolutament fals. Per cert, li he de comentar que precisament
si alguns partits d’aquesta comunitat autònoma varen deixar
clar, fins i tot abans de les eleccions autonòmiques, que es
produiria un pacte en el cas que hi hagués una majoria som els
partits que estam asseguts en aquesta banda de les bancades, i

no poden dir vostès el mateix, els senyors i les senyores de la
dreta; no sé si és que s’avergonyeixen els uns dels altres. En
el nostre cas no és així.

I per últim, Sr. Rodríguez, els he de dir que el fet que hi
hagi diferents opinions, pluralitat a la societat, no és cap
anomalia, és simplement un reflex de la realitat social, i
aquesta realitat que existeix al carrer i a la societat existeix
també dins aquest parlament i existeix també dins un govern,
en aquest cas dins aquest govern, i això no és cap anomalia, és
el que es diu cultura del pacte, que fa molts d’anys en aquesta
terra les forces progressistes hem practicat amb absoluta
normalitat, perquè la societat és diversa, els governs són
diversos i els partits polítics són diversos, i no passa res, Sr.
Rodríguez, encara que a vostès els costi entendre-ho.

I per últim només vull dir que seria bo que vostès es
tranquil·litzassin una mica, ja que de moment uns quants
mitjans de comunicació ja els han exclòs, a vostès i la seva
propaganda, de l’horari infantil, i si segueixen en aquesta línia
acabaran fora de l’horari infantil, juvenil i sènior.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 7630/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per l es Illes Balears, relativa a impuls de
mesures per potenciar el comerç.

Setena pregunta, RGE núm. 7630/19, relativa a impuls de
mesures per potenciar el comerç, 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.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Retornem
a les Illes Balears. El sector del comerç, a les Illes Balears, és
un sector, juntament amb la distribució, un sector
importantíssim, d’enorme importància econòmica. Aquest
sector, segurament a l’àmbit ocupacional i a l’àmbit
d’empreses, és el segon sector més important de les Illes
Balears. 

Aquest sector presenta una formació..., la formació que
s’ofereix en relació amb el comerç és baixa, i es detecta una
falta de formació molt important dels treballadors i una baixa
especialització en els estudis superiors de comerç. Així ho
diuen tots els estudis. Sabem que hi ha un cert compromís del
Govern de les Illes Balears d’impulsar cicles formatius,
formació professional en grau superior, en matèria comercial,
però evidentment si consideram que el futur és l’excel·lència,
si el futur és la recerca, si el futur és la formació dels nostres
treballadors, si ens omplim la boca contínuament d’un canvi de
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model, de rectificar el model massa dependent de sous baixos,
és important, és imprescindible, és necessària l’aposta per la
formació.

Per tant demanam al Govern si realment pensen impulsar
una formació així com toca a tots els nivells, formació
professional i també universitat, en relació amb el comerç de
les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller 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. Gràcies, Sr. Melià. Verá, la
creación de una escuela universitaria de comercio hoy por hoy
no es una prioridad del Govern de les Illes Balears, puesto que
su creación sólo tendría sentido siempre que exista un tejido
comercial dinámico y con solidez económica suficiente para
atraer eso que ha comentado usted, empleo cualificado,
trabajadores y trabajadoras cualificados. 

Eso no quiere decir que abandonemos al sector del
comercio, todo lo contrario, estamos en el paso previo,
estamos desarrollando precisamente políticas de potenciación
del tejido comercial y de mejora de las condiciones laborales
de los trabajadores y las trabajadoras del comercio, y esas van
a ser las bases necesarias para atraer precisamente personal
cualificado mediante las ofertas ya de formación que existen
en el sector, concretamente cursos de formación profesional
básica en servicios comerciales, cursos de grado medio en
actividades comerciales, y también grados superiores de
técnico superior de marketing y publicidad, entre otros
ejemplos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Efectivament, des d’El Pi tenim
la sensació que no és una prioritat la formació comercial per
a aquest govern, i és ben hora que es posin les piles. Vostè
m’ha dit que no és una prioritat la creació de l’escola de
comerç a nivell universitari. És rar i és estrany que una
persona que milita a un partit com Podemos trobi que primer
el sector privat s’ha d’espavilar i després ja posarem la
formació universitària, si pertoca. No em dirà que és una
reflexió contradictòria amb el seu pensament. 

Jo  em pensava que al Govern li tocava liderar, que al
Govern li tocava transformar, que al Govern li tocava apostar
per nous sectors, i apostar per la formació i l’excel·lència en
comerç crec que és una necessitat per a aquesta terra, i em sap
greu que el Govern no estigui a l’altura d’aquesta necessitat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i se sent una veu de fons
inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

A parte de pareados espantosos, no me ha escuchado usted,
me ha oído pero no me ha escuchado. Yo no le he dicho que
no sea una prioridad, le he dicho precisamente que vamos a
priorizarlo pero que no es una prioridad la escuela
universitaria de comercio.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sr. Presidente, es imposible. Con un señor berreando
mientras intervengo es imposible.

Pero le digo, Sr. Melià, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident, continuï.

(Remor de veus)

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

... le digo, Sr. Melià, mire, el nuevo convenio de comercio...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor... Sr. Font...

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

Deje de berrear, Sr. Font, deje de berrear, por favor.

EL SR. PRESIDENT:

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

Tenga un poquito de respeto al Parlamento. El nuevo
convenio de comercio permite una mejora salarial del 11%,
la mayor subida en mucho tiempo, y además un elemento
necesario para atraer mano de obra cualificada al sector. Lo
digo porque usted habla de abandono y no es cierto.

Además más de 200 establecimientos se han visto
beneficiados por la línea de ayudas de este gobierno a la
modernización y rehabilitación, 1 millón de euros. Además
estamos en colaboración con los distintos municipios para la
creación de los centros comerciales a cielo abierto. Estamos
también en situación de crear el observatorio del comercio y
ponerlo en marcha, y junto con las cámaras de comercio
mejorar el tema de los puntos de venta on line. Y además
hemos empezado con la catalogación de comercios
emblemáticos en nuestras islas para tomar medidas
específicas para la protección.

No me dirá usted que no nos ocupamos del comercio. El
problema es que usted me ha oído pero no me ha escuchado.
Desde luego sí le puedo garantizar que estamos apostando
desde este gobierno por el comercio pese a todos los gritos
e impostadas indignaciones que puedan tener desde su grupo
político. Muchas gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.8) Pregunta RGE núm. 7641/19, presentada pel
diputat Sr. Mariano Juan i G uasch, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a intrusisme en matèria
de transport a Eivissa.

Vuitena pregunta, RGE núm. 7641/19, relativa a intrusisme
en matèria de transport a Eivissa, 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, bon
dia. Des de fa uns anys ja a Eivissa, i  a la resta de les Illes,
tenim un problema que ha sortit i que no som capaços
d’eradicar, que és el tema dels taxis il·legals, del transport...,
de l’intrusisme dins el transport públic. Això genera una
competència deslleial davant els que tenen les llicències
legals, és una obvietat, però a més una inseguretat als
ciutadans i una estafa en molts d’aquests casos, i això genera
una mala imatge de les nostres illes. 

A pesar que el Consell d’Eivissa i els ajuntaments, en
col·laboració amb les forces de la Guàrdia Civil i també els
inspectors que han enviat des d’aquí, des de Mallorca, sabem

que s’ha fet un gran esforç, d’això en som conscients, i que a
més s’han obert més de 400 expedients aquest estiu, però així
i tot no han estat capaços d’eradicar-ho. Per tant necessitam
que des de totes les administracions posin de la seva part tot
el possible i facin el màxim esforç a fi d’aconseguir l’objectiu
que és eradicar aquesta xacra i és imprescindible, per tant,
l’actuació d’aquest govern en vista que les administracions
locals no han estat capaces d’eradicar-ho.

La pregunta que li fem, Sr. Conseller, és: quines mesures
ha pres o pensa prendre per tal de combatre l’intrusisme en
matèria de transport a Eivissa? Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. 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. Efectivament, Sr. Juan,
aquesta és una qüestió que preocupa i estic totalment d’acord
amb vostè, però també hem de ser conscients del que suposa
assumir les competències, i aquí els consells insulars -hi hem
estat tots en algun moment- quan hem defensat la necessitat de
disposar de més competències hem de ser conscients del que
això representa i és la capacitat d’exercir-les des de la
responsabilitat per allò bo i per allò dolent.

El Consell d’Eivissa té les competències en matèria de
transport terrestre des de l’any 1998, fa més de vint anys que
exerceix les competències pròpies i la responsabilitat, per
tant, de la inspecció, de tot el que és la supervisió, del
compliment de totes les normatives és del Consell d’Eivissa,
i així ha estat fins ara.

Què va fer el Govern en la legislatura passada a partir de
l’any 2016? A partir de les ajudes, de la petició d’ajuda, hem
agafat inspectors des del Govern que sota les ordres dels
inspectors del Consell d’Eivissa han actuat a partir d’una
planificació des de la màxima lleialtat donant el màxim de
suport possible.

Açò no ho havíem vist mai, mai des del Govern en un lloc
on no té competència havia actuat i ho fa a partir de la
coordinació, col·laboració i a petició del Consell d’Eivissa i
volem que segueixi sent així ajudant en tot allò que pugui, però
no desviem l’atenció, la responsabilitat en matèria de transport
terrestre és del Consell d’Eivissa, la responsabilitat d’actuar
i de fer complir la normativa és del Consell d’Eivissa.

 A partir d’aquí el Govern hi serà per ajudar en tot allò que
sigui necessari, faltaria més, però sabent sempre que qui té la
darrera paraula, qui ha d’instruir els expedients, qui ha de
reforçar en tot cas és el Consell d’Eivissa perquè és ell qui en
té les competències. Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, evidentment que és el Consell
d’Eivissa, i tots en som conscients, qui té les competències,
però jo li demanava alguna cosa més. Sabem que té  les
competències, però li demanava quina col·laboració pensa fer
vostè a part del que...

(Remor de veus)

... sí, a part del que ha fet. 

Miri, jo  li ho he de dir, a la legislatura dels anys 2011-
2015 en què el Sr. Company estava com a conseller es varen
fer diverses actuacions en aquest sentit, es varen fer decrets
llei que permetien sancionar, dos almanco, es va arribar a un
acord amb AENA per poder posar càmeres per controlar els
cotxes, és a dir, es varen haver de prendre mesures fora del
normal, tal vegada, si vol que li ho digui, però és que vostès,
això és el que li preguntava, no han fet en aquesta legislatura
llevat d’enviar aquests col·laboradors, això és cert.

Els professionals del sector estan cansats d’escoltar que
tots els anys no tendran aquest problema i cada any es troben
que se’ls incrementa de més. Hem d’actuar de forma
preventiva, s’ha de legislar, s’ha de fer alguna cosa, no podem
permetre, és inconcebible, que ens guanyin la partida els taxis
pirata. Vostè duen ja més de quatre anys governant i estam en
la mateixa situació o pitjor que quan vàrem començar. 

Per tant, el convid que des d’avui es posin en marxa per
dissenyar algun pla, per endurir la legislació perquè a la
pròxima temporada sigui una realitat el fet que no hi hagi taxis
pirata, llavors hauran complit amb una dels seus.... que hauria
de ser...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Juan. 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. No és cert, el Sr. Company
no va posar cap càmera a l’aeroport d’Eivissa. No és cert. No...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ho és. No ho és, Sr. Juan. No és una qüestió només de
normativa. A la legislatura passada també vàrem aprovar
normatives...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci. Continuï, Sr.
Conseller.

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

La legislatura passada vàrem aprovar el Decret Llei
2/2017, de mesures urgents, des de l’acord amb el sector.
Estam coberts amb una bona part de la normativa, però després
és important que els inspectors facin la seva feina, que hi hagi
una bona coordinació a nivell de trepitjar territori, els
ajudarem en tot allò que sigui necessari, anirem modificant
sempre que faci falta. Així ho hem fet fins ara. No digui que el
Govern no ha fet res, ha fet més del que li pertocava.

Ara, jo torn demanar el mateix, li ho demanaria al president
del Consell d’Eivissa si fos aquí: actuïn, des del Consell
d’Eivissa actuïn, tenen la responsabilitat, tenen les
competències, els pertoca a vostès, són els únics que poden
instruir expedients, el Consell d’Eivissa, competències per...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha acabat.

I.9) Pregunta RGE núm. 7634/19, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular. relativa a pla plurianual per a la
pesca demersal de la Mediterrània Occidental.

Novena pregunta, la pregunta RGE núm. 7634/19, relativa
a pla plurianual per a la pesca demersal de la Mediterrània
Occidental, de la diputada Sra. Virginia Marí, del Grup
Parlamentari Popular, ha estat ajornada pel Govern mitjançant
l’escrit RGE núm. 7681/19.

 I.10) Pregunta RGE núm. 7637/19, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrer i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament de l a
totalitat de les places de l’ampliació del geriàtric de
Ferreries.

Desena pregunta, RGE núm. 7637/19, relativa a
finançament de la to talitat de les places de l’ampliació del
geriàtric de Ferreries, que formula la diputada Sra. Maria
Salomé Cabrer i Roselló del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, Sra. Consellera, durant la tramitació dels
pressupostos 2019 la seva conselleria, vostè mateixa, va
anunciar que davant la previsió d’un retard important de les
obres d’ampliació del geriàtric de Ferreries en 13 noves
places de dependència i que aquestes no estiguessin acabades
dins el 2019, que el Govern no inclouria als pressupostos
d’aquest 2019 aquest nou finançament, però que es
comprometia que aquestes 13 places fossin incloses al del
2020. No tenim coneixement que hi hagi cap conveni ni cap
document que signi aquest compromís; a dia d’avui les obres
de l’ampliació del geriàtric de Ferreries estan acabades amb
14 places finalment. I el passat 24 d’octubre vostè mateixa a
la visita que va fer a Menorca va anunciar que de les
esmentades 14 places únicament concertarien 6 places,
deixant sense finançament la resta i incomplint el seu
compromís.

Li he de dir que la preocupació va ser molt grossa quan
vàrem escoltar les seves declaracions, donde dije digo, digo
Diego, al más puro estilo Sra. Armengol.

Bé, ara estam davant la tramitació dels pressupostos 2020
en una situació de retallades, ajustes finos com diuen vostès,
sembla que amb aquest canvi semàntic tots vostès i  la Sra.
Armengol està més tranquil·la, però la nostra preocupació és
que vostè ens aclareixi per favor la situació, si complirà amb
aquesta promesa feta al poble de Ferreries de finançar la
totalitat de les places de l’ampliació del geriàtric de Ferreries
i si s’inclouran al pressupost de 2020.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Bon dia a totes i a tots , gràcies, president. Sra. Cabrera,
crec que vostè està molt mal informada. Efectivament, hi ha un
conveni signat per l’Ajuntament de Ferreries i el Govern de
les Illes Balears on s’estableix que com a mínim l’ajuntament
haurà de destinar 12 places a dependència, és l’ajuntament el
que es compromet a destinar 12 places.

I efectivament jo vaig fer aquestes declaracions, però vostè
només ha llegit una part d’aquestes declaracions perquè
l’endemà vaig sortir a dir que concertaríem aquestes 12 o 13
places que volia el Govern... que volia l’ajuntament, dissabte,
tal vegada vostè els dissabtes no llegeix els diaris, però es va
publicar, dissabte dia 26 d’octubre.

Per tant, sí, això va ser una errada entre dos tècnics, que
els tècnics de Dependència va entendre que l’ajuntament
voldria concertar progressivament les places i, per tant, podria

ser que a l’any 2012..., ai, perdoni, l’any 2020 fossin 6 i l’any
2021 fossin altres 6, que sol ser habitual que quan s’amplia
una residència no de cop es posin en marxa totes les places.

L’endemà la batllessa em va telefonar i em va dir: “volem
que siguin les... les 12 o les 13" i li vàrem dir que sí, per tant,
tranquil·la, està als pressupostos de l’any 2020 la concertació
d’aquestes 12 o 13 places, depenent del que digui
l’ajuntament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Consellera. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Estic contenta, Sra. Consellera, que
aquí consti al Diari de Sessions que vostè definitivament es
compromet a fer el que vostè  vulgui fer, perquè tampoc no
s’ha compromès que es finançaran les 14 places que
definitivament s’han fet.

Vostès que diuen que són el Govern de la gent ha
d’entendre que estiguem preocupats que amb un compromís
que vostè va prendre personal amb l’Ajuntament de Ferreries
al 2008, que finançaria la totalitat de les places, surti al diari
que no, que en finançaran únicament 6, encara que l’endemà
surti una rectificació. Li he de dir que nosaltres no confiam
amb la seva rectificació, perquè també va dir fa tres anys que
solucionaria el problema de les valoracions de discapacitat i
han passat tres anys i encara no ho ha solucionat, pel que sigui,
Sra. Consellera, de fet va ser gràcies a la petició del Partit
Popular que va fer que vostè hagi iniciat la petició a l’Estat de
la modificació del decret de l’Estat...

(Remor de veus)

..., si no encara rodaríem la mata, com vaig dir l’altre dia.

I també li dic , gràcies a la Sra. Armengol i a la seva
conselleria Menorca va perdre 500.000 euros en partida de
dependència a l’any 2017. Per tant, és normal que nosaltres...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports

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

Gràcies, president. Veig que he hagut d’improvisar amb
altres preguntes perquè l’he deixada sense arguments...
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(Remor de veus)

..., pactarem, concertarem les 13 places.

Però, ja que parlam del passat, 2017 i això, ara jo també li
parlaré del passat,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., dijous, 12 de febrer del 2015, Govern del Sr. Bauzá,
consellera Fernández, de Serveis Socials...

(Remor de veus)

..., a l’any 2015 -escoltin bé, escoltin bé-, es concertaran 17
places a Ferreries, 17 places a Ferreries, que no estaven ni
construïdes, però ells ja les volien concertar.

Ha hagut de venir un govern progressista per fer un conveni
amb l’ajuntament d’inversió, de 900.000 euros, la meitat el
Govern i la meitat l’ajuntament, per poder concertar aquest
anunci que va fer el Partit Popular a l’any 2015. Tant de bo!,
continuïn així, fent anuncis que nosaltres puguem executar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 7638/19, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del  G rup
Parlamentari Popular, relativa a cobertura de les
necessitats de diàlisi peritoneal que hi ha a l’illa de
Menorca.

Onzena pregunta, RGE núm. 7638/19, relativa a cobertura
a les necessitats de diàlisi peritoneal que hi ha a l’illa de
Menorca, 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:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Salut i Consum, a Menorca hi ha quatre
persones que precisen d’un tractament de diàlisi peritoneal, un
tractament que, una vegada estabilitzat i format el pacient, així
com el seu cuidador, poden ser autosuficients amb els seus
corresponents controls mèdics, com bé sap, en el seu
domicili.

Existeixen dos tipus de diàlisi peritoneal, la manual i la
diàlisi cicladora o de màquina, aquest tipus condicionat a una
màquina la fa molt més sensible, ja que hi entren altres
factors, com garantir el proveïment elèctric i bon
funcionament de l’aparell.

A aquests pacients menorquins fa uns mesos se’ls va
assegurar que s’habilitaria una zona de l’hospital Mateu Orfila
per rebre el tractament en casos de patir una crisi o que el seu
cuidador no pogués atendre, i així evitar la necessitat de
desplaçar-se fins a Son Espases amb el tot el trànsit que
comporta haver de desplaçar-se pacient i familiars, com també
l’elevat cost de recursos públics del trasllat amb helicòpter en
cas d’urgència.

I molt més ara que hauran d’aplicar el que advertia el Partit
Popular fa prou mesos, el control de la despesa incontrolada
que feien, el retall de la despesa corrent, etc., uns “ajustins”
gràcies a la Sra. Armengol.

Ens preocupen també els anuncis que fan i recullen els
mitjans de comunicació, que hi haurà menys funcionaris i no
es cobriran les places que estaven disponibles, però l’abús que
fan amb l’estructura política aquestes dues legislatures és
d’escàndol, ja sumen 15 milions d’euros que deixaran de
destinar a l’interès general dels ciutadans, vostès; i prioritzen
per col·locar tots els seus, nous alts càrrecs, assessors, noves
creacions de direccions generals, algunes de les quals sense
(...), per a açò sí que tenen diners.

Si en un principi l’opció d’habilitar un espai dins l’àrea de
la diàlisi del Mateu Orfila queda aparcada gràcies a la Sra.
Armengol, esper que almanco formin el personal suficient per
garantir als pacients que rebin el tractament de diàlisi
peritoneal en cas d’urgència al mateix Mateu Orfila o, si és
necessari, en el seu domicili; seria un avanç important
potenciar la prestació d’aquest servei als ciutadans de
Menorca.

Per tant, Sra. Consellera: quines accions faran per garantir
aquest servei a l’any 2020?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, president. Sr. Diputat, les necessitats dels
pacients renals a Menorca estan garantides. Capacitat de
millora en tenim i en tenim i en tendrem i en continuarem
tenint sempre i la nostra voluntat i el nostre objectiu és
millorar els serveis sanitaris. No sé quines són les seves
propostes, les nostres sempre són millorar, continuar donant
drets als usuaris i enfortir tots els serveis sanitaris públics,
perquè som uns defensors de la sanitat pública.

Vostè deia: hi ha 33 pacients a Menorca, 33 pacients que
tenen una malaltia renal crònica, d’aquests 33, -37, perdó-, 33
segueixen hemodiàlisi. Tenim dos centres d’hemodiàlisi,
qualsevol pacient pot fer hemodiàlisi, fins i tot els que es
dialitzen amb diàlisi peritoneal a un moment donat, a un
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moment d’urgència es poden fer una hemodiàlisi, duen fístula
o l’haurien de dur tots.

Tenim dos centres, un al Mateu Orfila, on es dialitzen 20
pacients; un altre a Ciutadella, on es dialitzen 13 pacients;
malgrat la curta distància hi ha dos centres d’hemodiàlisi. I
com vostè deia, 4 pacients amb diàlisi peritoneal els quals es
dialitzen a casa seva, es posa el catèter a Son Espases i després
a casa seva o on vulguin, perquè depèn del tipus de diàlisi.

Jo crec que hem de recordar també que és cert que aquests
pacients tal vegada cada tres, quatre mesos han de fer un
control a l’Hospital de Son Espases, però s’han millorat molt
les dietes, els recursos per poder atendre’ls millor, i tenim
residències, tenim estades on puguin trobar-se el millor
possible. Nosaltres, juntament amb les associacions de
pacients amb les quals mantenim un diàleg, amb participació
i amb consens, doncs prenem les mesures que consideram
oportunes per a ells.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no m’ha contestat
la pregunta, a mi l’únic que m’interessa saber és si formaran
les infermeres o infermers a Menorca perquè en cas
d’urgència no s’hagin de desplaçar a Mallorca. Era una voluntat
que feia sota els reconeixements: “... además de un objetivo
extenderla a  todos los centros hospitalarios de las Islas
Baleares, tal como establece el marco de la Estrategia de la
enfermedad renal crónica”.

L’únic que li deman és que es comprometi per a l’any
2020 poder disposar de personal qualificat i format per poder
atendre en cas de crisi.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. El personal es troba qualificat i format
per atendre els pacients, tenim un personal i uns professionals
excel·lents a Menorca, a Mallorca, a Eivissa i a Formentera i
la nostra sanitat és excel·lent també, gràcies a tots ells i a la
seva implicació, i així continuarà essent, Sr. Diputat, no passi
gens de pena.

Nosaltres, a les Illes Balears som exemple, i així ho posa
el president d’ALCER, de l’Associació de Pacients, posa
Balears com a exemple precisament de potenciació de la
diàlisi peritoneal. I continuarem, com li dic, amb totes les
millores oportunes perquè això sigui una realitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 7640/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a harmonització fiscal.

Dotzena pregunta, RGE núm. 7640/19, relativa a
harmonització fiscal, que formula el diputat Sr. Antonio Costa
i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, des de fa algun temps la ministra d’Hisenda, María
Jesús Montero, ens ha anunciat que té previst aplicar un
sistema d’harmonització impositiva a certs tributs,
concretament a l’impost sobre successions i donacions i a
l’impost sobre el patrimoni, pel qual les comunitats
autònomes no podrien baixar o, si volen, eliminar aquests
imposts.

Sota l’eufemisme de l’harmonització fiscal s’hi amaga una
voluntat política clara d’incrementar la pressió fiscal en
aquests dos imposts i, especialment, a l’impost de
successions, i de reduir l’autonomia tributària i la
corresponsabilitat fiscal de les comunitats autònomes, i això
ho pretenen fer vostès que són els grans federalistes, sempre
surten amb la paraula federalisme.

Un gran federalista com el Sr. Puig, diu que aquesta
proposta li sembla excel·lent, meravellosa; en canvi, la Sra.
Armengol, i vostè mateixa, Sra. Consellera, no ens han dit
absolutament res sobre aquesta qüestió, tal vegada ja els va bé
que la ministra Montero ens pugi els imposts als ciutadans de
les Illes Balears i vostès puguin cobrar.

Per tant, en tot cas, consellera, com valora l’harmonització
fiscal anunciada per la ministra Montero?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President, bon dia, Sr. Costa. Em sorprèn que
em faci aquesta pregunta perquè vostè coneix perfectament el
posicionament d’aquest govern davant d’aquest tema, en
política fiscal, un sistema fiscal just i redistributiu, amb
criteris de progressivitat.

En el tema d’autonomia fiscal de les comunitats
autònomes, independentment del que diguin que ha dit la
ministra o del que vostè interpreti que diu la ministra o
d’altres qüestions, el posicionament d’aquesta comunitat
autònoma és la defensa d’aquesta autonomia fiscal i que una
millora del sistema de finançament autonòmic passa,
precisament, per aquesta millora de l’autonomia fiscal, per a
totes les comunitats autònomes que vulguin tenir més
capacitat normativa i més corresponsabilitat fiscal, i que es
tengui en compte en el sistema de finançament l’esforç fiscal
que fa cada comunitat autònoma.

Jo pensava que aquest era un posicionament comú dels
partits d’aquesta comunitat autònoma, que crec que haurem de
fer entre tots un front comú en el moment de defensar un
millor finançament per a les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, l’increment de l’impost sobre successions
i donacions que té previst aplicar-nos el Sr. Sánchez i la Sra.
Montero, si, desgraciadament, continuen dilluns a La
Moncloa, és absolutament inassumible. Els rumors que corren
és que es podria establir una tributació  mínima a l’impost
sobre successions d’un 4 o un 5%, la qual cosa suposaria
multiplicar per 4 o per 5 la tributació dels contribuents de les
Illes Balears a l’impost sobre successions.

I això és una vergonya que des del Partit Popular no estam
disposats a assumir de cap de les maneres, no l’assumirem.
Resulta del tot inacceptable que el Sr. Sánchez vulgui matxacar
els ciutadans de les Illes Balears d’aquesta forma; quatre o
cinc vegades més d’impost sobre successions i donacions el
qual, com vostè sap, es troba a l’1%.

Sra. Armengol, que avui no hi és, però li vull dir, encara
que no hi sigui, i Sra. Consellera, aturin ja d’acotar el cap
davant el Sr. Sánchez, no facin com el REB frau, no ho facin.
No facin com els pressuposts tisora del Sr. Sánchez, que a
vostès us semblaven meravellosos; no facin com amb els
convenis milionaris en depuradores i ferrocarril, que vostès es
fan dues fotos i ens diuen que tot anirà molt bé i llavors no
fem res.

Sra. Consellera, i Sra. Armengol, que no hi és, no acotin
més el cap davant el Sr. Sánchez i defensin d’una vegada per
totes els ciutadans de les Illes Balears, si ho fa així tots li
estarem molt agraïts, Sra. Consellera. Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

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

Sr. Costa, li deia que em sorprenia la seva pregunta perquè
la seva promesa electoral del seu partit polític per a aquestes
eleccions i que no té a veure amb rumors, que és una promesa
electoral, és una harmonització fiscal en gran: eliminació de
l’impost de successions, eliminació de l’impost d’actes
jurídics documentats, i, a més, una rebaixa fiscal que
disminuirà els ingressos en 16 milions d’euros.

Jo m’imagino que això era el tràiler que vostè em
comentava i que jo no sabia de què em parlava. Amb això
podem deixar de parlar de millora del sistema de finançament,
podem deixar de parlar d’autonomia de les comunitats
autònomes, vostè sap qui pagarà aquesta rebaixa fiscal trampa,
aquest anunci de rebaixa fiscal trampa? Les comunitats
autònomes. Quines comunitats autònomes? Les comunitats
autònomes pitjor finançades i els serveis que presten les
comunitats autònomes pitjor finançades, com són les Illes
Balears.

Aquesta rebaixa fiscal és una promesa trampa perquè
afectarà les persones més vulnerables, perquè afectarà les
comunitats autònomes més infrafinançades i perquè va contra
la credibilitat del nostre sistema fiscal el qual manté l’estat
del benestar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 7633/19, rectificada amb
l’escrit RGE núm. 7654/19, presentada per la diputada
Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a utilització de l’ecotaxa per compensar
les retallades en els comptes del Govern.

Tretzena pregunta, RGE núm. 7633/19, rectificada amb
l’escrit RGE núm. 7654/19, relativa a utilització de l’ecotaxa
per compensar les retallades en els comptes del Govern, que
formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Aquesta setmana
hem tengut dues notícies del Consell de Govern, una,
l’aprovació del projecte de pressuposts del 2020, amb
ingressos fictic is i retalls, i una altra, l’ús de l’ecotaxa per
tapar els forats dels comptes públics del 2019, l’ecotaxa,
aquell impost finalista, mediambiental que s’havia de destinar
a fer Balears més sostenible i que ara, després de dos anys de
no veure cap projecte decent acabat, es destinarà a tapar forats
ordinaris, per cobrir la insuficiència financera de la Sra.
Armengol, tota una perversió del sistema.

L’ampliació del metro, la construcció d’habitatges, centres
de formació professional, el Conservatori a Menorca, la Caixa
de Música a Mallorca, tot sense finalitat mediambiental, i
sense consens de ningú. És més, a esquenes dels municipis i
dels batles que han invertit temps i doblers en projectes que
després no han servit de res.

Nosaltres volíem demanar al conseller de Turisme, i no hi
és, volíem demanar al conseller de Medi Ambient, i no hi és,
volíem demanar a la consellera d’Agricultura, tampoc no hi és,
volíem demanar a la Sra. Armengol, i tampoc no hi és avui. Per
tant...

(Remor de veus)

..., qualcú del mig govern que avui ens acompanya ens pot
explicar la causa d’aquest frau en l’ecotaxa?

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el vicepresident i
conseller 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, gràcies, Sra. Riera . Las cuatro
personas que no están aquí, igual que la persona que se sienta
a su derecha, están en la World Travel Market de Londres, por
lo tanto trabajando por esta comunidad autónoma.

(Alguns aplaudiments)

Supongo que lo está haciendo también el presidente del
Consell d’Eivissa.

Es entrañable su preocupación por el impuesto del turismo
sostenible, usted sabe que es un impuesto finalista, usted
misma lo ha dicho, destinado a inversiones vinculadas con el
desarrollo y la protección medioambiental y con el turismo
sostenible. Y eso es precisamente lo que se ha aprobado en la
comisión del ITS, proyectos de inversión que mejoran la

sostenibilidad de esta comunidad y que son estratégicos para
un proyecto de islas a largo plazo.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Yllanes, le veo hoy contento de
poder coger las riendas del Gobierno, no sé qué opinará el
próxima día el Sr. Negueruela, pero sigue usted acercándose
ahora ya no a vicepresidencia, ahora ya está casi en la
presidencia.

Mire, la ecotasa, el impuesto emblemático de ustedes para
mejorar nuestras islas, destinado a gasto corriente. ¿Qué es
esto? Es la mayor tomadura de pelo que le pueden hacer
ustedes a la gente Baleares. Cuando se ha de pagar, ustedes
informan al turista de que este impuesto  servirá para
compensar el impacto en las islas, y ¿qué tiene que ver esto
con el metro, con el Conservatorio o con la Sinfónica?
Absolutamente nada.

Mire, el GOB, Amics de la Terra, FELIP, ARCA, los
hoteleros, las patronales, la mayoría de todos los alcaldes,
todos están en la misma crítica que están los partidos de la
oposición y la mitad de la sociedad civil acerca de su
actuación.

Los proyectos medioambientales no llegan ni al 40% de lo
que gastan ustedes con la ecotasa, por tanto más de 60
millones de euros se están convirtiendo en una ecofarsa, para
tapar sus agujeros y los de la Sra. Armengol. Mientras,
seguimos con las playas cerradas, las aguas marrones o la
depuradoras estropeadas, Sr. Conseller. Han perdido ustedes
la credibilidad y lo que es peor, es que, junto con la
credibilidad, han perdido también el discurso.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Gracias. Sra. Riera, sinceramente, insisto, que el Partido
Popular vincule impuesto de turismo sostenible, hable de
recortes, bueno, de recortes tienen ustedes capacidad para
hablar porque tienen conocimiento profundo de cómo se debe
recortar en políticas sociales.
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Verá, lo  que hemos hecho con los presupuestos de este
govern ha sido, en primer lugar, aumentar el gasto en políticas
sociales hasta los 3.091 millones de euros, es el gasto social
más alto de la historia, y se destina a políticas de salud, de
educación de servicios sociales, de empleo y de vivienda.

Respecto al 2019, el gasto social ha aumentado un 0,4%,
11,3 millones de euros más. El incremento de los últimos
años ha sido constante y hay un aumento del gasto desde el
año 2015 de un 34%, gasto social, de nuevo se lo digo.

Para el año 2020, el presupuesto en políticas sociales es
de 783,5 millones más que en 2015.

(Remor de veus)

Estoy hablando, estoy hablando de prioridades...

EL SR. PRESIDENT:

Srs. Diputats, un poc de silenci.

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

..., y estoy hablando de sostenibilidad de la economía y de la
población de estas islas. Y este govern ha defendido siempre
priorizar las políticas sociales y por eso, precisamente, junto
con las políticas medioambientales, que también nos
preocupan... -no, con la ecotasa no- con el impuesto del
turismo sostenible.

(Remor de veus)

El impuesto del turismo sostenible significa un
mecanismo de respuesta a los efectos del turismo y, sin duda
que todas estas políticas sociales a las que me estoy
refiriendo también tienen cabida en el impuesto del turismo
sostenible, pese a que a ustedes, que lo único que pretenden es
acabar con él, pese a que a ustedes no les guste. Gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.14) Pregunta RGE núm. 7636/19, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popul ar, relativa a mesures de reforç
davant una possible interrupció del subministrament
elèctric a Menorca.

Catorzena pregunta, RGE núm. 7636/19, relativa a mesures
de reforç davant una possible interrupció del subministrament
elèctric a Menorca, que formula la diputada Sra. María
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Un any
després de la gran apagada, Menorca continua aïllada
energèticament. La reunió que vostè va mantenir amb la
ministra Sra. Ribera i que havia aixecat una gran expectació va
acabar certament en un fracàs, el ministeri ens diu ara que ha
de consultar la Unió Europea per instal·lar els generadors
d’emergència, que la ministra va anunciar el novembre de l’any
passat.

Sr. Conseller, ha de continuar Menorca sense mesures de
reforç mentre no entri en servei el nou enllaç submarí?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller 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, Sra. Pons, gracias por la
pregunta. Desde luego lo  que no podrá achacársele a la
Conselleria de Transición Energética es falta de sensibilidad
respecto de la situación energética de Menorca, eso es lo
único que no se le podrá achacar, creo que hemos ido ya cinco
veces a la isla precisamente para hablar de este tema. Alguien
vinculado con el Consell Insular de Menorca me decía el otro
día que soy el único conseller que conoce porque estoy todo
el día allí en Menorca.

(Remor de veus)

Ya ha escuchado usted, ya ha escuchado usted...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

(Remor de veus)

Senyor diputats...

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

Ya ha escuchado usted la respuesta que le he dado...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Ya ha escuchado usted la respuesta que le he dado al Sr.
Méndez, hemos hecho nuestra parte del trabajo, requerir a la
ministra para que nos recibiera, para que la ministra se
implicara, para que el ministerio se implicara en la situación,
en mejorar la situación energética de Menorca. Vino un
representante del ministerio el lunes pasado a la reunión, nos
comunicó que tienen que consultar necesariamente con la
Dirección General de Competencias de la Unión Europea, ese
es el trabajo que hemos hecho y, por lo tanto, como puede
usted comprobar, la Conselleria de Transición Energética
tiene preocupación por la situación energética de Menorca.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

(Remor de veus)

Senyors diputats i diputades, un poc de silenci, un poc de
silenci.

Sra. Pons, quan vulgui.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Tanta sort que és vostè tan
bo, Sr. Conseller, si no tal vegada estaríem tres mesos sense
llum, tanta sort que vostè és tan bo.

Miri, no han fet res, Sr. Conseller, i vostè ho sap; un any
després encara hem de demanar les autoritzacions a
Brussel·les, un any després. Miri, a dia d’avui els afectats
tampoc no han cobrat les indemnitzacions, concretament les
ajudes que va anunciar el Consell de Menorca i el Govern de
la Sra. Armengol, però qui ha de pagar no són les institucions
sinó Red Eléctrica que ha de garantir la continuïtat del
subministrament elèctric.

Sr. Yllanes, a la compareixença que va fer a la Comissió
d’Economia, instada pel Partit Popular, va manifestar que seria
tot un detall per part de Red Eléctrica destinar una part dels
beneficis del 18 als menorquins perjudicats. Tot i que el
Govern de la Sra. Armengol i la companyia que presideix
també l’exministre del PSOE, Sr. Sevilla, s’excusen per no
pagar en el fet que el cap de fibló va ser una causa de força
major, què pensa fer vostè perquè Red Eléctrica tengui aquest
detall amb els menorquins que van estar 56 hores sense
electricitat?, no tot han de ser anuncis; li enviarà un escrit per
reclamar-li o espera que el Sr. Sevilla ens contesti a la
compareixença de dijous a aquest parlament si ve, si ve? O
prefereix tapar la mala gestió del PSOE i de la Sra. Armengol,
partits que són vostès de la casta, i d’aquesta gran companyia
que es nega a compensar 38.000 usuaris menorquins sense
electricitat durant dos dies i mig? Moltes gràcies, Sr.
President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Mantengo mi compromiso de trasladarle a Red Eléctrica
la preocupación porque los menorquines y menorquinas
resulten completamente indemnizados por el cap de fibló,
pero evidentemente lo que no puedo hacer es obligar a Red
Eléctrica a que atienda a sus peticiones, eso no lo puedo
hacer. 

Sabe usted, y lo comentamos el o tro  día en la
comparecencia que hice en la comisión, que efectivamente
ellos se escudan en que es un caso de fuerza mayor y, por lo
tanto, pues, quieren limitar las indemnizaciones. Bueno, esto,
esto es una cuestión de derecho.

Nosotros lo que hemos hecho es manifestar y trasladarle
a Red Eléctrica que efectivamente sea sensible con los
perjudicados por el apagón de octubre de 2018; más allá no
podemos ir. Lo que sí podemos hacer es decir que el jueves
empieza el tendido submarino del cable de conexión
Mallorca-Menorca, que en el 2020 vamos a tener el cable de
conexión Mallorca-Menorca, que seguimos apostando por la
implantación de renovables en Menorca con idea de,
efectivamente, acabar con el problema de suministro eléctrico
que tiene Menorca, que esperamos que en el 2022 con los
últimos proyectos que han sido subastados de implantación de
renovables en Menorca tengamos en 2022 un 20% de la
energía procedente de fuentes renovables.

Quiero decir -insisto- que otra cosa se podrá decir de esta
conselleria, pero falta de sensibilidad hacia los problemas
energéticos de Menorca segurísimo que no, Sra. Pons.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

I.15) Pregunta RGE núm. 7628/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a ajust dels projectes a finançar amb l’ITS
del 2019 als objectius que estableix la llei.

Quinzena pregunta, RGE núm. 7628/19, relativa a ajust
dels projectes a finançar amb l’ITS del 2019 als objectius que
estableix la llei, que formula el diputat Sr. Josep Castells i
Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. El
repartiment de l’impost turístic per a 2019 ha generat to ta
mena d’oposició, una oposició absolutament generalitzada,
com ja s’ha indicat. I això per què? Doncs bàsicament perquè
el Govern fa servir l’impost turístic per tapar forats, és a dir,
pagar amb l’impost turístic despeses que ja estaven previstes
pagar amb altres partides del pressupost ordinari.

En segon lloc, perquè el que fa el Govern amb aquest
repartiment és pervertir la finalitat de l’impost, la qual cosa,
i seria l’altra objecció, és il·legal; vostès no poden dedicar
l’impost del turisme sostenible a allò que a vostès els ve de
gust, vostès han d’ajustar-se a aquelles prioritats que marca la
llei perquè és una impost finalista, les finalitats, s’ha d’ajustar
a les finalitats.

És per això que els deman si creuen que el repartiment de
l’impost per a 2019 s’ajusta a les finalitats que marca la llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, perdoni’m,
em queda a l’esquena, però li he de dir, Sr. Castells, que el
Govern considera que per suposat sí s’ajusten els projectes
aprovats als objectius de l’impost de turisme sostenible. No
puc compartir la seva afirmació, Sr. Castells, quan diu que hi
ha una oposició generalitzada o que això suposa una perversió
de la finalitat de l’impost, i si no el convit a mirar, com vostè
sé que molt bé ha fet, el conjunt de tots els projectes aprovats
en el Consell de Govern passat. No puc compartir tampoc que
es digui que això és per tapar forats, que, per cert, aquest
argument l’he escoltat cada any que hem aprovat els projectes
de l’impost de turisme sostenible, perquè seria el mateix que
dir que els projectes que presenten altres institucions, bé
siguin consells o ajuntaments, són projectes que també es
podrien pagar amb pressupost ordinari. Crec que és un error
i em sembla molt sa el debat, però li reiter, l’impost de
turisme sostenible i tots els projectes aprovats s’ajusten a la
finalitat de l’impost que, com vostè sap molt bé, els objectius
són el desenvolupament i la protecció mediambiental, la
promoció del turisme sostenible, la recuperació del patrimoni
històric, la investigació científica, el foment de la formació i
l'ocupació i l’adquisició i rehabilitació d’habitatges destinats
a lloguer social.

Molts o alguns d’aquests projectes o d’aquestes finalitats
ja s’havien aprovat en anys anteriors. Només vull recordar i
puc entendre les expectatives que hi ha per part d’altres
institucions quant a projectes que es presenten a l’impost de
turisme sostenible, però també li vull dir que probablement es
triplica o quadruplica la quantitat de projectes o de quanties

econòmiques que sol·liciten les diferents administracions a
la recaptació real que tenim de l’impost de turisme sostenible.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. He d’aclarir-li, Sra. Costa, que al
contrari del que vostè pensa els ajuntaments preparen
projectes específicament per presentar-los a l’impost de
turisme sostenible, sí, senyora, eh?, per tant, que el Govern
tapi forats no vol dir que totes les altres administracions
vulguin tapar forats amb aquest impost.

Miri, Sra. Costa, el paper ho aguanta tot, vostè pot
pretendre que jo cregui que la línia 1 del metre de Palma és
desestacionalització; vostè pot pretendre que jo cregui que el
Conservatori de Maó és recuperació de patrimoni. En
definitiva, vostè pot creure que jo som beneit, fins i tot el
Govern pot creure que tots els diputats que som en aquest
parlament som beneits; però el Govern el que no pot pretendre
és actuar com si tots els ciutadans de les Illes Balears fossin
beneits. I sap què pens, Sra. Costa? Que vostès actuen així
perquè pensen que els ciutadans de les Illes Balears són
beneits.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Castells. Res
més lluny de la meva intenció de pensar que cap persona, ni
cap diputat o diputada que són en aquesta cambra és beneita,
faltaria més, una altra cosa és que puguem tenir diferències
d’opinions i no passa res, Sr. Castells, tampoc no fa falta
insultar ningú.

Li reiter, no és cert el que vostè em diu que els projectes
aprovats siguin per tapar cap forat Sr. Castells, i el convid, sé
que ho ha fet, a llegir tots els projectes que s’han aprovat de
l’impost de turisme sostenible, podrem discutir uns més que
els altres, o a vostè li poden semblar millor uns que uns altres.
I que totes les institucions, inclosos ajuntaments o consells,
fan esforços per presentar projectes, no en tenc el menor
dubte. Per tant, li he de dir que hi ha...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera el seu temps s’ha acabat.

I.16) Pregunta RG E núm. 7629/19, presentada pel
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, rel ati va a
incorporació de l’impost de turisme sostenible a despesa
corrent al pròxim pressupost.

Setzena pregunta RGE núm. 7629/19, relativa a
incorporació de l’impost de turisme sostenible a despesa
corrent al pròxim pressupost, que formula el diputat Sr. Jaume
Font i Barceló, del 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. Sra.
Consellera, des d’El Pi ens demanam, si pot ser d’una forma
senzilla, transparent i amb responsabilitat institucional, que
ens pugui contestar si realment l’impost de turisme sostenible
serà despesa corrent per poder quadrar els pròxims
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, reiteraré els arguments
que ha fet la consellera Pilar Costa. Amb l’impost del turisme
sostenible finançarem inversions rellevants i directament
relacionades amb els objectius que estan previstos a la Llei de
l’impost de turisme sostenible. Aquests objectius, ho tornaré
dir, són la protecció i la recuperació del medi natural, el
foment de la desestacionalització, la recuperació del
patrimoni històric i cultural, l’impuls dels projectes d’I+D+I,
el foment de l’ocupació en temporada baixa i la millora de
l’ocupació i també les polítiques d’habitatge.

Tot això són inversions importants que posen el focus a
compensar l’impacte territorial i mediambiental que té el
turisme a les Illes Balears, aquest turisme que tant de progrés
ens proporciona i ens ha proporcionat, però que té
externalitats. Tots els projectes aprovats per la Comissió de
l’impuls del turisme sostenible compleixen amb els objectius
fixats i són projectes de qualitat que responen a polítiques de
sostenibilitat. I sí, el 95% dels projectes adjudicats, s'han
adjudicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears o al
Govern de les Illes Balears, de manera molt semblant com es
va fer el 2016. És un impost autonòmic i la gran majoria dels
projectes que es financen amb l’impost de turisme sostenible

els executa el Govern de les Illes Balears, igual que fa anys,
igual que les quatre convocatòries de projectes de l’impost de
turisme sostenible, garanteixen que la inversió arribi a totes
les illes i a tots els municipis.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Miri, consellera, de sostenible o de verd aquest impost no
en té res, vermells haurien d’estar vostès amb les seves cares
d’empegueïts, de realment no invertir aquests doblers amb el
que la societat balear esperava, no només el Govern, no només
els consells, sinó també els ajuntaments. 

Primer la varen doblar, varen pervertir la naturalesa de
l’impost i ara resulta que donen l’esquena a la comissió que
vostès creen per al repartiment. No facin perdre el temps als
ajuntaments, estic d’acord amb el Sr. Castells, han presentat
projectes amb la il·lusió que eren sostenibles i bons, per
quedar-te el 95% de l’ecotaxa. Quedau-vos-la d’entrada i no
faceu perdre el temps a la gent. I després la pregunta era,
gastarà doblers d’aquests pel que és despesa corrent? Si jo vol
que li llegeixi en què fa la inversió, és despesa corrent pura i
dura i qualcuna és de rendición, això als de VOX els encanta,
de rendición davant Madrid, de centralitat, que és decidir que
10 milions vagin a una línia de metro, quan a tot l’Estat
espanyol si fan modernització de tren, lent o ràpid, el paga
l’Estat. És de rendición, aquesta, però és que arreglam llits de
torrents, arreglam parets de torrents, arreglam una depuradora,
no totes les depuradores, un emissari, no tots els emissaris,
perquè hi podria haver una política que decidís que serà per a
l’aigua i serà perquè no tengui nitrats i perquè estigui
depurada, no, i fins i tot fan un passeig marítim, un, supòs que
els de MÉS deuen estar escandalitzats.

Som davant una situació que el que demostra és que
aquesta comunitat està en fallida, que aquesta comunitat no té
doblers per mantenir el mínim, que som més pobres del que
ens fèiem comptes, que davant Madrid hem abaixat els braços
de demanar una cosa que és de justícia, que és la igualtat, que
tothom, i ara que hi ha eleccions se n’omplen la boca, però
que nosaltres aquí no som iguals, que nosaltres aquí no tenim
el mateix i hem d’emprar els doblers d’un impost que podrien
fer una gran feina en temes de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el seu temps s’ha acabat. Gràcies, Sr. Font. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, estic d’acord amb vostè,
que hem de millorar el finançament d’aquesta comunitat
autònoma i que hem de millorar les inversions que fa l’Estat
en aquesta comunitat autònoma i per això tenim un instrument
que és el règim especial, que es va aprovar per Consell de
Ministres i que ha de dur més inversions fins a la mitjana de
les comunitats autònomes per a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Independentment d’això necessitam més finançament, això
és clar, però els projectes gestionats amb l’impost de turisme
sostenible són inversions, independentment d’on s’imputin en
el pressupost, per pal·liar els efectes de la petjada turística a
les Illes Balears i permeten millorar la sostenibilitat i conduir
el nostre model cap a un model més sostenible
econòmicament, mediambiental i socialment. Jo crec que
aquests són els objectius de l’impost de turisme sostenible. I
amb aquest criteri també hem elaborat el pressupost del 2020,
un pressupost com bé ha dit el conseller Yllanes, és el
pressupost més social de la història d’aquesta comunitat
autònoma, però que a la vegada també ens permet fer
inversions perquè ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.17) Pregunta RGE núm. 7631/19, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ri bas i  Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a desviacions
pressupostàries en els projectes de l’ITS.

Dissetena pregunta RGE núm. 7631/19, relativa a
desviacions pressupostàries en els projectes de l’ITS, que
formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President, diputades i diputats, bon dia.
Impuesto turístico sostenible, la solución que ha encontrado
el pacte para paliar su nefasta gestión económica y así cuadrar
cuentas. Ese cajón desastre, ese maná económico, esa lámpara
de Aladino a la que los políticos del pacte se aferran cuando
no tienen respuestas. Impuesto turístico sostenible , ese
remedio que sirve para todo y aparentemente lo cura todo,
tanto presente como futuro, se comprometen proyectos que
nada tienen que ver con el medio ambiente y se les asigna un
presupuesto millonario. Se trata de un fraude para los
visitantes, para los trabajadores del sector turístico y para
muchos ciudadanos de nuestras islas. ¿Y si el proyecto

comprometido tiene finalmente un coste superior a lo
presupuestado?

Sra. Consellera, ¿cómo puede afectar al presupuesto  de
2020 que los proyectos a realizar con el ITS tengan
desviaciones y acaben costando mucho más de lo
presupuestado?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Ribas, bon dia. El impuesto de
turismo de sostenible está diseñado y así se aplica, para
realizar inversiones, para corregir las externalidades que
genera el turismo en la sociedad, en la economía y en el
medio ambiente de las Islas Baleares.

Con respecto a los proyectos, los proyectos se presentan
a la Comisión de impuesto de turismo sostenible, que eleva
una propuesta, que aprueba el Consejo de Govern con un
límite máximo de financiación para cada proyecto, que puede
ser total o parcial. Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bueno, no me ha contestado. Yo le he preguntado qué pasa
si estos presupuestos se ven superados. De todas maneras
vemos con estupefacción que también se están
comprometiendo recursos de los ingresos de la mal llamada
ecotasa que todavía no se han cobrado, 10 millones para el
metro, a pagar con el dinero que se recaudará en futuros
impuestos turísticos sostenibles, 10 millones que por
supuesto no se destinarán a proyectos medioambientales, y
mucho menos a evitar vertidos fecales al mar.

Como tenemos una presidenta que no pinta nada en Madrid
el Govern tira la toalla y da por supuesto que no habrá
inversión estatal en infraestructuras en las Islas Baleares en
toda la legislatura.

Ante la falta de transparencia del Govern, que no responde
a nuestras peticiones de documentación, hemos pedido la
comparecencia del director de la Agencia de Estrategia
Turística para ver si nos explica la situación de los proyectos
comprometidos de estos últimos años.

La presidenta y varios consellers están en estos momentos
en el World Travel Market, en Londres, promocionando las
bondades de nuestras islas a los ciudadanos británicos. ¿Van
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a vender que no tienen interés en destinar el dinero recaudado
del impuesto turístico a mejorar nuestras playas? ¿Van a
vender a los ciudadanos británicos que el impuesto que pagan
los turistas que nos visitan sirve para tapar agujeros? Los
ciudadanos nos piden una gestión eficaz de los recursos
públicos, no lo que hace...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la consellera
d’Hisenda.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Ribas, el impuesto de turismo
sostenible que pagan los millones de turistas que nos visitan
cada año está previsto  para eso, para hacer inversiones
sostenibles, inversiones que mejoren la sostenibilidad de
nuestro sistema económico, como le decía, de nuestro
sistema medioambiental y de nuestros sistema social, y es una
herramienta fundamental para hacer actuaciones estratégicas
que nos permiten elaborar y conducir este modelo a un
modelo mejor, a un modelo más diversificado, a un modelo
más sostenible.

El 60% de los proyectos aprobados la semana pasada se
dedican a las dos finalidades de este  impuesto: medio
ambiente y lucha contra el cambio climático, y también se
invierte en patrimonio cultural y en energías limpias. Y es
cierto que el Govern ha utilizado los proyectos que elabora el
propio gobierno o que ha presentado el propio gobierno; ¿por
qué?, porque el Govern asume el reto de que esos proyectos
se realicen planificadamente, de que esos proyectos se
impulsen lo máximo posible para que el impuesto de turismo
sostenible sea relevante, produzca efectos en las Islas
Baleares y nos ayuden, como le decía, a conducir nuestro
modelo hacia un modelo mejor y más sostenible. Muchísimas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.18) Pregunta RGE núm. 7643/19, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i  Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a quins acords i
polítiques dels acords de Bellver no podrà complir el
Govern amb el projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma per a l’any 2020.

La divuitena pregunta, RGE núm. 7643/19, relativa a quins
acords i polítiques dels acords de Bellver no podrà complir el
Govern amb el projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2020, de la diputada Sra.
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
ha estat ajornada pel Govern mitjançant l’escrit RGE núm.
7680/19.

I.19) Pregunta RGE núm. 7568/19, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a Govern de les Illes
Balears.

La dinovena pregunta, RGE núm. 7568/19, relativa a
Govern de les Illes Balears, del diputat Sr. Jorge Campos
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, també ha
estat ajornada pel Govern mitjançant l’escrit RGE núm.
7680/19.

II. Interpel·lació Interpel·lació RGE núm. 4068/19,
del Grup Parlamentari Popular, relati va a política
general del Govern en relació amb la cultura.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 4068/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb la cultura. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia un altre pic a tothom. Bon
dia, Sra. Costa. Avui li feim nosaltres una interpel·lació en
matèria de política general de cultura per dues qüestions
diferents o dos tipus de qüestions; una és la part de la política
de col·locacions en aquesta àrea, i per altra banda, la política
de la gestió purament dita. 

En relació amb la política de col·locacions, després de
l’escàndol de modificar els requisits per al nomenament del
gerent de l’ICIB, de l’Institut d’Indústries Culturals, que vostè
va llevar el requisit de català, després varen posar un requisit
més baix, hi va haver una mica de descoordinació amb el
sector i a més amb els seus socis, per altra banda també hi va
haver el nomenament de la delegada de Cultura. Vostè en el
tema de l’ICIB, del gerent de l’ICIB, havia dit que per estimar
la cultura pròpia s’havia de conèixer la llengua pròpia;
nosaltres voldríem saber si també la delegada de Cultura té el
nivell de català ben igual que l’han demanat a altres càrrecs del
Govern, en primer lloc. Nosaltres no hem rebut cap resposta
en aquest sentit, i permeti’m que sigui la primera qüestió, el
primer incís que li faci, perquè estam un poc expectants sense
saber per què no hi ha cap membre del Govern, i en concret
per exemple la delegada del Cultura, que ens hagi enviat el
certificat del seu nivell de català. 

Però sobretot el que ens preocupa és quines són les seves
funcions. És a dir, llegint les entrevistes que s’han fet a la Sra.
Solivellas, perquè encara no ha comparegut per fer la
valoració de la seva idoneïtat, ella va dir que no havia vengut a
gestionar sinó que havia vengut a prendre decisions, però no
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a gestionar perquè ja hi havia suficients persones que es
dedicaven a gestionar dins la direcció o dins la Delegació de
Cultura, que ja coneixien els nombres. Nosaltres voldríem
saber, si no ve a gestionar, quines són en concret les seves
funcions, i és evident que el seu nomenament ha ocasionat
bastant estupor per la falta d’experiència. 

Se suposa que vostès han passat, dins la reorganització del
Govern, ha passat Cultura de MÉS al PSOE per millorar,
esperem, els embulls de la passada legislatura -tres
conselleres, cap llei, cap avanç en gestió cultural-, i voldríem
saber en què notarem el canvi d’una consellera
independentista, o de tres que varen anar passant, per una
delegada socialista, perquè suposam que s’ha fet per millorar.
Sí que li he de dir que el sector diu que és una davallada de
categoria i que li lleva visibilitat, i volíem saber si vostè... ens
faci una valoració concreta seva.

Una de les qüestions que la Sra. Solivellas ha comentat
públicament en entrevistes és el tema de la promoció de joves
amb talent. D’això li voldríem fer una pregunta en concret,
perquè la Sra. Solivellas va dir que els estudiants que servien,
els  que tenien talent, havien d’anar a estudiar a fora;
literalment va dir: “Però no a fora a Barcelona, o a la
península, no, més enfora, a altres països o continents; donar-
los un ajut i que després retornin; per exemple a Boston o a on
faci falta”. No sé si vostè comparteix aquesta valoració de la
seva delegada i si té prevista qualque línia específica per dur
a terme aquestes idees.

També volem saber si podrà dur endavant la Llei
d’indústries culturals -suposam que la gestió, si no la fa la
delegada, la farà vostè-, si podrà dur endavant aquesta llei,
perquè li varen demanar ja, qualque diputada, a la seva
compareixença, perquè els professionals reclamen donar
solucions als problemes que pateixen, que hi ha falta d’ajudes,
que necessiten suport, que molts han d’avançar a més els
doblers per poder dur endavant la seva tasca, i vostè no va
concretar cap termini concret; era per saber si en aquest mes
i busques que ha passat vostè ja té qualque full de ruta concret
per a un tema tan urgent.

En relació amb el Pla de cultura vostè va dir que estaven en
fase de divulgació i tenia previst un pla pilot a les escoles, als
centres educatius, per introduir les arts escèniques, que potser
es faria dins aquest curs. Aprofitant que el curs ha començat
també, en positiu, volem saber si s’ha pogut dur a terme,
sobretot perquè a més la Sra. Solivellas va dir  que s’havia
invertit molt en el Pla de cultura i que havia de ser aprofitable.
Per ventura seria una de les àrees on seria aprofitable, no?, les
inversions en els centres educatius.

Dels temes dels projectes legislatius que va anunciar
tampoc no ens va donar un full de ruta clar i seria interessant
saber la línia que volen seguir, si ja han tengut temps d’aterrar,
de marcar-se una línia temporal de posar en marxa aquests
projectes legislatius. Sobretot, per exemple, en relació amb
una llei que nosaltres li tenim un afecte especial, perquè és
una llei -vostès que posen el retrovisor sempre quatre anys
enrere per a moltes coses se’ls oblida posar-lo per a les coses

que es varen fer pel Partit Popular-, el març de 2015 es va
aprovar la Llei de mecenatge cultural -ho dic perquè era quan
jo estava en aquesta conselleria que ara vostè dirigeix-, i es va
fer per millorar la implicació cultural de les famílies, de les
empreses, per facilitar el traspàs d’empreses culturals de
pares en fills, en definitiva, per promocionar un sector que
necessitava aquesta empenta, no només per la part pública sinó
incentivar la part privada. Durant quatre anys hem tengut
missatges per part de vostès que estaven analitzant la llei, que
la volien millorar, em pareix que vostè mateixa ho va dir; que
havien de fer e l reglament però l’estaven estudiant, que ho
havien de mirar amb el sector; es varen fer propostes a aquest
parlament, es varen fer mandats parlamentaris, de fet es varen
aprovar dues propostes de resolució, crec que eren, a resultes
de debats de la comunitat precisament perquè es posàs d’una
vegada en marxa ja aquesta llei de mecenatge que s’havia de
desplegar, i encara no tenim res.

Per tant, voldríem saber si ara ja ha tengut temps en
aquests quatre anys, suposam que sí, perquè la delegada ha
hagut d’aterrar però vostè ja coneixia l’àrea, si han tengut
temps almanco de fixar un full de ruta perquè per fer un
reglament es necessiten quatre mesos dins l’administració.
Crec que... si ens podria dir si en els propers quatre mesos...,
si parteixen ara encara... del punt de partida els propers quatre
mesos hauria d’estar fet i si no abans.

També voldríem saber quina ruta té la Llei d’audiovisuals
i les revisions de la Llei de biblioteques, arxius i museus que
també l’hi vàrem demanar altres companys diputat a la
compareixença que tampoc no varen tenir una resposta
temporal.

Del tema dels equipaments, miri, la delegada de Cultura, la
seva delegada de Cultura, va dir a les entrevistes quan va
prendre possessió del càrrec que no necessitaven més
equipaments, que ella trobava que estaven bé, li ho dic
literalment perquè no és que sigui que nosaltres haguem
desvirtuat les paraules de premsa, com ha dit abans la
consellera de Serveis Socials, no, no, no, jo  he llegit
l’entrevista, a més està penjada a ràdio, l’he repassada per
davant i per darrere: “no necessitam més equipaments, estam
bé d’equipaments, únicament el que hem de fer és dotar-los”.
Voldríem saber si vostè està d’acord en això perquè tenint en
compte les retallades que hi ha i les tapades que s’estan fent
amb l’ecotaxa, què passarà amb la caixa de música o amb el
Centre Toni Catany, si ho dotarem o hem de fer... els hem de
fer o no els hem de fer?

O per exemple en quina situació es troba la Biblioteca Can
Sales, hi ha un mandat parlamentari de millorar els recursos,
de dotar-hi personal, es va fer una mica d’avanç conforme a
l’estructura que s’havia fet a l’any 2015 en la passada
legislatura, però hi falta personal, falta millorar l’horari al
públic... També a la resta de museus, Arxiu de Mallorca hi falta
millorar l’horari al públic...

Voldríem saber si té previst fer traspassos o no de totes
aquestes institucions, de totes aquestes entitats als respectius
consells de Mallorca..., tal vegada seria una solució per
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gestionar-ho, si no es gestiona Delegació de Cultura tal vegada
estaria fer bé fer el traspàs perquè ho gestionassin directament
els consells. No sabem si..., perquè hi ha traspassos de coses
sí, de coses no, saber un poc com quedarà durant aquesta
legislatura.

Del tema de les subvencions culturals, vàrem tenir una
pregunta oral vostè i jo ara fa una parell de setmanes pel tema
de les ajudes a festivals polèmics, homenatges a presos per
sedició a Catalunya, persones com Valtonyc que estan fugits
de la justícia per una pena de tres anys i mig per no complir-la,
vostè va dir que era un procés que ja havia estat en marxa, que
s’ho havia trobat de la consellera d’abans de MÉS i que no hi
podia fer res.

Nosaltres voldríem saber si hi ha previst algun mecanisme
perquè no torni passar perquè si es justifica que no s’ha pogut
fer perquè la consellera de MÉS, independentista, ho tenia en
marxa, ara que hem passat Cultura al Grup Socialista supòs que
és per arreglar un poc aquests embulls, si s’ha pres algun
mecanisme de control.

I després si ens pensa remetre els expedients, és a dir, el
meu grup apart de demanar-li temes de currículum de tot el
Govern que és lògic al principi de legislatura li hem demanat
actuacions de tràmit com és per exemple l’expedient
d’aquestes subvencions, encara no hem rebut res. Ens
agradaria saber si ens ho enviarà.

En relació amb la seu de la Simfònica, vegem, vostè va dir
a la compareixença que tendríem el projecte  executiu
enguany. Això era a finals de setembre, em pareix que era, no?,
que va comparèixer la Sra. Costa, volíem saber si ja està
preparat, què falta, és clar, d’aquí a una setmana començarem
amb els projectes de pressupostos, quan tornem serà el mes
de febrer. Vull dir que si ja està fet o si li queda poc estaria bé
quan estarà, si ens el podrà fer arribar i a més si serà realment
a càrrec de l’ecotaxa, a resultes de la preguntes de control ha
semblat que seria a càrrec de l’ecotaxa. 

Vostè ha anomenat tota una sèrie d’objectius dins l’impost
de turisme sostenible o impost de según, nosaltres li direm
impost de según, segons en interessi l’emprarem per a una
cosa, segons ens interessi l’emprarem per a un altra, fa un
temps als nins ens deien: “vos feim un bocadillo de según”,
del que teníem a casa nostra ens feien..., idò, vostès ara fan
amb l’impost de l’ecotaxa un según... Idò si seria per a la caixa
de música i quins dels objectius de l’ecotaxa es compliran
perquè dels que ha llegit vostè jo no n’he vist cap que afecti
els assaigs de la Simfònica, hi destinen vostès
aproximadament 7 milions d’euros, que per fer un centre
educatiu nou se’n necessiten 4; 7 milions d’euros.

I finalment una reflexió -i ja acab, Sr. President. Miri, molt
de projectes, moltes lleis, molts d’anuncis li he estat dient,
però han passat quatre anys de pacte amb 4.500 milions
d’euros més sense que s’hagi posat res d’això que jo li he dit
en marxa, ni tan sols -com li deia- el desplegament de la Llei
de mecenatge cultural. Ara suposam que hi haurà retallades,

que es necessitarà encara més capacitat de gestió per dur
alguna cosa endavant, sense REB, sense ingressos com abans.

Nosaltres, Sra. Consellera, esperam que vostè ens doni
solucions a totes aquestes preguntes i esperam sobretot que
la cultura no sofreixi més que altres àmbits.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la representant del
Govern Sra. Pilar Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra. Diputada, per
la seva interpel·lació, encara que més que una interpel·lació
sobre cultura crec que vostè ha vengut aquí a fer també la seva
empenta jo diria que anticultura o trepitjant la cultura perquè
vostè mateixa ho ha dit al principi de la seva intervenció, que
venia a parlar de la política de col·locacions, però després no
ens ha explicat en què consistia segons vostè aquesta política.
Però en tot cas, Sra. Riera, ja que tenc l’honor de dirigir
precisament aquesta conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat li explicaré l’estratègia que ens plantejam d’acció
cultural al voltant sobretot de quatre grans línies.

En primer lloc, parlar de la millora del sector cultural a
Balears perquè volem treballar per a la millora de les
condicions de feina de creadors i creadores, però també dels
diferents treballadors de l’àmbit cultural com puguin ser
empresaris, gestors, docents, conservadors, perfils tècnics,
etc. 

Això passa per impulsar eines com puguin ser l’Institut
d’Indústries Culturals, l’ICIB, al qual vostè s’ha referit, que ha
de vetllar per a una millor coordinació en el sector cultural a
les Illes Balears o precisament l’Institut d’Estudis Baleàrics,
essencial per a la promoció que fa possibles les iniciatives
culturals que creadors industrials gesten a la nostra terra i
també per a promocionar-les a l’exterior.

Sra. Riera, no puc compartir el que vostè anomena càrrecs
o política de col·locació de forma despectiva quan parla de
diferents càrrecs o gerències o direccions generals, en aquest
cas de Delegació de Cultura entre d’altres coses perquè són
càrrecs polítics com ho són els de qualsevol altra direcció
general o gerència de qualsevol ens del sector públic
instrumental del nostre govern o de qualsevol altra
conselleria.

I, per cert, ha fet referència també a tot el tema de la
preparació, del currículum de les persones que formen part
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d’aquest govern, com sap molt bé, o ho hauria de saber, tots
els currículums estan penjats a la pàgina web i de transparència
del Govern de les Illes Balears i els pot consultar quan vulgui
a més de tirar d’argumentari per preparar una interpel·lació.

Per altra banda, li he de dir que en aquesta línia de què ara
li parlava s’inclouen els esforços per incrementar els
incentius a l’activitat cultural i també a aquells que li vulguin
donar suport des de l’empresa privada.

També feim feina per fer més eficients les línies d’ajuda
de la comunitat autònoma, activitats cultural i per simplificar
els processos burocràtics per sol·licitar-les.

En aquest àmbit creim en el manteniment de l’objectivitat
tècnica per tal de ser un facilitador i no un condicionador de
l’activitat cultural.

Han fet menció, no només ara vostè, Sr. Riera, sinó el
Partit Popular en altres ocasions, en alguna pregunta també,
posant en dubte línies de subvencions intentant incloure un
àmbit ideològic o condicionar determinades ajudes que ja he
explicat en diverses ocasions que s’atorguen des del punt de
vista absolutament tècnic i només faltaria haver d’entrar en la
orientació ideològica o política d’aquelles persones que opten
a aquestes ajudes.

Per altra banda li he de dir també que estam orientats i
també atents a les iniciatives i a les necessitats del sector
cultural a Balears, que aspiram que treballi en equip i que es
doti d’eines per al seu bon funcionament, com pugui ser també
el Consell de la Cultura que ja es va crear en la passada
legislatura.

Una segona línia estratègica en què volem fer feina és en
el foment de la transversalitat d’aquestes polítiques culturals.
Vostè sap que el model de polítiques culturals centrat només
en l’oferta no és el millor model, és a dir, no es tracta ja tant
d’oferir activitats als ciutadans com d’incorporar-los en la
presa de decisions i mostrar-los totes les aplicacions i
potencialitats que les arts ofereixen; ho diuen molts d’experts
en gestió cultural i economia de la cultura, la tradicional
aposta pública per elaborar ofertes culturals es veu superada
per un públic que cada vegada està molt més format i amb
gustos més diversos i  necessitats més complexes per a una
oferta creixent on la competitivitat és molt més elevada. 

La nostra política pública de cultura vol evolucionar més
cap a un generador de demanda i no cap a un oferidor de
productes culturals, volem posar també les diferents
manifestacions de la cultura a l’abast de la ciutadania per fer
front als seus reptes i, per això, volem engegar iniciatives com
l’ús de les arts escèniques per fer front a la violència
masclista o com pretenem potenciar les activitats culturals
extraescolars entre els joves. Em feia vostè referència
precisament a aquest darrer aspecte i sí, està previst que
puguin començar dins aquest curs escolar aquestes activitats
relacionades amb el teatre. 

Per fer tot això es requereix la coordinació de les
diferents conselleries del Govern i d’altres institucions, tant
de l’IEB, des de l’Institut d’Estudis Baleàrics, com de l’ICIB,
hi treballam amb la resta d’institucions que tenen
competències en matèria de cultura per tal d’establir criteris
comuns i facilitar unes polítiques culturals coordinades.
D’aquesta manera trobam espais on la cultura pot oferir
respostes als reptes que afronta la nostra societat i que la
cultura impregni totes les capes. 

També generarem noves audiències i incentivarem el
sorgiment de ciutadans més formats, més sensibles, capaços
d’esdevenir creadors o consumidors d’oferta cultural i
enriquir, en definitiva, el futur de l’àmbit cultural i el futur, en
definitiva, de les nostres illes.

La tercera línia, a què em volia referir, que és una evolució
d’aquesta segona, és fomentar la inclusió en la cultura i la
cultura com a cohesionador de la nostra societat. Deia fa un
moment que no creim en un govern que condicioni l’acció
cultural sinó que la faci possible, li doni més força i
l’enriqueixi. A més també creim que la cultura ha de ser un
pont i no una barrera i en aquest sentit cercarem que tothom
sigui o tengui el seu espai per expressar les seves aportacions,
els ponts es tendeixen parlant i escoltant i els diferents àmbits
de la cultura són els millors espais per debatre, compartir i
conèixer altres formes de veure les coses. 

Tenim eines poderoses en aquest àmbit, pens per exemple,
hi ha fet vostè referència, en l’Orquestra Simfònica de les
Illes Balears perquè precisament, i aquesta és la quarta línia
per anar acabant, que és la millora dels equipaments, no sé
d’on ha tret vostè, Sra. Riera, que pugui estar o posar en dubte
la construcció de la seu de la caixa de música de l’Orquestra
Simfònica o l’espai internacional de fotografia, Centre
Internacional de Fotografia Toni Catany, perquè si d’alguna
cosa en podem estar orgullosos és que tenim el finançament
suficient per portar endavant aquestes dues infraestructures;
una, vostè mateixa n’ha fet referència quan ha parlat de
l’impost de turisme sostenible, no sé perquè ara s’esglaia tant
quan fa tres anys ja una part de l’impost es va destinar per al
projecte de l’Orquestra Simfònica i reiterar-li que sí, que està
previst que a finals d’enguany tenguem el projecte executiu i
afortunadament ja per a l’any que ve, per a 2020, i amb
l’aprovació dels pressuposts de 2020 podrem aprovar o
treurem a licitació les obres de l’Orquestra Simfònica amb el
projecte o amb el pressupost en aquest cas íntegrament ..., el
tenim en aquest cas en el pressupost de 2020, com dic, una
vegada que haguem adjudicat aquest projecte de l’Orquestra
Simfònica.

Ha fet referència també vostè, Sra. Riera, a iniciatives
legislatives, li he de dir que ja les vaig explicar a comissió i
puc tornar a reiterar-les. En el cas de la Llei d’arxius, que ja
està en marxa, està en aquests moments en el Consell
Consultiu pendent que faci l’informe i una vegada que tenguem
l’informe del Consell Consultiu passarà a aprovació pel
Consell de Govern i després la seva tramitació en el
Parlament, serà una d’aquestes primeres lleis d’aquesta
legislatura que tenguem al Parlament de les Illes Balears. 
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M’ha fet també menció a la Llei del mecenatge, crec que
mal exemple ha posat vostè, Sra. Riera, i a més s’ha erigit com
a quasi autora quan va ser vostè la responsable política, ha dit,
per promocionar el sector privat; perquè si les dades no ens
fallen d’aquesta llei de l’any 2015 només ens consta que una
persona, en aquest cas una persona física, s’hagués acollit a
aquesta llei de mecenatge cultural, però no he vengut aquí a fer
retrets sinó precisament per millorar, perquè puguem entre
tots millorar les coses. A l’avantprojecte de llei de
pressuposts, que ja vàrem aprovar en el Consell de Govern de
la setmana passada, precisament una de les reformes que es
preveu és la de la Llei del mecenatge cultural precisament per
ampliar les possibilitats o les persones que s'hi puguin acollir;
una de les coses que es fa és eliminar la limitació que existia
de la base imposable dels ingressos de les persones que es
podien acollir a aquesta llei de mecenatge cultural perquè
s’establia una quantia de base imposable dels contribuents de
12.500 euros, la qual cosa feia que poquíssima gent s’hi
pogués acollir. Ja li dic, si les dades no ens fallen només hem
estat capaços de trobar una persona que s’hagués acollit a
aquesta llei de mecenatge.

Com dic, precisament a la Llei de pressuposts, que demà
mateix entrarà aquí, en el Parlament de les Illes Balears,
establim una deducció del 25% de les quanties...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pilar Costa, tiene que ir terminando.

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

Sí, acab idò amb això, amb aquesta modificació de la Llei
de mecenatge que feim a l’avantprojecte de llei de pressuposts
precisament per ampliar les possibilitats que les persones que
vulguin fer una donació en aquest sentit ho puguin fer i ampliar
la casuística que existia fins ara amb la llei de 2015.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Tiene turno de réplica la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Santiago. Sra. Costa, vostès varen llevar la
competència de Cultura als seus socis de MÉS lògicament per
la gestió escandalosa que havien fet de contractes i no de
gestió de Cultura. Per tant, no la sorprengui que jo a la meva
intervenció la interpel·li per la política de col·locacions, que
vostè ha substituït la política de contractes per la política de
col·locacions i després li faci preguntes de política de gestió.
Només faltaria, és que la interpel·lació consisteix en això, a
demanar aquelles coses que consideram que s’han de controlar
al Govern perquè no estan prou clares o perquè no s’han
explicat o perquè no són correctes.

Miri, política de col·locacions, doncs, han tengut vostès
problemes amb el gerent de l’ICIB, a la Fundació Pilar Miró,
a la Fundació d’Es Baluard, amb la delegada de Cultura que
s’ha qüestionat la idoneïtat, per exemple, la Film Commission
o El Principal que encara que no sigui del Govern, és veritat
que n’hi ha que són participades i n’hi ha que són dels
consells, però governa el seu grup polític. Vull dir, que
qualque cosa estan fent vostès amb la cultura. Abans hi havia
una política de contractacions i ara hi ha una política de
col·locacions, i no importa anar molt enfora ni anar a
investigar al Partit Popular per veure que és això que publica
el sector en els mitjans de comunicació.

La seva delegada de Cultura, vostè diu que els currículums
estan penjats, és que precisament perquè estan penjats li ho
deman. Si vostè va dir que per estimar la nostra cultura s’ha de
conèixer la nostra llengua pròpia, jo voldria saber quin
coneixement de llengua pròpia té la delegada de Cultura
perquè si l’ICIB, el sector i els seus socis la qüestionen que
no en té, la delegada de Cultura voldríem saber si en té de
coneixements. És que tampoc no és anar molt enllà, i  no
perquè nosaltres reclamem requisits, és perquè vostès
reclamen requisits als altres, no és que nosaltres els he
reclamem; almanco un poc de coherència.

Miri, jo li recoman que faci reunions amb ella o escolti les
seves intervencions i que sigui vostè qui valori la seva
idoneïtat, no importa que la facem des dels grups de
l’oposició.

En relació amb la caixa de música, a mi no em sorprèn que
la caixa de música es faci, el que em sorprèn és que es faci a
càrrec de l’ecotaxa, perquè digui’m vostè dels punts de
l’impost de turisme sostenible, quin punt d’ells quin objectiu
es compleix amb la caixa de música? Perquè jo no n’he trobat
cap. Vostè em faci la interpretació que consideri, ens doni una
mica de llum, que tal vegada vostè el té més clar que nosaltres.

D’on he tret si es faran o no es faran infraestructures? Ho
he tret de les entrevistes i de les explicacions que ha donat la
seva delegada de Cultura, que no necessitam més
infraestructures, que estam bé i que únicament es necessita
dotar-les, només d’això. Era una pregunta lògica, si vostè la
compartia o no. Ha donat a entendre que no la compartia
evidentment perquè ha dit que continuaran fent les
infraestructures que hi havia en marxa, encara que sigui a
càrrec de l’impost de l’ecotaxa. 

De la Llei de mecenatge cultural, vostè em diu que només
s’ha acollit una persona, i com s’ha d’acollir una persona si és
una llei que encara no s’ha desplegat? Si vostè durant quatre
anys ens ha dit..., vostè durant quatre anys a les preguntes, jo
li he fet preguntes i altres companyes meves que hi havia
diputades, com estava la Llei de mecenatge cultural i faltava
desplegar-la, i vostè va dir que en lloc de desplegar-la el que
farien seria modificar la lle i precisament perquè fos més
assequible, per millorar-la, ja ens pareix bé, millorin-la però
posin-la en marxa. Vull dir, agafin allò que sigui bo, qualque
cosa bona hem fet des del Partit Popular, qualque cosa bé feim
quan gestionam, agafi el bo encara que sigui un 10%, afegeixi
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el 90%, que no serà tot bo, però també hi ha qualque cosa, i el
sector li ho agrairà. I si es du a la Llei de pressuposts
casualment ara hi ha aquesta modificació, bé esperarem quatre
mesos més a veure si es desplega reglamentàriament i després
ja li tornaríem demanar si de cas.

I miri, si la seva delegada diu que ella no es dedicaria a
gestionar, només a prendre decisions polítiques, nosaltres li
demanam -i ja amb això acabaré-, perquè crec que és una
reflexió  important, si ella s’ha de dedicar a fer accions
polítiques, vostè no faci política de la cultura Sra. Consellera,
vostè faci gestió, que ella faci política si vol, però vostè faci
gestió cultural. Desplegui la Llei de mecenatge, doti Can Sales
de personal, millori els horaris d’obertura al públic,
reorganitzi les biblioteques, traspassi o no traspassi
competències culturals, el que trobi. Escolti el sector
d’audiovisuals, els llibreters, faci la Llei d’indústries culturals,
molta cosa de gestió que no són només números, que és
gestió cultural, que ella faci política, vostè  faci per favor
gestió. La seva delegada per ventura respirarà tranquil·la si
vostè fa la gestió i segur que nosaltres i el sector cultural li
agrairà la seva feina.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Riera. Es el turno de palabra de la
consellera Pilar Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Bé, crec
que ha seguit en la mateixa línia i poc més ha aportat en la seva
interpel·lació a aquest govern, crec que és una llàstima perquè
desaprofita una ocasió precisament per parlar de temes
importants com és el de la cultura. I per cert, també dir-li,
supòs que ho deu saber, que moltes de les institucions o
fundacions a les quals vostè ha fet referència, ni tan sols són
competència, ni les gestiona el Govern de les Illes Balears,
també parlava de les biblioteques, que excepte la de Can Sales,
no és competència del Govern de les Illes Balears. M’ha parlat
també abans de la gestió del Museu de Mallorca, que jo supòs
que també deu saber que està traspassada la seva gestió des de
la passada legislatura al Consell de Mallorca, sense perjudici
que el personal vengui de les Illes Balears. Sí ara me diu que
sí, però vostè en la seva intervenció m’interpel·lava sobre
temes que no gestiona el Govern de les Illes Balears.

I després també em permetrà l’expressió en un to fins i tot
rabiós políticament, de si és un partit o és l’altre el que
gestiona una matèria en aquest govern. Miri, Sra. Riera, si
vostès tornen un altre dia al Govern, ja repartiran les àrees
com trobin convenient, però estarà amb mi que varen ser els
ciutadans amb el seu vot democràticament que van decidir que
els partits que conformen aquest govern fóssim els que
gestionéssim els propers quatre anys, fos la cultura, fos

l’educació, fossin els serveis socials, o fos el turisme. I
qualsevol dels partits  que estam dins el Govern podia
gestionar una o l’altra àrea. Si en comptes de parlar ara de
cultura, parléssim, és igual, de qualsevol altra matèria, vostè
hauria fet el mateix discurs, dient si està en mans de MÉS, o
de Podemos o del PSIB. Però com li dic, som un govern on
qualsevol dels partits podria gestionar qualsevol de les
matèries o de les conselleries que hi ha en el Govern.

Ha tornat fer incidència en tot el tema de la llengua pròpia,
del català. Miri, m’agradaria que en la legislatura en la qual
vostè va formar o va ser consellera del Govern del Sr. Bauzá,
hagués tengut la més mínima sensibilitat cap a la nostra
llengua pròpia, donat que van eliminar el requisit de la llengua
pròpia, precisament per entrar a la funció pública. I també
intenta mesclar una cosa amb l’altra dient que el que exigeixen
als altres no s’ho exigeixen a vostès. És que no estam parlant
del mateix, Sr,. Riera, i vostè sap el que és accedir a la funció
pública a través d’unes oposicions i el que som els càrrecs
polítics, que vostès també ho eren, perquè em fa molta gràcia,
sempre que governen els progressistes o l’esquerra en
aquestes illes, tot són col·locacions, que estam per les
cadires, i quan governa la dreta, o el Partit Popular, sembla ser
que és l’estat natural d’aquesta comunitat autònoma. Idò no,
Sra. Riera, afortunadament existeixen eleccions i els ciutadans
ens posen a cadascun al nostre lloc, algunes vegades a vostès
aquí, altres allà i a l’inrevés. I com deia abans, no passa res,
això és la democràcia i és molt saludable.

Per últim, quant a les infraestructures. No posi en boca de
ningú, ni de la delegada, ni de mi, el que no hem dit, a més ho
ha tergiversat tot. Ha sortit vostè aquí i ha acabat dient que jo
estava rectificant sobre quina era la intenció de la conselleria
respecte de les infraestructures del Govern, bé sigui de
l’Orquestra Simfònica, o del Centre Internacional Toni Catany.
Li torn reiterar, mal exemples posa perquè tenim el
finançament garantit íntegrament, tant del Centre Internacional
Toni Catany, a través d’inversions estatutàries que ja venien de
la passada legislatura i de l’Orquestra Simfònica, que una part
ve amb fons propis, una altra de Fundatur i unes altres de
l’impost de turisme sostenible. I em deia, “quins objectius
compleix?”, és que sembla que li sàpiga greu que s’acabi fent
l’Orquestra Simfònica, perquè jo diria que alguna cosa
relacionada amb la cultura té, la construcció de l’Orquestra
Simfònica, o no té res a veure amb el sector cultural? Bé, idò
si es llegeix la Llei d’impost de turisme sostenible, veurà que
un dels seus objectius és precisament aquest. I a més, molt
contents i orgullosos de tenir el finançament íntegre de
l’Orquestra Simfònica i el tenim ja garantit, des del minut u.
Si fos per vostè, Sra. Riera, que han dit per activa i per passiva
que estan en contra de l’impost de turisme sostenible, no
tendríem garantits ni el finançament d’aquesta obra de
l’Orquestra Simfònica, ni molts altres finançaments d’altres
infraestructures.

I per últim dir, miri, sí, orgullosos estam de la gestió  i
segurament tot serà millorable i si vostè fa aportacions més en
positiu, segurament encara millorarem més la gestió cultural,
perquè crec que la darrera etapa del Govern del Partit Popular
en aquestes illes, si per alguna cosa va destacar no va ser
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precisament ni en educació, ni en cultura, més que destacar el
que varen fer és trepitjar l’educació i la cultura.

Moltes gràcies, Sra. Riera.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 7487/19, presentada pel  Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l’inici del curs escolar, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4066/19. 

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat i votació de la Moció RGE núm. 7487/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb l’inici del curs escolar, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 4066/19. Correspon ara a la
intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, bon dia un altre pic a tothom.
Aquesta moció que feim d’inici de curs escolar és un clàssic,
com ho és la interpel·lació que vàrem fer al conseller i que la
feim cada any a principi de curs, per posar en evidència
aquelles mancances que hi pugui haver i fer propostes en
positiu. 

Si han tengut ocasió de llegir els diferents diputats els
punts d’aquesta moció, veuran que el primer fa referència a
aquella justificació que ens dóna el conseller March cada any,
de què hi ha un increment d’alumnes a les Balears i que per
això a vegades hi ha dificultats en la planificació i nosaltres li
vàrem dir que és ver que hi ha un increment de matriculacions,
però és ver que és un increment que es produeix any rere any,
fa deu anys. Per tant, no pot servir d’excusa a una mala
planificació, no pot ser d’excusa a obres retardades o manca
d’espai a les aules. L’increment des de l’any 2010 és del
8,2%, però progressivament. Per tant, hem de tenir en compte
que en aquest primer punt es faci una planificació adequada
cada curs, que es tengui en compte per a aquest curs, però
també per a cursos vinents i constatar aquest increment i
preveure una resposta adequada.

El segon punt fa referència a un pla de xoc davant les xifres
educatives de Balears. No és cap sorpresa, tots sabem que per
exemple l’abandonament escolar prematur l’any 2008 era d’un
40% que es diu aviat, un 40%. La legislatura 2011-2015 del
Partit Popular va baixar a un 26% i des de llavors, l’any 2015,
està estancat; i és així, a pesar dels recursos que hi ha hagut en
el Govern del pacte la passada legislatura, està entre el 24-25,
la mitjana nacional és del 18,3% i de la Unió Europea un
10,6%. El conseller treu pit que s’ha baixat en 2 punts

enguany, però que siguem els que estiguem a la cua per darrera
Ceuta i Melilla, no crec que sigui tampoc per tirar coets i
convendria dotar un pla de xoc urgent. Altres dades que
podrien servir seria l’esperança de vida escolar, que és la més
curta d’Espanya, 14,7 les nines; 14,1 els nins. Als 18 anys hi
ha el 55% de joves que no estudien, que l’absentisme a Eivissa
és d’un 18%, el més alt d’Espanya, que el fracàs escolar ha
baixat lleugerament en els repetidors a primària, però en els
cursos de secundària continua dels més alts d’Espanya, 2 punts
més amb un 9,4%; que només un 35% d’alumnes estrangers
aconsegueixen el títol d’ESO, etc., és a dir, tota una sèrie de
xifres alarmants en la qual ens hauríem de posar d’acord tots
de fer qualque pla de xoc ara ja, després de quatre  anys de
parlar-ne.

En tercer lloc, tot i que tenim pendent una interpel·lació
específica d’infraestructures, hem considerat oportú introduir
un punt sobre les obres de condicionament que hi ha a principi
de curs, perquè no és correcte que torni a passar el que ha
passat per exemple en el CEIP Ses Comes de Portocristo, on
hi havia les màquines fent obra devora el pati dels nins
d’infantil, que comencen el curs amb aquella il·lusió; idò no,
les màquines allà devora picant... O a Ses Cases Noves de
Marratxí inundat; o a Es Molinar. I ja no diguem que enguany
no ha estat un any electoral, o en teoria electoral autonòmic
a principi de curs. L’any passat, per exemple, va ser encara
més caòtic. Per tant convendria tenir en compte que les obres
a principi de curs es fessin a l’estiu, i no en el mes de
setembre quan els nins ja són a escola.

De les ràtios voldríem saber què passa. La Sra. Armengol
va signar un pacte l’any 2015, fa quatre anys, en què es
comprometia a tenir uns màxims que no s’han complit.
Nosaltres ja la vàrem advertir que no prometés el que no es
podia complir, i seguim amb aules de primària, per exemple,
de 28 alumnes. No ens diguin que se soluciona amb mig
professor més, perquè realment els alumnes són dins l’aula,
encara que afegim professors: fan renou, es distreuen, estan
estrets... Per tant redueixin les ràtios o diguin que es varen
equivocar, i rectifiquin allò que varen prometre l’any 2015 per
part de la Sra. Armengol.

També un punt referent a les competències bàsiques.
Tenim unes xifres alarmants d’aprenentatge. Segons les dades
de l’IAQSE hi ha un índex molt elevat d’alumnes que
promocionen sense tenir les matèries ben apreses; per
exemple, de segon a tercer d’ESO només un 43% té les
competències consolidades en matemàtiques, un 43%, és que
ni la meitat; o per àrees lingüístiques, un 38,5% anglès, un 23
castellà i un 23,2 en català. Promocionen d’un curs a l’altre
amb aquestes matèries sense aprendre de forma sistemàtica i
això va encadenant curs a curs i després surten amb un fracàs,
i a més els que promocionen i aproven es graduen de forma
desprestigiada tant a ESO com a batxiller. Per tant voldríem
que a principi de curs enguany ja s’adoptassin polítiques
actives per millorar aquestes competències i que es fessin
avaluacions externes, perquè hi hagi (...) i els pares sàpiguen
exactament quines competències tenen els seus fills i quines
possibilitats de millorar-les tenen dins el centre educatiu que
han triat per a ells.
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Un punt també d’inspectors. No podem començar un curs
amb 30 inspectors per a més de 400 centres si hem pujat el
pressupost a 1.000 milions d’euros. Que nosaltres en teníem
menys?, és ver, teníem menys doblers, també, 700 milions
d’euros; ara hi ha més doblers, posin un parell més
d’inspectors i no tendrem altres grups de diputats que volen
anar a fer excursions dins els centres educatius a donar lliçons
als inspectors o als claustres.

I finalment, per acabar, no voldríem acabar una moció
d’inici de curs sense parlar de necessitats especials i
educatives. No podem dir que hi ha qualitat educativa ni que
ens importen els nins i les polítiques socials mentre hi hagi
famílies cada any angoixades a principi de curs per saber si els
seus fills tendran suport educatiu. A Sineu, a Llubí, a diferents
centres de Palma, es priven d’ATE -són retallades-, en el
centre d’educació especial Joan XXIII d’Inca hi ha famílies i
treballadors en situació greu -són retallades-, o per exemple
dificultats d’aprenentatge a centres concertats; AL, PT, AD,
són retallades de la Sra. Armengol, i pitjor dit, o millor dit,
són les pitjors retallades que es podrien fer, les dels dèbils
quan comença un curs escolar.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Voldríem en això també que es fes qualque proposta en
positiu.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Intervenció del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares per defensar l’esmena RGE núm.
7697/19. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Riera, ya le avanzo que
nosotros votaremos favorablemente a esta moción. Nos
parece que los puntos son pertinentes, son necesarios, pero
hemos echado en falta un problema que se produce cada inicio
de curso, y por eso hemos presentado esa enmienda de
adición, la enmienda de adición que dice claramente que sería
necesario instar al Gobierno de las Islas Baleares a garantizar
que las familias puedan elegir libremente la lengua de
enseñanza entre las dos lenguas oficiales en todas las etapas
educativas, asegurando el conocimiento de ambas al finalizar
su escolarización.

Lo hemos incluido porque, como le decía, es un problema
que nos encontramos en cada inicio de curso y que constituye
una grave conculcación de los derechos de las familias, ya que
no pueden elegir la lengua de enseñanza para sus hijos entre

las dos oficiales de Baleares. Para poder matricularse se les
exige a las familias aceptar los proyectos lingüísticos con
inmersión lingüística en catalán que se imponen en la mayoría
de los centros educativos, unos proyectos lingüísticos que
deberían estar incluidos en los proyectos educativos de centro
a los que las familias no tienen acceso en la mayoría de los
casos.

Sufren la imposición del catalán como lengua única en la
enseñanza. Este hecho ya supone un claro ejemplo de
adoctrinamiento, puesto que se oficializa formalmente que el
español no es una  lengua válida para ser lengua vehicular,
tratándolo como si de una lengua extranjera se tratase, por
cierto, algo que el propio consejero de Educación ha
reconocido en comisión parlamentaria. Es a través de esa
imposición del catalán sobre la que se articula el
adoctrinamiento catalanista que se sufre hoy en día en muchos
centros públicos de Baleares.

Cuando proponemos la libre elección de lengua, como ya
he comentado una y otra vez y sé que les gusta, tratamos de un
derecho, un derecho que es similar a otros recogidos en
nuestra Constitución de 1978. No se trata por tanto  de
establecer una negociación, un baremo...; ya les he dicho
muchas veces que los derechos no admiten mesuras ni pueden
ser acotados, les he puesto muchas veces el ejemplo de que no
existe un 40% de derecho a la libertad de expresión, los
derechos esenciales son eso, son derechos esenciales y existe
el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna.

Los altos índices de abandono y fracaso educativo
demuestran que el actual ha fracasado, y en ello influye
decisivamente la inmersión lingüística obligatoria en catalán
que se sufre en la práctica totalidad de los centros educativos
de las Islas. De hecho es sabido, y el Sr. Consejero seguro que
lo sabe también, que para paliar el fracaso motivado por la
inmersión obligatoria todos los organismos internacionales,
incluida la propia UNESCO, recomiendan la educación en
lengua materna. Y es que nosotros consideramos que son las
familias y no la administración quienes deben escoger la
lengua en que desean escolarizar a sus hijos, insisto, entre las
dos oficiales del archipiélago balear. Actualmente, gracias a
la normativa vigente, las horas asignadas a la lengua oficial del
Estado y cooficial de Baleares, el español, no excede de las
horas designadas para la impartición de la asignatura de lengua
y literatura españolas, que tiene una carga lectiva de tres horas
semanales. La práctica totalidad de los alumnos matriculados
en centros educativos públicos de Baleares ven reducido en
uso académico de la lengua española a esas tres horas durante
la totalidad de su vida escolar.

Lo que pasa es que, claro, la normativa vigente, aprobada
por ustedes, por el Partido Popular, no regula explícitamente
el sistema de inmersión en catalán, es cierto. Éste se lleva a
cabo a través de la Ley de normalización lingüística y del mal
llamado decreto de mínimos de uso del catalán, que al no
establecer un máximo de horas en catalán termina
aprobándose un proyecto lingüístico cien por cien en catalán.
Fue el PP precisamente el que legisló para que hoy en día la
libertad lingüística brille por su ausencia en el sistema
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educativo balear, y que el mallorquín, menorquín, ibicenco y
formenterense haya sido substituido por el catalán. Los
gobiernos extremistas del Partido Socialista y los separatistas
no han necesitado aprobar nuevas leyes o decretos para
catalanizar la escuela balear, ya tenían sus leyes.

Pero, señores del Partido Popular, siempre se está a
tiempo de rectificar, y nosotros desde VOX, que siempre
somos constructivos para lograr que la libertad y la excelencia
se abran paso en la educación, que es el futuro del país, les
pedimos que rectifiquen y se sumen a nuestra política
lingüística educativa...

(Remor de veus)

... la que respeta a todos los ciudadanos, la que respeta a todos
los ciudadanos, señores de la bancada de la izquierda: asegura
el conocimiento de las lenguas cooficiales y garantiza los
derechos de los hablantes de ambas lenguas.

Hoy, señores del Partido Popular, pueden dar un primer
paso aceptando nuestra enmienda de adición.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Intervenció del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears per defensar l’esmena RGE
núm. 7703/19, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. No se preocupe, Sr. Campos, que
acabamos de saber que el español, como usted le llama, es
la segunda lengua más hablada en el mundo, así que no se
preocupe que ustedes no van a quedarse sin esa lengua tan
querida. Por cierto, espanyol també és la meva llengua, el
gallec és espanyol, és a dir, de què anam aquí?, que només és
espanyol la seva castellana, i també és la meva llengua el
castellà, eh?

(Alguns aplaudiments)

El castellano, se lo digo en su idioma porque usted no
gira la lengua ni si le matan, el castellano también es mi
lengua, son lenguas cooficiales.

Dicho esto , a nosaltres, Sra. Riera, ens pareix molt bé
aquesta moció en general relativa a política educativa del
Govern tot i que també hem de dir als senyors del Partit
Popular, vostè ho ha dit, tornam a la mateixa reivindicació
clàssica, jo diria que estam en bucle i que tenim un permanent
déjà vu de les seves reivindicacions.

Primer punt, “el Parlament de les Illes constata
l’increment d’alumnes...”, el Parlament de les Illes, el Govern
ja ho ha constatat, ha dit que hi ha 2.288 d’increment
d’alumnes, és a dir, que tots ja ho hem constatat, una obvietat.

Demanam un pla de xoc contra l’abandonament escolar
prematur. Hi estam d’acord, tot i  que hem de recordar que
quan vostès governaven també hi havia un abandonament
prematur i encara més gran del que hi ha ara. Vostè es limita
al 2015, però he de recordar que el Partit Popular ja va
governar abans i abans i abans, i també el Partit Socialista.

Estam d’acord en el tema de ràtios. De fet, pensam que el
Govern hauria de ser més transparent i sincer en el tema de les
ràtios. Hem estat incapaços nosaltres també de trobar aquesta
informació. No sabem si per deixadesa, perquè volen intentar
ocultar la informació o perquè nosaltres no n’hem sabut més.

Tampoc no sabem si pensen construir nous centres com
anuncien i sobretot amb quins doblers, perquè aquí tornam
estar al quid de la qüestió, el finançament. Hem sentit queixes
en una part de la comunitat educativa envers l’increment en
aquesta partida de 5 milions d’euros als nous comptes del
Govern. 

Els pressupostos en educació i sanitat, també ho hem de
reconèixer, no són suficients mai i per això nosaltres des d’El
Pi demanam gastar més eficientment el pressupost, prioritzar
per fer una millor gestió, aprofitar amb criteris de rendibilitat
màxima els diners de què disposam.

És evident que el Govern central ens té sempre amb el cor
estret i també amb la butxaca estreta pel que fa al finançament.
Per tant, sí que exigiríem més contundència a qui pertoqui
davant Madrid, perquè no sabem què passarà diumenge, no
només el que governen, sinó els que diumenge tenguin
representació al Congrés en la cursa electoral i pel que es va
veure ahir vespre al debat passam una mica de pena, diríem,
com deia mon pare “bon Jesuset assistiu-nos”.

Ja sabem el que passa, aquí som molt reivindicatius, però
quan arribam a la capital del regne la boca ens torna petita i
amén, amén perquè a la fi e ls desitjos mediterranis es
dilueixen en allò que obliguen els interessos de partit.

Així que aprofitem, si els pareix, el que tenim i per això la
nostra iniciativa, addició d’un nou punt que diria així: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a dur
a terme i presentar abans de finals d’any l’actualització
completa del Pla d’infraestructures educatives 2016-2023, tot
especificant les reformes realitzades fins al moment als
diferents centres educatius i aquelles que es tenen previstes
per als pròxims anys”, és a dir, no basta amb petites
actualitzacions parcials com els annexos de futures obres, el
CEIP de Sa Pobla, el Cap de Llevant de Maó, ... per posar
alguns exemples.

Actualitzin tot el document i així sabrem on hem de
prioritzar a l’espera que Madrid revisi i millori el nostre
sistema de finançament.

Els dos darrers punts, Sra. Riera, ens pareixen bé, més
inspectors, sí; més personal específic per atendre la diversitat
d’alumnes, també. 
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Hi votarem a favor, però això sí, si no s’accepta l’esmena
de VOX. Si s’accepta demanaríem, Sr. President, la votació
separada, una esmena demagògica, perillosa, que fomenta la
crispació i que encara no han entès que aquí -com deia al
principi- tenim dues llengües oficials.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara en torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bon dia a tothom, es obvio que lo que pide aquí el
Partido Popular en esta iniciativa es algo lógico, mejorar la
educación en todos sus componentes, sus cifras, sus datos
estadísticos en general evidentemente, pues, como tal, nadie
puede oponerse a ese tipo de mejoras.

Lo que pasa es que habría que entrar también un poco en el
fondo de la cuestión, un poco en lo que defiende cada uno,
cada cual en cada momento y ahí es donde a lo mejor tenemos
unas pequeñas o medianas o grandes discrepancias... como
podemos ver, ¿no?

Viendo uno por uno todos los puntos que ustedes
comentan, pues..., hablan de previsión, hablan de un plan de
choque contra el abandono escolar prematuro, hablan de obras,
en fin, estas cuestiones son obvias para mejorar tanto
infraestructuras como la previsión educativa y tal.

Lo importante de las obras es hacerlas y para ello hay que
creer en la educación pública. Esto es lo que defendemos
nosotros, la educación pública, mejorar o reducir las ratios
comprometidas con la comunidad educativa, es algo lógico
también. 

En fin, todos los datos en principio podríamos estar más
o menos de acuerdo en ello, pero no como se plantea
exactamente.

Nosotros lo que queremos sobre todo es hacer hincapié en
que la educación es algo que se puede mejorar, pero que es
consustancial a la propia educación.

El margen..., es ahí donde no entendemos la propuesta del
PP porque al margen de los datos o de la mejora de los datos
lo que tendríamos que hablar es de los modelos educativos. Es
ahí donde tenemos algunas dudas, porque apoyar determinadas
cosas es siempre y cuando se apoye un modelo concreto. 

Nosotros en concreto defendemos poco a poco, con el
tiempo, la ampliación de las redes de centros educativos, de
titularidad y gestión exclusivamente públicas, la supresión
progresiva de los conciertos educativos, la gratuidad total de
la enseñanza pública desde la primera infancia hasta la

universidad, un currículo laico, intercultural, inclusivo,
igualitario y ecológico con inclusión de contenidos relativos
a la diversidad sexual. Hablamos de evitar el desequilibrio en
la distribución de la población inmigrante en los centros
educativos combatiendo la discriminación que se produce en
centros privados concertados.

Desarrollo de un marco normativo que garantice la
independencia de la escuela pública frente a los intereses
corporativos. El cambio de la concepción de la formación
universitaria como derecho de la ciudadanía en lugar de una
inversión (...) en vez de un producto de mercado. La
universidad pública al servicio de la sociedad y no de los
intereses del mercado.

Esto es solo parte de lo que defendemos. Evidentemente
aquí no he venido a hacer un planteamiento de programa, sino
a hablar de defender ese modelo educativo que creo que es
diferente al que ustedes defienden.

Por lo tanto , nosotros estamos ahí, mejorar los datos,
mejorar la educación, evidentemente todo eso hay que
hacerlo, pero nosotros lo queremos hacer desde ese sentido,
ese sentido de defensa del modelo público de educación.

Nosotros no creemos o no pensamos que estemos en el
mismo modelo, y lo vemos claramente cuando analizamos un
poco sus experiencias de gobierno, en gobiernos en lugares
como Madrid o  Valencia y ahora en los últimos tiempos,
últimos meses ya en Andalucía donde vemos que se ha
apoyado y financiado la segregación por sexos, donde han
privilegiado la concertada frente a la pública, donde hay zonas
ampliamente pobladas de población... o  sea pobladas en
algunos lugares, en algunos territorios sin centros de
enseñanza pública o donde hay muy baja financiación de la
pública, son una muestra de estas situaciones de educación
que no nos inspiran confianza.

No podemos, por tanto, apoyar esta iniciativa aunque
indudablemente podemos estar de acuerdo con todos ustedes
de que la educación tiene que mejorarse, en los
planteamientos generales que hacen.

Nosotros defendemos la pública, la igualdad entre las
personas, no la discriminación, la gratuidad frente al pago que
divide a la población entre los que tienen dinero y los que no
lo tienen, lo que no quiere decir que quien más tiene, tiene
más capacidad. 

Elegimos modelo público, modelo público, modelo
público frente a lo privado.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, hoy el
Grupo Parlamentario Popular nos trae una moción derivada de
una interpelación relativa a política general del Govern al
inicio del curso escolar e introduce varios puntos que ya ha
abordado mi grupo parlamentario en sede parlamentaria o en
comisión. Por tanto, le avanzamos que estamos a favor de esta
moción y que nuestro voto será favorable a todos sus puntos.

Si bien es cierto que echamos en falta en el punto 1 de esta
proposición no de ley, Sra. Riera, que constaten una realidad,
la realidad de las escuelas de Baleares, y que desde mi grupo
parlamentario, Ciudadanos, hemos denunciado ya en varias
ocasiones, una realidad que viene desde el gobierno del
Partido Popular. Lamentablemente me estoy refiriendo a los
95 barracones en las escuelas de Baleares y a los 2.400 niños
que han comenzado el curso escolar en módulos de obras,
como ya denunció mi grupo en esta cámara. En este inicio de
curso se ha puesto de manifiesto su mala gestión, su mala
previsión del aumento de población y su nula capacidad de
construir nuevas escuelas. Para Ciudadanos la educación y las
condiciones de nuestros alumnos es un tema prioritario. Les
pedimos que hagan desde la conselleria los esfuerzos
necesarios para conseguir el compromiso que usted, Sr.
Conseller, nos dio en la comisión de reducir a 60 barracones
para el nuevo curso. Les pedimos que hagan los esfuerzos
necesarios.

Otro punto importante de la moción es instar el Govern a
poner en marcha un plan de choque contra el abandono
escolar. Desde el Grupo de Ciudadanos consideramos
inadmisible que la tasa de abandono escolar de las Islas
Baleares sea la más alta de España, con un 24,4% de jóvenes
que abandonan su formación de forma temprana; la media
nacional está en torno al 17,9, estando ya a la cola de Europa.
Como ya le dije al conseller de Educación en la comisión
debe ser una prioridad de este govern tomar medidas
concretas y efectivas para reducir el abandono escolar
temprano por debajo de la media de la Unión Europea. No han
puesto solución en los cuatro años que llevan gobernando.
Para nosotros esto no es simbólico de ese progresismo que
ustedes patrimonializan. Poner en marcha, como digo, desde
su conselleria un plan integral de medidas y programas, como
incentivar una mejor convivencia en las aulas, promover el
respeto también y la dignificación del profesorado, programas
sobre todo innovadores de refuerzo educativo para fomentar
el refuerzo, la diversificación como alternativas a la
repetición y al abandono escolar. Garantizar una plena
inclusión de los alumnos, porque creemos que muchos de
estos alumnos que abandonan tempranamente no se sienten
incluidos en las aulas ni en las escuelas de Baleares. 

También es necesario aumentar las becas de estudios, y
sobre todo en la educación no obligatoria. Y un plan de
refuerzo de las competencias en inglés, matemáticas, lengua,
comprensión lectora -muy importante la comprensión lectora-
, con el objetivo de mejorar los resultados de todos los
alumnos en los próximos años. Mejorar la formación y la
selección del profesorado, aumentado los recursos de

docentes es importante tener los mejores profesores para que
pueda motivar a estos alumnos a que acaben su educación.

Miren, son necesarias medidas efectivas y un programa
integral para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos.
Desde Ciudadanos consideramos que se debe promover el
talento y garantizar la igualdad de oportunidades.

En relación con la necesidad de planificar mejor las obras
en los centros educativos estoy de acuerdo en que se haga esta
referencia en la moción. Desde mi grupo ya realizamos una
pregunta a la Conselleria de Educación pidiendo explicaciones
sobre el retraso de las obras del CEIP de Es Molinar, que
empezaron el año escolar con todo el edificio andamiado,
siendo un peligro y un riesgo para los niños de ese colegio,
según sus padres.

Se incluye también un punto importante para Ciudadanos,
y es el de la necesidad de reforzar la plantilla de la Inspección
Educativa, actualmente insuficiente, porque consideramos que
la Alta Inspección Educativa es la garante de la igualdad y la
libertad educativa, y evitar así posible propaganda política,
posible manipulación de los libros de texto y adoctrinamiento
en nuestras aulas. Y me alegra, me congratula ver que el
Partido Popular ha cambiado en este sentido, porque nos
quedamos muy solos ante el ministro de su Partido Popular,
el Sr. Íñigo Méndez de Vigo. 

Y en los puntos 6 y 7 estamos también completamente de
acuerdo, y permítanme... ya no me queda tiempo para una
reflexión final, pero quería decir que para España, para liderar
una España dentro de un mundo globalizado, la educación de
calidad es lo más importante.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, president, moltes gràcies, senyores i senyors
diputats. Bé, abans de res m’agradaria tenir avui un record per
Juanjo Pérez, mestre de primària, professor de filosofia i fins
dissabte cap d’estudis de l’institut de Llucmajor, que dissabte
ens va deixar massa jove, i vull des d’aquí enviar una forta
abraçada a la família, els amics i tota la comunitat educativa de
l’institut de Llucmajor.

Bé, el PP, concretament l’exconsellera Riera, ens du una
moció sobre l’inici de curs escolar. Miri, Sra. Riera, de veres,
li ho dic de veres, de cor, s’hauria d’estimar una mica més,
s’hauria d’estimar una mica més i no voler fer el ridícul amb
tanta facilitat. El que han de fer vostès és demanar disculpes
per aquells quatre anys que vostès en educació volien negres
i la societat de les Illes Balears va fer tornar verds.
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Vegem. Efectivament, a les Illes Balears hi ha un
increment d’alumnes curs rere curs des de fa molts d’anys, i
sí, tant els equips directius com els docents fan tot el que
poden i més per donar acollida a aquests alumnes que arriben
nous cada any. Ara bé, també hem de dir que en aquests
moments hi ha més de 1.500 docents més que quan vostè era
consellera, i a més a més hi ha hagut oposicions cada any, cosa
que no va passar en el període 2011-2014. 

Seguim. Pla de xoc contra l’abandonament escolar. L’any
2018 el Govern, les patronals i els sindicats signaren un
compromís per reduir l’abandonament escolar prematur, però
al marge de l’acord, i no entraré a valorar que el 2014 hi havia
més d’un 32% d’abandonament escolar i ara és pot més d’un
24, hem de voler saber com ho podem fer per baixar aquest
tant per cent que continua essent preocupant. Nosaltres
pensam que l’estabilitat de les plantilles de docents i la
millora de l’ensenyament a formació professional són dues
actuacions imprescindibles, i totes dues s’han duit a terme la
passada legislatura amb èxit.

La conselleria ha anunciat que segueix endavant amb
aquestes polítiques. Tornarà a convocar oposicions, més de
1.200 places -com he dit el quadrienni del PP no es
convocaren oposicions en quatre anys-; i quan a l’FP, de la mà
de la direcció general, la passada legislatura, de Maria Alorda
es va començar una tasca importantíssima de prestigi de la
formació professional, i crec que aquesta legislatura, i la
conselleria ja ho ha anunciat, aquesta tasca de prestigi
continuarà, perquè per prestigiar aquests estudis allò realment
important és millorar la qualitat d’aquests estudis, i per això
està prevista la creació d’un centre de formació del
professorat d’FP i -i això també és molt important- arribar a
acords amb l’empresariat de les Illes.

Quant a les infraestructures i a la programació d’obres és
fàcil predicar quan no has tengut responsabilitats de gestió,
però és un insult quan la tens i decideixes deixar escoles i
instituts, que és el que vostès feren el quadrienni que varen
tenir..., el darrer quadrienni que governaren. 

El tema de les ràtios és una altra qüestió bàsicament
pressupostària, ja que per baixar les ràtios necessitam aules i
docents, les dues coses. Pel que hem anat sabent aquests
darrers quatre anys el pressupost d’Educació ha anat creixent
alhora que anaven baixant les ràtios a les escoles. Per tant
nosaltres entenem que aquesta feina s’està fent.

Quant al punt cinquè, si vol després li pas l’enllaç i mira
els resultats de les proves IAQSE, i veurà com les polítiques
actives que vostè demana a dia d’avui s’estan fent.

Allò de la Inspecció Educativa, miri, sap quants
d’inspectors hi ha a les Illes Balears a dia d’avui? Tres vegades
més que quan vostè va deixar la conselleria, és bo de fer el
compte.

Quant al punt 7, sap què passa?, que en els darrers quatre
anys s’han incrementat considerablement, tal com

s’incrementaven les necessitats, tots els especialistes, PT,
AD, AL, equips d’orientació, etc.

La feina es fa, es fa, i el millor és que es fa escoltant els
mestres, els professors, els sindicats, les patronals, els equips
directius, les AMIPA, en definitiva, la comunitat educativa, i
alhora donant l’autonomia necessària als centres. 

I ja acab amb les esmenes, com sempre els ultres del
galliner ens duen la seva esmena de llengua, no hi entraré, hi
votarem en contra.

Votarem a favor de l’esmena d’El Pi, si el Grup Popular
l’accepta, i  a la resta de la moció, com es poden imaginar,
també hi votarem en contra. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Mixt, Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Riera, la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, diputades, diputats. Sra. Riera, jo,
bàsicament, crec que faré una intervenció prou breu, la
proposta que vostè trasllada aquí en el fons posa de relleu una
situació que, llegida de manera innòcua i sense veure
fantasmes, és realitat, segurament es poden planificar millor
les aules dels centres, segurament hi ha una situació que
requeriria un pla de xoc més intens contra l’abandonament
escolar prematur, també puc coincidir que seria ideal poder
fer front a aquest increment de nombre d’alumnes que tenim
any rere any i que acusen prou aquelles comunitats on tenim
un component de turisme important, que seria ideal que hi
hagués una reducció de ràtios, és a dir, amb tot el que vostès
plantegen aquí, a millorar la inspecció , etc., amb tot estam
d’acord.

El que passa és que, és clar, venint aquesta proposta del
partit que ha comès el major atropellament contra el sistema
educatiu d’aquestes illes, em costa creure que és tan innòcua
aquesta proposta i em costa de creure perquè vostès tenen ja
una trajectòria i vostès tenen un background que no podem
oblidar, i particularment vostè, Sra. Riera, com a exconsellera
d’Educació, en té una responsabilitat important. I vostè dirà
segurament a la seva intervenció: no, però és que vostès tenen
mil, no sé quants milions més, per tant..., que no teníem
nosaltres i, per tant, vostès ho poden fer, i això és fàcil i no hi
ha cap problema.

No, no li puc comprar aquest argument, perquè la feina el
Govern la fa, jo som la primera que puc..., no puc, de fet pens
que hi ha qüestions que s’han de millorar, que es poden
millorar molt: podríem parlar d’FP, podríem parlar d’obres
específiques a l’illa de Formentera, que és el que a mi
personalment m’interessa ara mateix, o podríem parlar
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d’algunes qüestions que pens que tenen un marge molt
important de millora.

Però, és clar, trob que portar aquesta iniciativa aquí sense
aprofundir realment en les mesures que demana, més enllà de
fer enunciats on es demanen reforços i millores i ampliacions
de plantilla, ampliació de recursos, però no s’entra en el fons
de cada un dels punts, és una iniciativa fàcil i que vostè sap que
realment no entra en el fons dels problemes que tenim
actualment.

Tampoc no parla vostè, per exemple, de la Llei educativa,
perquè en el punt cinquè demanen que el Govern dugui a terme
polítiques actives per millorar el nivell de competències
bàsiques i entenc que això passa en bona part també per
aquesta llei educativa que tots esperam.

Per tant, nosaltres no donarem suport a la seva iniciativa,
Sra. Riera. Però ja li dic, segurament tots estam d’acord que
l’enunciat aparentment és innocu i tots volem més, més
recursos, més inspecció, menys alumnes, més reducció de
ràtios, més aules, més ajudes..., més professionals de la
diversitat, etc., però, per la manera com vostès ho plantegen i
per la trajectòria que vostès arrosseguen, Sra. Riera, jo no li
puc comprar.

Si vostès decideixen acceptar l’esmena d’El Pi, nosaltres
també la votarem a favor, i això és tot, perquè crec que no
dóna marge a molt més debat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri,
Sra. Riera, jo, li ho he dit aquí moltes vegades i li ho torn a dir,
vostè ho sap, jo pens que en educació mai no n’hi ha prou, mai,
mai no n’hi ha prou, per tant, sempre que en tenim, en volem
més, però també hem de ser conscients que no es pot demanar
sempre més, més, més sinó que s’ha de posar cada cosa en la
seva mesura.

Quan jo vaig veure aquesta moció jo esperava que fes un
altre tipus de moció, un altre tipus de moció, el que passa és
que tampoc no em va sorprendre, el que passa és que, és clar,
dic, bé, i com cataloguem aquesta moció? És més del mateix,
vull dir, es repeteix, es repeteix perquè vol fer reiteradament
parlar del mateix, vol reiteradament parlar de coses que vostè
sap, perquè ha estat consellera d’Educació, precisament vol
parlar d’aquelles coses que després vostè no va ser capaç
d’arreglar i que ara vol que s’arreglin.

Vostè sap que hi ha moltes coses que es fan, hi ha moltes
coses que es fan perquè s’avança, i això repercuteix en el
nostre sentit del vot que, com ja es pot plantejar, serà negatiu.

No, perquè vostè parla de fer més previsions, previsions
per als nouvinguts, vostè parla que fa deu anys que ve molta
gent; no, Sra. Riera, fa més de deu, fa prou més de deu anys
que arriba gent i la previsió es fa a llarg termini i es fa
construint infraestructures, que es fan; la previsió es fa
augmentant el nombre de professors, que es fa, perquè vostè
a la seva legislatura no va fer augment de professorat, i això
que també havia de preveure que tenia nouvinguts. Per tant, no
vengui aquí a dir que ara no es fa previsió, perquè sí que se’n
fa.

Després parla de l’abandonament del qual en vol fer aquí un
alarmisme com que ara tenim un abandonament. No, Sra.
Riera, l’abandonament ja existia i molt en el moment que
vostè  era consellera d’Educació . Li record que
l’abandonament que ara vostè es posa aquí les mans al cap
perquè tenim un 24%, quan vostè era consellera d’Educació
era d’un 32%, per tant..., 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -sí, sí, Sra. Riera, sí-, per tant, s’ha reduït... s’ha reduït..., sí,
Sra. Riera, sí, -no, el no, no em val. Sí que es prenen mesures
contra aquest abandonament i es prenen mesures i dóna més
estabilitat al professorat per poder engegar programes que
assegurin la continuïtat, es fa a través d’una major oferta
formativa, s’ha augmentat l’oferta formativa de l’FP, ja li han
explicat aquí, hi ha un major augment de centres integrats per
poder combinar, perquè part de l’abandonament escolar és
això; però no sols és lluitar contra l’abandonament sinó que
també es treballa per al retorn, perquè hi ha molts d’aquests
abandonaments prematurs que volen retornar, i es treballa
perquè aquests alumnes puguin retornar al sistema educatiu.

I vostè sap que s’ha posat en marxa l’Institut d’Estudis a
Distància de les Illes Balears el qual recupera molta gent que
estava abandonada. Per tant, es fa feina.

Després parla de ràtios, parla de ràtios i diu que no s’han
disminuït. Sí, Sra. Riera, s’han disminuït, s’han disminuït les
ràtios, s’han disminuït les ràtios no sols d’alumne per
professor, que sí que s’han reduït, això s’ha fet en posar més
professorat, malgrat tots aquests nouvinguts s’han reduït les
ràtios, això vol dir que s’ha posat professorat més del
necessari per atendre aquesta gent, sinó que també s’ha
disminuït el nombre d’alumnes per aula. Per tant, en tema de
ràtios també es treballa.

I després parla d’atenció a la diversitat, en atenció  a la
diversitat es treballa i augmenta el nombre de PT, s’ha
augmentat el nombre d’AL, s’ha augmentat el nombre d’EOE,
el nombre de gent que treballa en EA i s’ha augmentat també
l’atenció en TISOC, treballadors socials en els centres, que li
record que vostè els va llevar, vostè els va llevar i nosaltres
n’hem posat no 1 ni 2, 25, per tant, hem passat de zero a 25.
Per tant, hi ha un augment. I d’ATE també.
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I, finalment, i ho he deixat pel final, el que li lleva tota la
credibilitat a la seva moció, parlar de la Inspecció Educativa,
vostè, que va reduir la Inspecció Educativa a la mínima
expressió, va reduir la Inspecció Educativa al no-res, va reduir
la Inspecció Educativa a ser un cos de caràcter persecutori, ara
ve a demanar més inspectors. Doncs, sí, Sra. Riera, hi ha més
inspectors, no n’hi ha 10, com tenia vostè, n’hi ha 30, s’ha
augmentat un 300%.

Per tant, jo crec que queda molt clar que es treballa. Què
n’hi ha prou? No. Que seguirem treballant i aplicam unes
polítiques per avançar, no vulgui fer la política aquí del bebè,
que la política del bebè sí que al que es dedica és a retallar i a
reduir com vostè va fer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara correspon al grup
proposant, té la paraula la Sra. Riera, per fixar posició
respecte de les esmenes.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Bé, en primer lugar, agradecer a los grupos
que dan apoyo a la moción y a los que no pues también sus
intervenciones porque, al final, cada uno defiende sus
posicionamientos como considera lógico y coherente en
relación a los votos que representa, evidentemente que sí.

Sr. Campos, esto es una moción de principio de curso
escolar, nosotros ya hemos hecho nuestras intervenciones,
sí, en materia de política lingüística bastante clara en sus
iniciativas. Nosotros no estamos de acuerdo,
evidentemente, con que haya solamente una lengua en
Baleares, y lo saben ustedes, tenemos dos lenguas
cooficiales, dos lenguas cooficiales, y hemos defendido
siempre el plurilingüismo, le guste o no le guste; y que los
padres elijan la lengua en la primera enseñanza y luego
vayan aprendiendo los niños las dos lenguas cooficiales y
queriéndolas; y aprendiendo una tercera o una cuarta
lengua, si es posible.

Si a usted no le  gusta haga usted una interpelación
específica de esto y vuelva a traer iniciativas, pero ahora
estamos haciendo una propuesta sobre el inicio del curso
escolar y de los problemas que hay en el inicio del curso
escolar. Por tanto, no aceptaremos su enmienda.

Por otra parte, tampoco aceptaremos la enmienda de El
Pi, Sra. Pons,...

(Remor de veus)

... nosaltres, si vostè llegeix el registre d’entrada veurà que
tenim una interpel·lació específica del Pla d’Infraestructures
d’aquí una setmana, i de barracons, per tant, tendrem ocasió de

presentar doncs tot un debat i tota una sèrie de propostes en
matèria de barracons, en matèria del Pla d’Infraestructures. I
ja hem posat aquí, en aquesta proposta, un punt específic del
que hi ha a l’inici del curs escolar, que són els barracons, els
problemes concrets de planificació d’aquest curs, però no de
tot un Pla d’Infraestructures de l’any 2016.

Del senyor, bueno, del diputado de Podemos, bueno, yo
de su intervención al principio había deducido que parecía
que le gustaba nuestra moción y que estaban de acuerdo,
luego ha dicho que no, que cada uno tiene su
posicionamiento; pues tampoco he visto ninguna enmienda
de mejora por su parte. Usted defiende que su modelo es
una red exclusivamente pública, no sostenida con fondos
públicos, sino solamente pública, pues presente usted una
enmienda o presente una propuesta, sea valiente, presente
una propuesta, pero diga cómo lo piensa hacer.

Porque no sé si usted sabe que aquí hay un 36 o un 40%
de niños que van a la escuela  concertada, sostenida con
fondos públicos, entonces, si ustedes quieren eliminarla
progresiva o no progresivamente nos diga cómo va a hacer
los centros educativos, porque creo que no le va a bastar ni
la ecotasa de la señora de... la diputada socialista.

Y perdone,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... no sé, yo creo que uno tiene que defender, como he dicho,
los posicionamientos como considera, pero aparte de
valiente, valiente no siempre es ser atrevido, a veces es ser
un poco ignorante en según que cifras, y yo le
recomendaría que tuviera en cuenta esos posicionamientos.

(Petita cridòria i alguns aplaudiments)

En relación a la Sra. Guasp, de Ciudadanos, mire, usted
ha hecho... la verdad, Sra. Guasp, pero es que usted hace
una intervención que en vez de intervenir, tanto si es una
moción, una interpelación, una PNL, usted hace siempre la
misma intervención, se gira de cara al conseller,...

(Remor de veus)

... nos hace usted su speech político-educativo, que a mi me
parece muy bien, pero estamos tratando una moción de inicio
de curso escolar del Partido Popular; entonces, que nosotros
nos encontramos muy solos porque el Partido Popular nos
deja... ¡Perdone!, más solo se encontró este grupo
parlamentario,...

(Petita cridòria)

..., más solo se encontró este grupo parlamentario en la
pasada legislatura cuando ustedes ni se sentaron en la
Subcomisión de Educación de este parlamento, para
debatir temas educativos...

(Remor de veus)
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..., y los únicos que defendían una posición moderada de
centro derecha fue este  partido, el Partido Popular. Por
tanto, menos lecciones de si nos encontramos solos...

(Petita cridòria i alguns aplaudiments)

... delante de los micros y diríjanse al Sr. March.

Por otra parte, evidentemente, -si me dejan continuar-,
yo, pues le agradezco que apoye los puntos de nuestra
moción, y si quería hacer un debate también sobre
barracones, hubiera hecho como la Sra. Pons, hubiera
presentado una enmienda y yo hubiera dicho: pues mire, la
trataremos más adelante en la interpelación de los
barracones.

I finalment, a la resta de grups, que n’hi ha prou en parlar-
los així en global, perquè realment tot és u, més Pode..., no,
Podemos, que ha hecho una intervención un poco sui
generis, me permitan; MÉS, MÉS por Mallorca, MÉS por
Meno... o el Grupo Mixto o el PSOE; miri, vostè, jo..., la
veritat, hem de lamentar que davant una moció constructiva del
Partit Popular, continuïn vostès fermats a la Sra. Armengol i
al Sr. March, independentment del contingut de les propostes
educatives vostès sempre actuen ideològicament en contra,
facin com quan s’examinen que tapen el nom, miren el
contingut, i després diguin: ui! és del Partit Popular i era bona,
tal vegada podem votar qualque punt.

(Remor de veus)

Perquè, la veritat, que vostès ens tornin posar de
justificació l’any 2015, l’any 2011, però quina herència es
pensa que vàrem rebre nosaltres a l’any 2011! I quina herència
es pensa que vàrem rebre!, la de la Sra. Armengol.

(Petita cridòria)

I quina herència administren vostès ara? La mateixa fallida
de la Sra. Armengol, perquè nosaltres no teníem 30
inspectors, però tampoc no tenim ara 50 milions de forat com
deixen vostès a uns comptes públics de 4.500 milions d’euros.

Sr. Conseller, jo entenc que no li agradi, però la pròxima
vegada vostè demani la paraula en torn incidental i em podrà
replicar, el que passa és que l’oposició aquí almanco té dret a
intervenir, encara que als que governen, als socialistes, no els
agradi escoltar-la.

I mirin, jo, sincerament, la gent considera prou ridícul i
poc seriós que continuïn justificant la Sra. Armengol de fa
dues legislatures, en tot cas, nosaltres continuarem
representant la gent que ens ha votat; continuarem fent
propostes constructives, les acceptin o no les acceptin; i, en
tot cas, això és al que ens vàrem comprometre per a la gent, i
farem tant quan governam com quan no governam, a diferència
d’altres.

Acceptarem votació separada -Sra. Pons, som nosaltres
que decidim si la votació és separada o no, és el funcionament

del Reglament, perquè presentam la proposta-, i si volen votar
qualsevol dels nostres punts -la Sra. Pons ho ha demanat al
president-, i jo li dic que nosaltres l’acceptarem, per si
consideren que qualque punt pugui sortir endavant, a favor de
la comunitat educativa-, i, evidentment, no només el Grup
Popular, sinó els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes que
tenen nins i nines a les escoles agrairan si donen suport a
qualcun d’aquests punts, encara que els mirin tapant el titular
i veient si posa o no posa Partit Popular.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. He entès que no acceptava cap de les
dues esmenes i sí accepta la votació separada.

Doncs passem a votar els set punts. Votam el primer punt.
Votam.

25 vots favorables; 30, no; i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

25, sí; 31, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

22 vots sí; 33, no; 1 abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

25, sí; 31, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

25 vots, sí; 31, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 6. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra; 2 abstencions.

I passam a votar el punt número 7. Votam.

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

IV. Votació de la Proposici ó no de llei RGE núm.
6095/19 , presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebaixa dels preus dels menús escol ars, atès
l’empat produït en comissió.

A continuació, senyors diputats i diputades, a continuació
passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6095/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa
dels preus dels menús escolars, atès l’empat produït en
comissió.
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Atès que a la sessió de la Comissió d’Educació,
Universitat i Recerca del passat dia 17 d’octubre del 2019 es
produí un empat a la votació de la proposició no de llei
esmentada, amb l’esmena acceptada RGE núm. 7242/19,
després de les votacions previstes a l’article 101 del
Reglament del Parlament, sotmetrem a votació aquesta
iniciativa d’acord amb el que preveu l’article 101.3 del
Reglament.

Passam a votar. Votam.

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

He de dir que hi ha un vot telemàtic a favor, per tant, són
26 vots a favor, 31 en contra i cap abstenció.

(Remor de veus)

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 6868/19,
rectificada amb l’escrit RGE núm. 7652/19, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per
Mallorca i Socialista, relativa a resolució d’ajudes per a
l’habitatge a Eivissa.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a
les proposicions no de llei i , en primer lloc, debatrem la
Proposició no de llei RGE núm. 6868/19, rectificada amb
l’escrit RGE núm. 7652/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i
Socialista, relativa a resolució d’ajudes per a l’habitatge a
Eivissa.

Intervenció dels grups parlamentaris que han presentat la
iniciativa, correspon començar pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Vamos a decir aquí
verdades incómodas, más del 30% de la población no puede
pagarse un alquiler o no encuentra casa para vivir. Señores y
señoras, a la gente de Baleares encontrar vivienda es lo que le
quita el sueño.

Presentamos esta PNL porque en Ibiza se han quedado
muchas familias sin cobrar por un error en la convocatoria de
ayudas a la vivienda, un error que ha sido responsablemente
asumido por la conselleria, pero que necesita una respuesta
inmediata y más rápida, para que no se deriven más problemas
a las personas que no pueden pagar el alquiler desde el 2018.
Es imposible que hayáis escuchado a nadie decir que le
cumple el contrato y la echan, es imposible que no hayáis oído
a ningún conocido decir que le suben un alquiler hasta un...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, un poc de silenci.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... 30% al año. Partido Popular, Partido Socialista, tantos años
turnándose en el Gobierno central en el Estado español y no
habéis hecho nada por solucionar lo que se preveía.

Ahora se ha asumido como algo indiscutible que los
multipropietarios, agencias, plataformas de Internet sean
quienes decidan cuánto se paga en un barrio , le  han puesto
precio a nuestro derecho constitucional a una vivienda, a
nuestra Constitución, a nuestra Constitución. ¿Dónde están
ahora los partidos constitucionalistas para defenderla, dónde?

(Remor de veus)

La gente está frente al arbitrio avaricioso de unos pocos
que se enriquecen asquerosamente. Los alquileres han subido
en estos últimos años un 50%, mientras que los salarios solo
un 1,6, es una vergüenza, es inasumible, es un maltrato y un
abuso para toda la gente que está ahí fuera pidiendo soluciones
para encontrar una vivienda.

Especialmente afectadas, como en muchas otras cosas,
estamos las mujeres, solteras, mujeres con hijos a su cargo,
víctimas de violencia ¡machista!; mujeres que soportan una
brecha salarial, pensionistas.

(Remor de veus)

En Ibiza y en Mallorca los precios de los alquileres son
prohibitivos para la clase trabajadora y eso está expulsando a
personas residentes y a muchas que venían a trabajar en
hostelería, medicina, sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad
y muy especialmente al colectivo del profesorado. Es una
demanda constante, prioritaria y colectiva, ¡no sé todavía
cómo habéis podido estar tan sordos y tan ciegos!

Sepan que estoy al tanto de que el Govern está haciendo
esfuerzos y avances importantes en materia de vivienda, con
las medidas de los acuerdos de Bellver nos hemos
comprometido a garantizar el derecho constitucional a una
vivienda digna, pero no es suficiente, desde aquí tenemos que
unirnos y presionar para que, gobierne quien gobierne, se
intervenga el mercado del alquiler para permitir limitar los
precios por comunidad autónoma. La gente necesita un
gobierno que les proteja, que garantice un apoyo económico
a la construcción de vivienda social y ampliar el mercado
subvencionado impedirá que los propietarios suban los
precios debido a la nueva competencia.

En el Congreso este grupo lo intentó, pero la única
respuesta que tuvimos fue que el Banco Central, que el
secretario general de la Asociación de Promotores y
Constructores de España, el Sr. Daniel Cuervo, y otro nombre
y apellidos, Claudio Boada, el gestor estadounidense
considerado el mayor propietario del ladrillo del mundo,
advertían al Gobierno de España, a nuestro gobierno, de
vuestra España y de la mía, que para qué se iban a limitar los
precios del alquiler, que eso era mucho riesgo, para quién está
gobernando Pedro Sánchez, quién decide por nosotros.
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La gente se parte el costado aquí, en Baleares, trabajando
diez horas al día, sacando una temporada que ya no los
enriquece ni a ellos, solo unos pocos cada vez más ricos, con
un Estatuto de los Trabajadores humillante y tienen que vivir
en caravanas, garajes, bañeras; todos los que estamos aquí
presentes vemos esta realidad a diario, la leemos en los
periódicos, la escuchamos en primera persona. Si no estáis
aquí para defender los intereses de la gente, entonces ¿para
qué demonios estáis aquí?

Señores y señoras, hoy, en este parlamento, pido que se
vote por la gente frente a grandes propietarios, que le han
puesto un impuesto a nuestro derecho a vivir; que se vote por
la gente frente a quienes presionan a Sánchez en la sombra;
que se vote por la gente que no puede dormir o bien para que
descansen a gusto los propietarios de ladrillo, es nuestro
pueblo o la barra libre a la especulación inmobiliaria. ¿De
parte de quién están ustedes? ¡Veamos!

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Correspon ara al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, Sr. President. Una altra vegada bon dia a totes i a
tots. Bé, segurament, el lloc de les Illes Balears allà on es
pateix amb més intensitat la crisi d’habitatge és a l’illa
d’Eivissa, hi trobam preus de lloguer realment abusius, i ja ni
tan sols parlam ni ens plantejam la compra d’habitatge, missió
realment impossible per a la majoria de famílies amb
ingressos normals.

És per això que és imprescindible organitzar molt bé els
sistemes d’ajudes i ser molt curosos a l’hora de plantejar els
requisits per poder accedir a les ajudes, sobretot en temes tan
sensible com l’habitatge. Del contrari, correm el perill de
deixar famílies al marge de la societat, cosa que seria un
desastre social.

És bo que les administracions públiques, quan
s’equivoquen o tenen opció de millora, ho acceptin i vulguin
millorar, com és el cas que tractam. Per això, a la proposició
instam la Conselleria d’Habitatge i Mobilitat a resoldre el
problema creat amb una fórmula errada en els requisits que
sol·liciten.

Altra cosa és el segon punt que plantejam, demanam que el
Govern, ara encara en funcions, canviï la norma i permeti les
comunitats autònomes regular el preu del lloguer. Com dèiem,
els preus dels lloguers a massa llocs de les nostres illes són
inassumibles per a moltes famílies, famílies treballadores que
no arriben. Aquest fet és fruit de l’especulació i el monopoli
d’alguns sobre la propietat, per tant, sobre el preu i l’ús dels
habitatges. Entenem que la regulació dels preus a segons

quines zones del país és imprescindible si volem garantir unes
ciutats, uns barris per als qui els habiten i no parcs temàtics o
barriades sense habitants; ara bé, també hem de garantir els
drets dels propietaris de tota la vida, que fan un ús responsable
de l’habitatge. És per això que hem de ser molt curosos a
l’hora d’aplicar aquesta mesura la qual, com deia, es fa
imprescindible a segons quines barriades i ciutats de les Illes
Balears. 

És per això que, tal com reclamam responsabilitat al
Govern, també ho fem als grups parlamentaris, i per
responsabilitat els demanam el vot favorable a aquesta
proposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Jo intentaré davallar una mica el to i centrar-nos exactament
en el que aquesta PNL planteja.

La situació quant a les ajudes del lloguer corresponents a
la convocatòria del 2018 afectaren Eivissa, però afectaren
totes i cada una de les illes d’aquesta comunitat autònoma i és
prou coneguda, ja se n’ha parlat molt. Quan es va detectar el
problema, la convocatòria ja havia finalitzat, per la qual cosa
no es va poder resoldre en aquell moment, per tant,
l’important aquí és el compromís ferm que ha assolit la
Conselleria d’Habitatge, i ho ha manifestat en diverses
ocasions de solucionar aquest problema, i en aquest moment
s’ha solucionat per dues vies: contra escarafalls, solucions que
és el que tenim damunt la taula.

En primer lloc s’ha suprimit el requisit de les rendes
mínimes a la convocatòria d’enguany, que acaba la setmana
que ve, i també a les futures convocatòries.

I en segon lloc, primer, la partida corresponent a l’any que
ve té més pressupost, precisament perquè hi haurà més
famílies que hi podran accedir, perquè no hi haurà el requisit
de renda mínima, però també el pressupost que es va presentar
dimecres passat té una partida d’1.400.000 euros per fer front
a aquelles que no es varen poder acollir a les ajudes del 2018.
Per tant, problema solucionat, una mica tard, però problema
solucionat.

El que és una realitat és que en aquesta comunitat
autònoma únicament es fan polítiques d’habitatge quan ha
governat el Partit Socialista, i això ningú no ho pot negar, fem
polítiques de promoció de l’habitatge contra partits que fan
polítiques de despromoció de l’habitatge, que és el que ens va
deixar el Partit Popular. Aquesta legislatura no serà una
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excepció, de fet veurem tots els fruits de la feina que es va fer
la passada legislatura. Durant l’anterior legislatura vàrem fer
grans passes, hem sortit  d’una paràlisi prèvia i hem posat la
maquinària en marxa, ara tornam construir habitatge a
Menorca, Eivissa, Formentera i a Mallorca. Hem aprovat una
Llei d’habitatge pionera a tot l’Estat espanyol, que
desenvolupa aquest drets i prioritza l’accés a un habitatge,
front a l’ús exclusiu i especulatiu i lluita contra l’acumulació
d’habitatges, sobretot dels fons voltor, que, a més, l’únic que
fan és incrementar els preus. Gràcies a això el Govern de les
Illes Balears disposarà de pràcticament 1.000 habitatges per
posar-los a disposició del lloguer social. 

Des de la crisi veiem com el problema de l’habitatge s’ha
convertit en una de les principals preocupacions dels
espanyols i el preu és la clau de volta d’aquest problema, o
d’aquesta preocupació. Cada any la situació s’ha agreujat més,
sembla que els indicadors actuals parlen que hem tocat sostre
quant al preu de lloguer, però aquests continuen sent molt alts.
Si som conscients que per desenvolupar un projecte vital és
fonamental fer-ho a una llar, també serem conscients que
aquesta llar ha de tenir un preu digne i assequible. Per això
pensam que si hem de construir un futur d’oportunitats per als
nostres ciutadans, hem de garantir el dret a l’habitatge i aquest
dret de l’habitatge s’ha de convertir en un dret fonamental.

L’habitatge és una prioritat per al Govern i per això
s’impulsen mesures extraordinàries, destinades a afavorir
l’accés a una llar; millores en els programes d’ajuda i mesures
fiscals que fomentaran tant la construcció com la sortida al
mercat d’habitatge en règim de lloguer de llarga durada; i al
mateix temps es treballa en la posada en marxa de
l’Observatori dels preus de l’habitatge, que no serveix per
mirar, com alguns, fent befa, han dit, qualque vegada, sinó que
serà el vertader instrument per poder controlar el preu dels
habitatges.

I aquestes polítiques han de venir complementades per la
regulació del preu del lloguer, no és un desgavell pensar que
es pot intervenir i es pot controlar el preu del lloguer. Des de
fa molt de temps i amb moltes mesures, els productes de
primera necessitat s’han anat controlant i s’ha anat posant fre
al preu. Per tant, si parlam de productes de primera necessitat,
què hi ha més de primera necessitat que una llar?

I ara per acabar, quant a les esmenes que s’han presentat,
molt ràpidament, des del Grup Socialista no podem donar
suport a les que planteja el Partit Popular, per començar el
límit dels 900 euros ho va posar el Partit Popular en el Pla
d’habitatge, per tant, no podem superar el límit dels 900 euros.
Aquesta és l’única novetat que vostès presenten.

Ara, la resta d’esmenes són les esmenes que pràcticament
cada setmana ens presenten, escoltin, ja els hem dit una vegada
que no els donam suport, que no compartim això, no perquè
les presentin moltes vegades aconseguiran que els votem a
favor, l’argument pel qual no els votam a favor se’n vagin als
Diaris de Sessions anteriors i ho podran llegir.

Pel que fa a la de Ciudadanos, entenem per on va l’esmena,
però pensam que la proposta que fa la nostra PNL va molt més
lluny, és a dir, l’entenem, però, com que nosaltres anam molt
més lluny, no li donarem suport.

I pel que fa a l’esmena que planteja VOX, quan VOX
demana garanties jurídiques per als propietaris, vol dir
desgaranties jurídiques per a les persones que lloguen aquests
habitatges.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos per defensar l’esmena RGE núm. 7682/19, té la
paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. El problema de los precios de la
vivienda en Ibiza y su disponibilidad es algo muy grave, pero
es solucionable, se necesita voluntad política y dar prioridad
a las necesidades de la población sobre los intereses
puramente partidistas, para corregir un mal que es endémico
de Ibiza, como es el elevadísimo precio de los alquileres, que
hoy es el más elevado de España.

Sobre la proposición no de ley presentada hoy por el
Grupo Unidas Podemos, sólo podemos estar de acuerdo con
el principio, algo hay que hacer, con que es indispensable
proporcionar a todas las personas que cumplan ciertas
condiciones mínimas de renta la posibilidad de encontrar una
vivienda digna, pero además que ésta sea asequible, cosa que
hoy, efectivamente, es una total imposibilidad.

Los poderes públicos tienen que poder ofrecer a los
ciudadanos, propietarios e inquilinos todo tipo de incentivos,
como incentivos fiscales, incitación a contratos de alquiler
con opción a compra, facilitar arrendamientos de vivienda en
régimen protegido por la vía de incentivos fiscales, dirigidos
a particulares y, ¿por qué no?, a entidades dedicadas a este tipo
de arrendamientos; facilitar la rehabilitación y puesta en
alquiler de viviendas vacías; el establecimiento de un sistema
arbitral de arrendamientos urbanos; garantizar las rentas, en
caso de impago, a propietarios que, por ejemplo, alquilen por
debajo del precio de mercado, o incluso bajando un tercio, por
ejemplo, la factura de la luz, eliminando impuestos para que
España deje de tener una de las facturas eléctricas más altas de
la Unión Europea.

En ese sentido, el Grupo Ciudadanos ha presentado una
enmienda al punto número 2 de la proposición no de ley
presentada hoy ante esta cámara, con el fin de revisar la
normativa existente  y en este sentido, ampliar el marco de
ayudas e incentivos. Obviamente, y por lo que acabamos de
escuchar, pues falta voluntad política o que la voluntad de
algunos partidos pasa por encima de los intereses de la
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población. Yo sólo les pido que reconsideren su punto de vista
y que acepten nuestra enmienda.

Y nada, muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares per defensar l’esmena RGE
núm. 7701/19, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados,
buenos días. Estamos de acuerdo en que existe un desajuste
entre  la demanda y la oferta de vivienda en Baleares. En
concreto, en cuanto a la vivienda de alquiler los precios están
por encima de lo que sería aceptable en proporción a los
salarios que perciben la mayoría de los trabajadores de
Baleares. 

Estamos de acuerdo en que determinados colectivos, los
más vulnerables, deben tener el respaldo de las
administraciones públicas para poder acceder a una vivienda
digna, mediante ayudas directas para sufragar parte del coste
de ese alquiler y también en que no tiene sentido que la
convocatoria de esas ayudas, que en esa convocatoria se
excluya a muchas personas precisamente por no llegar a un
mínimo, por tener ingresos demasiado bajos. Todo un
despropósito. Por eso estamos de acuerdo con el primer
apartado de su iniciativa, a fin de que lo antes posible se repare
el agravio que han sufrido.

Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es con que
ustedes pretendan cargar sobre los hombros de los
propietarios la falta de previsión en materia de oferta de
vivienda social, que nos ha traído a la situación que vivimos
hoy, porque lo cierto es que en los últimos ocho años en esta
comunidad autónoma la inversión en vivienda de protección
oficial ha sido ridícula. Antes de la última crisis, se visaban en
200 y 300 viviendas de protección oficial en un sólo año en
las islas. Por ejemplo en el 2003, los proyectos visados
ascendieron a 403, y en el 2006, 634. En cambio, en 2012,
hubo 4 visados de VPO, y en 2015, ninguno. De hecho, en los
últimos ocho años se han construido poco más de 200
viviendas de protección oficial, ¡en ocho años! El año pasado
en todo Baleares se entregaron cinco. Por tanto, creo que la
dejadez de los gobiernos que hemos tenido en estas islas en
los últimos ocho años es evidente.

Y ahora que nos encontramos con esta emergencia
habitacional, que esto sí que es una emergencia constatable,
resulta que los malos son los propietarios, que ponen muy
caros los pisos en alquiler, y nosotros les vamos a obligar a
bajar los alquileres. Pues no es así, si los alquileres están
caros en proporción al poder adquisitivo de la mayoría de los
ciudadanos de Baleares, es nada más y nada menos porque
existe una gran demanda de vivienda y no hay suficiente oferta,

no es porque los propietarios sean malvados y quieran cobrar
más de la cuenta a sus inquilinos, sino que simplemente es un
ajuste entre oferta y demanda, como ocurre en cualquier
mercado, también en el de la vivienda. Y cuando éste es el
problema, la falta de oferta, es una auténtica irresponsabilidad
intervenir el mercado inmobiliario a la brava, para forzar el
ajuste de los precios. 

La intervención de los mercados se debe realizar como un
modo de evitar abusos y sólo en casos absolutamente
imprescindibles, nunca para forzar a una situación que lo que
genera irremediablemente es una depreciación en el precio de
la vivienda, con las consecuencias que ello conlleva. ¿O es que
no se acuerdan de lo que pasó durante la crisis con la
depreciación del precio de la vivienda? Si el Gobierno quiere
ayudar a bajar los precios, la solución es muy sencilla,
aumenten la oferta. No hace falta ser un reputado economista
para entender las consecuencias de forzar artificialmente el
mercado de la vivienda, claro que si sus economistas son de la
talla del doctor Sánchez, entiendo su visión simplista de la
economía.

(Remor de veus)

¿Que los precios están altos?, los bajamos, eh, y el resto
de variables económicas que se ven afectadas por esa
decisión, las ignoramos, y luego ya veremos cómo
improvisamos. Esa parece que es la solución que ustedes
plantean y que nosotros creemos que es una auténtica
irresponsabilidad.

Por eso introducimos una enmienda en el apartado
segundo, en el sentido de que la Ley de arrendamientos
urbanos sea reformada para que se otorguen mayores garantías
jurídicas a los propietarios, a fin de que afloren las miles de
viviendas vacías que no se incorporan al mercado de alquiler,
simplemente porque los propietarios no están dispuestos a
correr el riesgo del impago, con largos y costosos
procedimientos judiciales para recuperar sus viviendas, que,
en el mejor de los casos, recuperan en un estado lamentable,
con el coste que supone después su rehabilitación.

Pero ya sabemos que su estilo es otro, su estilo es la
expropiación, como si resultase gratis. Eso no es gobernar,
eso es destrozar la economía, es una ingerencia en los
derechos de los ciudadanos, propia de países comunistas
dictatoriales, y es poner parches al problema, porque lo que
deben ustedes hacer es destinar el presupuesto que piensan
destinar al pago de expropiaciones, a la construcción de
vivienda de protección oficial. Y pónganse de una vez a
gestionar en serio, ayudando a aflorar la vivienda vacía,
preservando los legítimos derechos de sus propietarios, que
les recuerdo que en nuestro país, que es España, supone cerca
del 80% de la población, el 80% de la población tiene vivienda
en propiedad.

Garantizar garantías jurídicas a los propietarios no es ir en
contra del inquilino, si el inquilino cumple con su deber no va
a tener ningún problema. Son precisamente los que incumplen
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los que tendrán problemas si les damos más garantías a los
propietarios.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular per defensar les esmenes RGE núm. 7705, 7706,
7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712 i 7713/19, té la paraula
el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, una
vegada més som aquí parlant, alguns parlant els altres cridant,
sobre temes d’habitatge, jo si fos senyora, pràcticament com
el seu conseller diria berreando, però, per educació, no
utilitzaré aquesta paraula.

Bé, duim aquí molt de temps parlant del mateix, d’habitatge
i és per dues raons: una, perquè hi ha una necessitat clara
d’habitatge, sobretot a Eivissa, i l’altra perquè durant aquests
quatre anys no han estat capaços de fer res, n’han parlat molt,
però no se n’ha fet cap. Han parlat de construir habitatges,
d’emergència d’habitatges, d’habitatges de lloguer, la
complicació que teníem amb l’accés a l’habitatge. Fins i tot en
el Consell d’Eivissa, que vostè era per allà, no sé què hi feia,
però era per allà, es va pressupostar 7 milions per comprar
habitatge usat, cosa que nosaltres des d’un primer moment ja
vàrem dir que això seria totalment irrealitzable, i així es va
demostrar.

Miri, aquí també s’ha dit per part del Partit Socialista que
només es fa habitatge quan governa el Partit Socialista. Miri,
jo li he de dir que a la passada legislatura, la legislatura en què
va governar el Partit Popular, al que es va dedicar com cada
volta que governam després de vostès, és a pagar els deutes
que ens va deixar el Sr. Carbonero, més de 40 milions de
deute que va deixar pendents d’habitatge...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., i  ens vàrem dedicar a pagar-lo, com cada vegada que
governam després de vostès.

(Remor de veus)

Miri, ja li va dir el president del consell, ja li va dir al
conseller, l’altre dia a una pregunta....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, un moment, senyors diputats i diputades, un poc
de tranquil·litat. Continuï, Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Doncs, com els deia, ja li va dir el president del consell al
conseller, que per mor de la Llei d’habitatge que varen
elaborar el 2018, el que varen començar és amb menys 42, és
a dir, en negatiu. He de dir que totes aquestes mesures
adoptades per vostès l’únic que han aconseguit és batre el
rècord a l’alça del preu del lloguer a Eivissa i també del preu
de compra, com reconeixen vostès amb aquesta proposta que
fan avui aquí, la qual, com que ho ha dit cridant, doncs no ens
hem assabentat, però sí que ho duen escrit. Tenim els preus
més alts d’Espanya.

Nosaltres ja hem fet moltes propostes, com s’ha dit aquí,
efectivament nosaltres cada volta que venim aquí fem
propostes que vostès, com que no les adopten, evidentment
seguim estancats i seguirem parlant d’habitatge. Per començar
tots reconeixem el que hem dit aquí, que els preus de lloguer
a Eivissa són molt cars, efectivament els 900 euros que
contempla el decret de 2018, que el Partit Popular el va
incrementar de 600 a 900 euros, però no és suficient per a
Eivissa. Per tant, nosaltres fem aquesta proposta
d’incrementar a 1.200 perquè algunes administracions locals
amb voluntat ja ho han fet, per tant, cerquin una fórmula per
poder-ho fer. Si no ho fan és perquè no hi ha voluntat política,
perquè, ja dic, hi ha ajuntaments que ja ho han fet.

Llavors hi ha un altre tema que és combatre l’oferta
turística il·legal, això és un objectiu que hem d’acomplir i hi
treballa el Consell d’Eivissa, com tots sabem; enguany s’ha fet
una gestió de pressió molt important, d’acord amb la Guàrdia
Civil, i aquesta serà una altra de les fórmules que esperam que
per a l’any que ve pugui ajudar d’alguna manera a combatre
aquesta oferta i, per tant, posar més habitatges a disposició de
la gent que les vulgui utilitzar com de lloguer.

Quant a la limitació de preus que vostès fan aquí, és molt
atrevit per part d’aquest Govern fer aquest plantejament. S’ha
de veure que el Sr. Sánchez a Madrid, ni tan sols ho ha
proposat i no els ho ha acceptat, cosa que han criticat vostès
els de Podemos, però, en canvi aquí, la Sra. Armengol doncs
no té cap inconvenient en plantejar-ho. El Sr. Sánchez deia que
no dormiria si fossin vostès al Govern, però la Sra. Armengol
està dormida completament, jo li demanaria que despertàs...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., que despertàs, perquè li estan segant l’herba de davall les
sabates.

He de dir que nosaltres hem fet aquí diverses propostes i
una d’aquestes és incrementar el parc d’habitatges, habitatge
públic o privat, bé sigui d’HPO, en règim de lloguer, de
cooperatives en règim privat, en cessió d’ús, que també vostès
la promocionen, però que no se n’ha fet cap. En qualsevol cas,
la col·laboració del Govern ha de ser fonamental perquè es
pugui dur a terme més ampliació del parc d’habitatge, entre
d’altres coses incrementar, com diem aquí, la intensitat d’ús
per no consumir massa sòl. Per tant, no són mesures
obsoletes, sinó que s’haurien d’aplicar, si vol sortir d’aquest
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bucle en el qual es troben; agilitar les concessions de
llicències, que no es torbin més de tres mesos, que, per un
altre costat, és el que estableix la llei, i d’aquesta forma que es
pogués avançar en aquest sentit.

Impulsar els propietaris a posar habitatges en lloguer la
qual cosa requereix donar-los seguretat, en el sentit que
cobraran puntualment les rendes; en cas contrari, podran
recuperar l’habitatge amb total celeritat, és una de les
propostes que nosaltres els duem aquí. En aquest cas,
nosaltres proposam fins i tot una taula de preus màxims, que,
voluntàriament es volguessin adoptar i que, en el cas que
s’acollissin a aqueixa taula, tenguessin una garantia per part del
Govern, el Govern els garanteix si es troben dins aquests
rangs.

Com sabem, i ha sortida a la premsa, cada volta es fan
menys hipoteques, han baixat un 30%, això segurament que és
motivat per les seves condicions imposades als bancs i que
vostès creuen que no ho repercutiran als clients, però que,
òbviament, és el que fan immediatament, parl dels actes
jurídics documentats els quals vostès en tot moment diuen que
això ho paguen els  bancs. Però, mirin, vostès no han de ser
ingenus, els bancs no ho paguen, ho pagam nosaltres, i que s’ha
de dir que és el més alt de la Unió Europea el que cobren
vostès aquí, i encara plantegen pujar-lo.

Un altre  tema és abaixar l’impost de transmissions
patrimonials, que és el més alt d’Espanya en aqueixa
comunitat, per tant, el podrien reduir, la qual cosa nosaltres
plantejam i vostès tampoc no ens fan cas, i que, per tant,
donaria prioritat o milloraria la possibilitat de poder fer (...).

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, hauria d’anar acabant.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Bé, jo, per acabar, perquè podríem parlar-ne molta estona,
però al cap i a la fi sé cert que en tornarem parlar abans de
molt de temps aquí, dir-los que si volen sortir d’aquest bucle
en el qual es troben han d’acceptar les nostres esmenes, si no
ho fan, doncs pensam que vostès parlen molt però que no
tenen cap interès de solucionar el problema.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, acabi, per favor.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Ara, en torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. La iniciativa
que ens plantegen els grups governants és al final rectificar un
error, és rectificar un error, i amb aquesta rectificació  de
l’error, que és al que es dedica el primer punt, evidentment
tots els grups parlamentaris, pel que he pogut sentir, hi estan
d’acord: està bé que el Govern rectifiqui e l seu error i, per
tant, que hi hagi tota una sèrie de persones o famílies que han
quedat sense el suport que es mereixien i que ara s’intenta
aconseguir que tenguin una via per obtenir aquest suport. Per
tant, no m’allargaré sobre aquest tema, perquè evidentment hi
estam absolutament d’acord.

El problema de l’habitatge a les Illes Balears és un
problema històric, no és un problema recent, n’hi ha que
sembla que aquest problema només s’ha produït els darrers
vuit anys, i no és cert, per ventura els darrers vuit anys s’ha
accentuat de manera més intensa, però el problema sempre ha
existit, i existirà perquè som unes illes, perquè tenim un
territori molt finit, tenim un territori molt limitat i, juntament
amb aquest territori limitat, tenim i hem practicat una política
restrictiva urbanísticament i, juntament amb això, resulta que
tenim una forta demanda, no és només una demanda pròpia de
la societat, sinó que hi ha una demanda externa de moltíssima
gent que, per motius més turístics o de vacances, si ho volem
dir d’aquesta manera, o perquè venen i volen venir a viure aquí,
necessiten un habitatge i, evidentment, això fa que la demanda
s’incrementi.

Aquí es diu: hem d’augmentar l’oferta. És clar, això és la
llei del mercat, demanda i oferta. No, no perquè en el món
immobiliari està comprovadíssim que més oferta no vol dir
que els preus s’atenuïn, això no ha funcionat; ni va funcionar
quan el Govern de l’Estat va dir que tot el sòl a Espanya era sòl
urbanitzable, ni quan es va fer aquesta llei el món immobiliari
va deixar de tenir un component especulatiu molt alt.

Per tant, la solució, la solució, evidentment amb unes
conseqüències territorials molt importants, no és crear molta
oferta; la solució, i és una cosa que alguns grups parlamentaris
en aquesta cambra no volen acceptar, és intervenir en el parc
immobiliari existent. I aquí ara a tots ens preocupa molt
l’habitatge, però no hi ha valentia per a alguns grups
parlamentaris d’intervenir en el parc immobiliari existent, i
aquesta és la gran solució. Perquè si la solució de la demanda
és construir, construir i construir, evidentment crec que no
anam bé, almanco nosaltres no compartim aquest model.

Per això, a la Llei d’habitatge nosaltres vàrem donar suport
a la figura dels grans tenidors i per això donarem suport al
punt segon, perquè, encara que les experiències europees i
d’altres experiències mundials no són del tot satisfactòries en
aquest control del preu del lloguer, sí que consideram oportú
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intentar disposar del mecanisme, després l’utilitzarem, no
l’utilitzarem, com l’utilitzarem? Per ventura no hi estarem
d’acord amb el plantejament que es pugui fer d’acord amb
aquest mecanisme, però, en tot cas, disposar d’aquesta
potestat i d’aquesta possibilitat ens sembla interessant.

I per tant, com que això incrementaria, a més a més,
l’autogovern de les Illes Balears, cosa amb la qual nosaltres
sempre estarem d’acord, ens sembla que aquesta també pot ser
una fórmula.

Perquè al final els incentius fiscals i algunes mesures que
es proposen pel Grup Parlamentari Popular, que no votarem
perquè no els acceptem les esmenes, però que nosaltres ja li
hem donat suport en el moment que les va presentar, i l i
tornaríem donar suport, són positives, però insuficients en la
meva manera de veure. I com que el problema és tan gran i tots
diem que hi ha una emergència, el que hem de fer és ser
imaginatius, ambiciosos i valents, i crec que almanco aquesta
postura i aquest punt segon pot ser una via, l’hem d’acabar de
concretar, evidentment, però hem de tenir les eines per
concretar-la i en aquest moment no les tenim; com que el que
es fa és reclamar l’eina, nosaltres hi votarem a favor.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, una altra
vegada. Sra. Santiago, jo crec que segurament vostè ho sap,
deu haver sentit parlar d’un pensador, que es deia Friedrich
Engels el qual, a l’any 1873, ja va escriure un opuscle molt
famós que és El problema de l’habitatge, 1873; o sigui que
jo estic d’acord amb el Sr. Melià que aquest problema no és
nou, doncs no és que sigui nou a les illes, és que és un
problema molt antic i que si no s’ha solucionat fins ara és per
motius més profunds dels que vostè, evidentment ha tengut
molt pocs minuts per defensar-ho, ha posat damunt la taula
amb el seu to apassionat i vehement, doncs que la caracteritza
i que li agraesc que utilitzi aquí, perquè així dóna més
diversitat al tipus d’intervencions que hi ha.

La veritat és que a mi m’ha semblat molt estranya quan l’he
sentida, he tornat a recuperar a veure qui signava la proposta,
perquè és realment xocant que signin una proposta amb el
PSOE i es dediqui mitja intervenció a cantar-los les quaranta,
no?, a cantar-los les veritats, no?; però, bé, escolti, miri, això
són... es diu que la política fa estranys companys de llit, doncs
suposo que és això.

Bé, en definitiva, vostè, com li deia, ha fet un gran al·legat,
de fet amb un to tipus míting, doncs que està molt bé, com si
hagués caigut del cavall, a això estam una mica acostumats
amb els diputats de Podem, no?, que sobta que vostès hagin
vist la llum i hagin vist només que tota aquesta gent no s’ha

adonat dels grans problemes que tenen les Illes Balears, sort
que hem vingut nosaltres a veure-ho i a solucionar-ho! Ens
deia: com poden estar tan sords, com poden estar tan cecs! I
a mi m’ha sobtat una mica una certa incongruència entre
l’èpica del seu discurs i les coses que proposa a la proposició
no de llei, potser perquè vostè ha fet una intervenció més
pensada en penjar un vídeo al YouTube que no en tenir un
debat concretament sobre la proposició no de llei, perquè, és
clar, després d’un discurs tan èpic, mires les propostes i dius:
ah!, s’ha de corregir un problema que ha fet el Govern, ostres!,
jo pensava que anàvem a solucionar el problema de l’habitatge.
Bé, doncs, vinga, nosaltres també hi estam d’acord.

I el segon, una mena de mantra, aquest de la regulació dels
preus, escolti, que jo li he de dir que hi estic totalment a favor,
la idea em sembla excel·lent, la regulació dels preus, però
escolti’m, fa molta estona que sentim parlar molta gent de
regular els preus i aquí encara ha d’aparèixer algú que li posi
el cascavell al gat, que es diu, perquè això no és una panacea,
la regulació dels preus del lloguer no és una solució.

O sigui, que vostè el gran míting que ens ha fet no se
soluciona amb la regulació dels preus dels lloguers, perquè,
em sembla que el Sr. Melià hi feia referència, no és una
panacea perquè precisament tenim un gran problema amb
l’habitatge buit, o sigui, l’habitatge buit hi ha moltíssima gent
que té habitatges i no els posa al mercat de lloguer amb els
preus que hi ha ara. Per tant, si vostè el que fa és regular el
preu del lloguer, escolti, dons encara menys el posaran en
lloguer. És a dir, encara que a vostè li sembli mentida i a mi
també, hi ha molta gent que té habitatge i no li surt a compte
per totes les problemàtiques que es creen posar-lo en lloguer.
Per tant, si regulem el preu de l’habitatge encara en sortirà
menys, i suposo que no pretendran, amb aquesta regulació del
preu de l’habitatge, obligar els propietaris a punta de pistola
que posin el seu habitatge a lloguer.

És un tema molt més complex, Sra. Santiago, és complex
perquè, ens agradi o no, a alguns els agrada més que a altres,
som a una economia de mercat, som a una organització
supranacional que es diu Unió Europea, que regula la
competència i que estableix garanties perquè es pugui produir
aquesta competència i, per tant, la regulació en el mercat és un
tema molt delicat. Tan delicat que jo he sentit molta gent de
Podem defensar-ho durant molts anys i encara, que jo sàpiga,
i si no corregeixi’m, perquè tal vegada estic equivocat, ho dic
amb tota la modèstia, que a Espanya hi hagi cap experiència
d’haver intervingut en el mercat i regular els preus del lloguer,
tot i que he sentit molts alcaldes de Podem dir que ho farien,
però em sembla que encara no s’ha fet.

Per tant, el que li vull dir és que aquesta hipotètica
regulació dels preus del lloguer, que jo hi estic totalment a
favor, i que ja he dit que em sembla una idea excel·lent, en cas
que es pogués dur a terme, probablement tendria un efecte
molt limitat, perquè s’hauria de restringir a barris molt
concrets, a beneficiaris molt concrets, a propietaris molt
concrets i, per tant, potser sí que podríem resoldre qualque
problema d’habitatge, però no resoldríem el problema de
l’habitatge que Engels ja va intentar resoldre el 1873.
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Aquí, Sra. Santiago, tenim un problema de fons que jo crec
que vostè no ha tocat, tenim un problema de fons i és que
tenim un model econòmic que és procliu a generar aquest
problema, tenim un model econòmic basat en la crida de mà
d’obra poc qualificada, la qual cosa, en principi, no seria un
problema, però, és clar, com que és poc qualificada té pocs
ingressos i, per tant, té molta dificultat per accedir a
l’habitatge, i que, a més a més, és estacional. Jo ho duia
resumit perquè evidentment en cinc minuts jo tampoc no seré
capaç evidentment de resoldre els grans problemes que tenim.

I aquest és el problema de fons. Tota la resta, és a dir,
solucionar això és el problema de fons, tota la resta són cures
pal·liatives, tota la resta són cures pal·liatives. La construcció
massiva d’habitatges de protecció oficial, la regulació del
preu, tot això són cures pal·liatives mentre no canviem de
model econòmic.

I li he de dir una cosa, Sra. Santiago, vostès són al Govern,
és a dir, jo el que crec de la proposició no de llei que vostè
ens presenta és que això se soluciona en propiciar un canvi
econòmic; vostès són al Govern, són vostès que ens haurien
d’explicar què fan per fer aquest canvi de model econòmic.

I li dic una cosa, quan acabi aquesta legislatura en què vostè
ja farà quatre anys que dóna suport al Govern, algú li dirà: com
han estat tan cecs, com han estat tan sords que no han pogut
solucionar el problema de l’habitatge!

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon al primer firmant de
la proposició no de llei, Sra. Santiago és el seu torn, per fixar
posició en relació amb les esmenes.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sr. President. Señor de MÉS, claro que
estamos en el Gobierno, claro que estamos en el Gobierno,
como te has pasado la intervención explicándome cosas que
yo no sé y explicando cómo funciona el mundo, te voy a
explicar yo: estamos en el Gobierno, pero la medida que yo
pido...

(Remor de veus)

..., la medida que yo pido es una medida estatal, se tiene que
aprobar en el Gobierno, y por eso es que, gobierne quién
gobierne, lo  haga Sánchez, que lo prometió, luego lo
desprometió , pero, por favor, esta medida es para pedir al
Gobierno central. Gracias.

De todas maneras le agradezco que me haya explicado
tantísimas cosas.

Bueno, aquí no se trata... esto no se trata de una
reivindicación sin más, eh, esto es una situación de
emergencia, por eso os pido seriedad, responsabilidad y
compromiso, para que, gobierne quien gobierne, se intervenga
el mercado del alquiler.

Respecto a las propuestas de Ciudadanos, que proponían
revisar la normativa y dinamizar el mercado de alquiler.
Dinamizar, ¡qué guay!, en revisar la normativa estamos de
acuerdo, la queremos revisar, para intervenir el mercado del
alquiler; pero ¿dinamizar, qué es dinamizar? ¿Cómo lo vais a
dinamizar? Es que la solución es que la gente humilde no tenga
que dejarse un riñón cada mes para pagar una casa o no tenga
que estar malviviendo porque no la encuentra, no es dinamizar,
es intervenir el mercado del alquiler.

Ahí fuera la mayoría de la gente trabajadora no puede hacer
frente a los precios del alquiler, se aporta un 45% del salario,
no sé si ustedes, que cobran bastante bien, pues igual no tienen
problemas, pero la gente...

(Remor de veus)

..., nosotras tenemos el sueldo limitado, nosotras tenemos el
sueldo limitado...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, un moment. Senyors diputats i diputades, un
poc de silenci. Continuï.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

La precariedad y el precio de la vivienda dejan a uno de
cada cinco baleares al borde de la exclusión social, la pobreza
amenaza a nuestras familias y a nuestros vecinos y la lucha por
encontrar una vivienda asequible no puede anteponerse ante
ningún otro poder ni interés económico.

Respecto a los de VOX, para los propietarios que obtengan
garantías; hombre, hay que diferenciar a los grandes tenedores,
los promotores, los fondos buitre y esa señora que alquila un
piso heredado para ayudarse con su pensión, evidentemente,
vamos a diferenciar, vamos a regular bien, vamos a solicitar
una regulación justa para todas las personas, que beneficie
sobre todo a quienes menos tienen.

Ha comentado la compañera, yo sí sé qué paso durante la
crisis, nosotras sí sabemos qué pasó durante la crisis, que el
bipartidismo hizo los recortes por abajo. A vosotros lo que
paguen vuestros queridos españoles os da exactamente igual,
porque solo sabéis nada más que hablar de Cataluña y de un
trozo de tela que emponzoñáis de significado. En un estado
justo y democrático, como pasa en otros países, ustedes
estarían ilegalizados.

Respecto al PP, señor..., pues yo no grito, estaban ustedes
faltando al respeto sin atender a un tema tan importante y tenía
que alzar la voz. Muchas de las medidas que proponen de todas
maneras están ya puestas en marcha por este govern, ustedes
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marean pero no hablan claro, ¿quieren que la gente pague
menos por el alquiler si o no? Pues voten en consecuencia.

Les recuerdo, señores y señoras, que ante los únicos que
tenemos que arrodillarnos es ante la gente que menos tiene,
por eso no vamos a aceptar ninguna enmienda; pediremos
votación conjunta, porque aquí no hay medias tintas, ¿se quiere
que la gente pague menos por vivir, sí o no?; trabajemos,
trabajen para calmar y darles esperanzas a este pueblo, viene
una recesión económica, que no la paguen los de siempre. Las
políticas erróneas durante tanto tiempo son las que nos han
traído hasta aquí, ayúdennos a arreglarlo y gánense su sueldo.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Petita cridòria, alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Santiago, he entès que no accepta cap
esmena ni votació separada.

Doncs, passam a fer una única votació. Passam a votar.
Votam.

(Remor de veus)

Passam a votar el primer punt, perdó, passam a votar la
PNL com a un únic punt. Passam a votar. Votam.

No, un... Ara, a la tercera anirà bé. Votam.

34 vots a favor; 22 en contra i cap abstenció.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 6086/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i homenatge d’estat a les ví cti mes i als exiliats de la
dictadura franquista.

Finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
6086/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
reconeixement i homenatge d’Estat a les víctimes i als exiliats
de la dictadura franquista.

Intervencions dels grups parlamentaris que han presentat
la iniciativa, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El passat 24 d’octubre va ser un gran dia per als demòcrates
d’aquest país, definitivament es va posar fi a l’anomalia
històrica i democràtica que un dictador fora enterrat a un
mausoleu; ha suposat un abans i un després en les polítiques de
reparació del nostre país, ara podem dir que som un país més
democràtic i que començam a ser un país a l’alçada de la resta
de països europeus.

El primer que vull fer és manifestar la satisfacció del Grup
Socialista per aquest fet.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però no ens volem quedar aquí, això no és suficient, hem
de seguir avançant en les polítiques de veritat, justícia i
reparació.

El Senat, el passat mes de setembre, va aprovar una moció
de reconeixement i homenatge a les víctimes del franquisme
i en aquest sentit volem que es pronunciï també aquest
parlament.

El relator de l’ONU, al seu informe del 2014 sobre
Espanya, va assenyalar que, com a conseqüència dels buits
encara observables en la resposta institucional, el tema del
llegat de la Guerra Civil i la dictadura continua essent objecte
de diferències més profundes del que haurien de ser. Donada
la fortalesa de l’Estat, la maduresa de la societat civil i les
lliçons apreses tan dins com fora d’Espanya en els temes
rellevants, fa una crida a les institucions de l’Estat i a la
societat civil a posar al centre del debat la noció de dret
fonamental, independentment de qualsevol consideració
política.

Per tant, assumint aquest mandat, amb aquesta proposició
no de llei el que pretenem és que es pugui retre homenatge
públic i solemne a les víctimes de la dictadura franquista i
també instar el Govern central que institucionalitzi anualment
dates commemoratives i actes d’Estat dedicats a la reparació
de les víctimes de la dictadura i als que varen patir exili, que
es dediqui un dia al reconeixement dels que varen lluitar
contra el feixisme, perquè això era el franquisme.

Mirin, el Consell de Mallorca va donar la Medalla d’Or de
l’illa de Mallorca a Biel Riera, el darrer supervivent dels
camps de concentració franquistes de Mallorca i de la resta de
l’Estat, perquè va passar per un quants. I em poden creure si
els dic que mai no he vist ningú portar aquesta medalla amb
l’orgull amb el qual la porta Biel, i la porta amb orgull per a
ell, la porta amb orgull per a molts com ell que varen ser
víctimes, i la porta amb orgull perquè amb aquesta medalla se
li reconeixia el seu patiment i se’l reconeixia com a víctima,
amb aquesta medalla Mallorca el reparava.

Aquest és l’esperit que cercam amb aquesta PNL.

L’informe del relator de l’ONU afirma que la Guerra Civil
i la dictadura varen deixar un saldo colossal de víctimes de
violacions greus dels drets humans i del dret humanitari,
incloent execucions, tortures, detencions arbitràries,
desaparicions, treballs forçats o exili entre d’altres.

Per tant, hem de donar resposta a les recomanacions que
ens fan aquest organisme i també les associacions
memorialistes i per això és necessari que la Llei de memòria
del 2007 sigui revisada i que, d’una vegada per totes, es declari
la nul·litat de les sentències franquistes i també s’il·legalitzin
els tribunals que les varen dictar.
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Això demostra que aquesta PNL és necessària i oportuna,
més oportuna que mai. En primer lloc, perquè el temps corre
i moltes de les víctimes ja no són entre nosaltres o són molt
majors. En segon lloc, perquè ens trobam a un moment on
proliferen discursos xenòfobs i d’odi, discursos que cerquen
solucions ràpides i simples, enganyoses, a problemes
complexos i que produeixen un deteriorament evident de
l’estat de dret, de la democràcia, de la lluita contra les
desigualtats. Però sobretot és més oportuna i necessària que
mai perquè hem de recordar la lluita i el sacrifici de les
víctimes del franquisme a un moment on la dulcificació de la
dictadura i els discursos negacionistes cada vegada s’escolten
més i per desgràcia han tengut entrada a les institucions
democràtiques, en aquest parlament també.

Apel·lam a l’esperit de consens que entre totes les forces
polítiques vàrem fer que s’aprovàs la Llei de fosses en aquest
parlament i que varen fer que la Llei de memòria democràtica
de les Illes Balears s’aprovàs amb un elevat nivell -amb un
elevat nivell- de consens. Per tant, apel·lam a tots els partits
polítics que considerin la memòria històrica com una qüestió
d’estat, perquè les demandes de justícia i reparació no han de
tenir color polític, són purament i simplement drets humans.

Quan som a vuitanta anys del final de la Guerra Civil i a
quaranta de la Constitució, és important reiterar la condemna
per part de totes les forces polítiques del franquisme i és
important reprovar el discursos xenòfobs, de dulcificació de
la dictadura i negacionistes de la repressió. Per tant, les
propostes que avui presentam cerquen contribuir a tancar
ferides obertes durant la guerra i la repressió franquista i que
encara no estan tancades, cerquen reconèixer i reparar les
víctimes i cerquen sobretot aprofundir en els valors i virtuts
democràtics de la nostra Constitució.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Hablar de memoria siempre ha sido ejercicio difícil en este
país porque se tendió a olvidar o se buscó el olvido, porque a
veces es mejor olvidar que sufrir, pero lo que hizo en realidad
fue imponer el olvido, el olvido impuesto para no volver a
hablar de la masacre, para no volver a hablar de la ignominia
franquista, pero esta intención es vana porque no se puede
olvidar a quien murió asesinado. No se puede olvidar a quien
yace en una cuneta, porque no puedes olvidar a tu padre o a tu
madre, a tus hermanos o a tus hermanas. Y como olvidar es
imposible, se elige el silencio, el silencio de las víctimas ante
la soberbia del verdugo, el silencio de las víctimas ante la
impunidad del torturador, del asesino, del violador, el silencio

compartido para no claudicar ante la arrogancia, la vileza, la
infamia, un silencio de medio siglo.

Necesitamos la memoria para recobrar la palabra, para
poder contar lo  que sucedió, la palabra que purifique tanto
tiempo de olvido y que recupere a los muertos, que dignifique
a los muertos, que vuelvan a poner a los muertos en el lugar
que les corresponde en la historia.

Recuperar la memoria no es intento de reabrir heridas,
como se empeñan en afirmar demasiadas personas en este
país, las heridas se curan con cuidados, no con las
imposiciones de los que siempre se creyeron dueños del país.
Las heridas solo se cierran con la paz, pero no con la paz de
los cementerios, no con la paz... y sobre todo, ni mucho
menos, con la paz de las cunetas. Las heridas se curan
nombrando a los muertos con sus nombres dichos en voz alta,
recuperando la sonoridad de esos nombres, recuperando el
tiempo que les fue robado.

No se trata de revertir la historia como algunos denuncian,
sabemos que el pasado termina en el momento en el que el
presente desaparece, la historia se  puede repetir, pero el
evento histórico concreto no vuelve.

Pero lo que sí podemos cambiar son todos los retazos, los
flecos del régimen que tanto sufrimiento causó, un régimen
genocida cuyo máximo dirigente ha permanecido de manera
vergonzosa para la democracia cuarenta años en un mausoleo
pagado con dinero público y construido con las manos
esclavas de los vencidos. Restos como las sentencias, que
siguen considerando actos delictivos la defensa de un régimen
democrático, como fue el de la República, sentencias que al
estar aun vigentes dicen muy poco de la calidad democrática
de este país, un país que aun tiene muchas calles de numerosos
pueblos dedicados a asesinos. 

Se trata de caminar en suma hacia una democracia más
plena que tal vez nos haga entender como país su propia
complejidad.

Por eso es importante borrar de este país la herencia
franquista, como lo ha sido para Alemania la herencia nazi.
Solo se puede entender la democracia con la condena del
fascismo y pese a algunos, y como se hace en otros países, es
fundamental tributar público homenaje a quien fue perseguido,
torturado y fusilado, a quien fue condenado en juicios ilegales
y que hay ya que declarar nulos de pleno derecho, y condenar
el fascismo del pasado es también condenar el nuevo fascismo
que asola Europa bajo formas de intolerancia, racismo y
xenofobia.

En las Illes Balears ya se hicieron los deberes en cuanto a
la memoria histórica, tenemos una ley que da pie a la
normalización de la deuda con el pasado, pero ahora es
importante que el Estado asuma su responsabilidad
implementando la Ley estatal de memoria y disponiendo los
medios y recursos para hacerse cargo de las exhumaciones de
todas las víctimas del franquismo. 
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Es importante declarar ilegales los tribunales franquistas
y anular las sentencias de aquel tiempo, es importante que el
Estado disponga los medios para que la población conozca
bien esa parte negra de la historia de este país, y así poder
acallar el negacionismo creciente de la locura despiadada del
franquismo, pedagogía democrática, en suma.

Presentamos esta PNL porque al hacerlo recordamos y
recuperamos a las personas que permanecen en nosotras, en
nosotros. Invitamos así a todos los grupos parlamentarios a
votar favorablemente esta iniciativa, porque solo asumiendo
el pasado común dignificaremos a estas personas y
mejoraremos nuestra democracia. 

“No vieron al enterrarlos que quizá eran semilla”, este
verso es una canción de un grupo folclórico castellano,
llamado El Naán; habla de la gente que aún hoy día permanece
en las cunetas y que, contrariamente a lo que pensaban sus
verdugos, han sobrevivido a través de la memoria de los hijos,
de las hijas, de los nietos, de las nietas, de los bisnietos, de las
bisnietas. Han llegado hasta nosotros, a nosotras, a través de
ellas y de las asociaciones memorialistas, y a todas ellas hay
que rendir homenaje por su lucha contra el olvido. Por ellas,
por todas estas personas víctimas del franquismo, seguimos
combatiendo contra ese olvido arrasador que nos han querido
imponer.

Eran semilla y esperamos verlas florecer definitivamente.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats i diputades, molt
bon dia. L’aprovació de la Llei de memòria històrica i
reconeixements democràtics de les Illes Balears va ser sens
dubte una fita importantíssima dins la història d’aquesta
comunitat i el procés de normalització democràtica que ha de
tenir sempre qualsevol Estat després d’una dictadura.

En aquest sentit, crec que hem de reconèixer la tasca que
es va fer la passada legislatura tant a la conselleria, primer
presidida per Ruth Mateu, i després per Fanny Tur, però
sobretot també per aquest consens gairebé unànime que hi va
haver a l’hora d’aprovar aquesta mateixa llei amb tot el que
això va suposar. Com també la feina inestimable feta durant
dècades per part de les associacions de memòria històrica. És
sense cap dubte un bon punt de partida que es veurà
complementat amb la feina que es farà aquesta mateixa
legislatura amb l’equip del Sr. Yllanes i amb dos bons amics,
el Sr. Marc Herrera i Jesús Jurado. Crec que és un bon
començament i crec que és necessari fer moltes passes,
n’hem fetes moltes i moltes altres que s’han de fer.

I és vera que han passat molts d’anys i que tal volta a alguna
d’aquestes passes ja arribam un poc tard, però sense cap dubte
és un procés que hem de recórrer precisament si volem que
qualque dia la nostra sigui una societat realment democràtica. 

Per ventura qualque dia haurem d’assumir que la transició
espanyola no va ser tan modèlica com alguns pregonen i que
tal volta més que una transició va ser només una restauració,
és a dir, no hi va haver una depuració de funcionaris o fins i tot
de jutges, i molt manco tramitar evidentment la nul·litat de les
sentències fetes per judicis que no eren ni més ni manco que
una pura farsa sense cap garantia processal; així com la
investigació i el judici dels crims comesos que per a vergonya
de tots s’han dut a terme majoritàriament a l’Argentina, un país
que curiosament també va viure una dictadura, molts  d’ells
condemnats per auxilio  a la rebelión, curiosament, amb
sentències encara vigents avui. Supòs que per ventura si hagués
estat avui els haguessin acusat de sedició, però llavors per
ventura devia ser un terme que els sonava o bé anacrònic o bé
vuitcentista, no? I d’altres fins i tot declarats innocents, però
assassinats i després de ser alliberats per escamots
falangistes.

És vera que arribam un poc tard, com deia abans, però
també és vera que és un camí que hem de recórrer, si volem
que la nostra sigui una democràcia realment consolidada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares per defensar l’esmena RGE
núm. 7702/19, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Emergencia habitacional,
climática, pobreza energética, malos datos de la EPA, del
paro, una crisis turística en ciernes por la turismofobia, e l
Brexit, Thomas Cook y ahora el monopolio del sector aéreo.
Entonces, nosotros venimos aquí a hablar de Franco, bien,
pues hablemos.

Siguen ustedes anclados en el pasado, pero el problema es
que siguen anclados en un período del pasado, ¿no pueden
mirar al pasado amplio que tenemos, el que nos une, el que dio
emperadores a Roma, filósofos, el que nos hizo administrar un
imperio de manera ejemplar que se extendía de Florida a
Tierra de Fuego, de California a las Filipinas, de Lisboa hasta
Milán, de Sicilia hasta los Países Bajos? No, aquí venimos a
hablar de un período que a ustedes les obsesiona, el que va del
36 al 39.

El ex juez prevaricador Baltasar Garzón, que se presentó
en las listas del PSOE, en uno de sus arranques de estrellato
pidió, 33 años después, el certificado de defunción de Franco,
bien. Veo que deben ser ustedes víctimas de la LOGSE y que
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necesitan ver los documentos para enterarse de cómo van las
cosas. Yo les voy a recordar uno, que seguro conocen, o
espero que lo conozcan, o deberían conocerlo, que dice: “En
el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han
alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos
militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de
1939.", hace 80 años, ninguno de ustedes había nacido, la
mayoría de sus padres tampoco, pero siguen ustedes
empeñados en esa cruzada de odio, de rencor y de
revanchismo, cuyo mayor fruto ha sido la Ley de memoria
histórica, que, en realidad, es una ley mordaza, que va a
intentar impedir, porque incluso ahora quieren reformar el
Código Penal, el que los historiadores puedan tener un debate
abierto sobre un período de la historia de España. 

Siguen ustedes, ahora vienen aquí a decirnos que tenemos
que recordar, por ejemplo, a los exiliados, ¿a qué exiliados, a
Indalecio Prieto, que tiene una calle en Palma, que se fugó a
Méjico con el tesoro de El Vita, que hasta arrasó con la
colección numismática de la Biblioteca Nacional y la fundió
en lingotes? ¿A estos exiliados quieren ustedes también? O de
esto no se puede hablar, porque, claro , es que lo de la
memoria histórica cuando empezamos a hablar pues se les
complica la vida.

Y también piden ustedes la derogación de todas las
sentencias del régimen anterior. Diego López Garrido,
catedrático de Derecho y ex diputado socialista, dijo que esto
podía crear una inseguridad jurídica aberrante, que no se podía
hacer, que además haría que cualquiera pudiera decir que había
sido condenado por un motivo político. Pero bueno, siguen
ustedes allí empeñados. 

Siguen ustedes empeñados en un discurso que reabre los
odios, que busca el enfrentamiento en lugar de la concordia,
y entre dos frases de dos personas que vivieron en la Guerra
Civil, pues hay esa que dice “media España debe liquidar a la
otra media”, y otra que dice “ojalá fuera la mía la última sangre
española que se vierta en contiendas civiles”; la primera, de la
Pasionaria, la segunda, de José Antonio, que fue fusilado en la
cárcel de Alicante.

Entonces, si el año 78 la Pasionaria, que fue elegida
diputada por Asturias, se pudo sentar en ese parlamento de la
reconciliación, nuestros abuelos se pudieron dar un abrazo, se
pudieron perdonar, pudieron construir una España en la que
ahora vivimos, cuarenta años después, en libertad, en
democracia y en donde todos podemos decir lo que nos de la
gana, ¿por qué vuelven ustedes con esa obsesión de que
tengamos que condenar a los abuelos del uno, a los abuelos
del otro? Es absurdo, ¿no ven que lo que están haciendo es
abrir una herida en un momento dramático de nuestra historia,
en un momento que necesitamos la unidad más que nunca? No,
ustedes siguen empeñados en esto.

Yo, señores diputados, me quedo con el discurso que hizo
don Manuel Azaña, presidente de la República en el Salón de
Ciento de Barcelona, el 18 de julio de 1938, y que decía
aquellas palabras “paz, piedad, perdón”, eso es lo que
queremos los españoles. Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears per defensar l’esmena
RGE núm. 7704/19, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. M’encanta, a jo, com que m’ha
tocat intervenir sempre darrere els nostres companys diputats
de VOX, perquè sempre me motiven a l’hora de contestar. 

Sr. Rodríguez, ustedes no viven anclados en el pasado,
no, ustedes no, pero nosotros sí. 

Bé, nosaltres passant a la proposició no de llei que avui i
ara en aquesta sessió plenària ens ocupa, estarem a favor
d’aquesta proposició no de llei del PSOE, d’Unidas Podemos
i de MÉS. El que passa és que sí que volen incloure, s i és
possible, una esmena al punt 4 on diu: “El Parlament insta el
Govern d’Espanya a iniciar les oportunes disposicions legals
per declarar nul·les de ple dret les sentències franquistes, així
com també declarar il·legals els tribunals franquistes que les
dictaren”. Pensam que tenim una Llei de memòria històrica
exemplar, fantàstica i que té un text que precisament parla
d’això i que pensam que encara millora aquesta PNL, parlam
de l’article 22 el qual parla de la reparació jurídica de les
víctimes de la Guerra Civil a la dictadura.

Per tant, aquest punt 4, el seu apartat a), el posaríem així
talment com ho hem copiat: “Declarar la il·legalitat dels
tribunals i dels procediments instruïts en relació amb la
Guerra Civil i la dictadura franquista fins al 1978, per ser
contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del
dret a un judici just, a conseqüència d’aquesta il·legalitat
declarar la nul·litat de ple dret originària o sobrevinguda de
totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes de
caràcter penal, c ivil i administratiu dictades per raons
polítiques, tribunals populars, règim franquista, incloent-hi les
sentències dels consells de guerra, tribunals de responsabilitat
política, especial de repressió de la maçoneria i el comunisme
i tribunal d’ordre públic, així com expedients de depuració del
magisteri”. Aquesta seria l’esmena que pensam que podria
millorar aquesta PNL.

El Congrés dels Diputats, ho recordam, tots ho saben, ja va
declarar nul·les les sentències polítiques del franquisme el 12
de setembre de 2017 i va reconèixer l’honorabilitat de totes
les víctimes de la repressió.

Nosaltres esperam que efectivament el Govern central ens
faci cas, que ens faci tant de cas almanco... i darrerament hem
de dir que estam una mica escèptics sobre el cas que ens farà
un hipotètic executiu espanyol a partir de dilluns que ve o quan
es constitueixi, sobretot segons qui sigui qui sigui al Govern
de l’Estat espanyol.
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Nosaltres hi estam d’acord, aprofitaríem el que hem fet
aquí al Parlament, com deia, perquè pensam que és millor que
la proposta que presenten ara.

De totes maneres, creiem que és una mala setmana per
debatre aquesta qüestió, tot i com diem hi votarem a favor,
perquè ens fa por que això no tengui efectes contraris de cara
als resultats de diumenge. En plena campanya electoral, amb
l’ultradreta envalentonada, revifant les cendres d’un dictador
a un país en què les anomalies -estam d’acord amb el Grup
MÉS- s’han succeït una i una altra vegada, amb una transició
que es va deixar per a més endavant, una qüestió espinosa i
delicada i que, vist amb perspectiva, havia de ser urgent.

Com dèiem, aquesta llei per a la recuperació de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme...
enyoram la seva essència, jo no hi era, però la vaig seguir de
prop, l’he poguda rellegir, pensam que va ser fruit d’un
consens, d’una serenor, d’unes ganes d’arreglar les coses que
no va deixar una esmena viva, tot es va arribar a arreglar i a
confabular perquè tot pogués ser possible.

A les xarxes corria aquest dia una fake new, una falsa
notícia que assegurava que el net de Hitler era entrevistat en
una televisió alemanya. A mi em va trasbalsar, vaig dir: com és
possible?; a continuació afegia: això no pot passar allà, perquè
ja serien a la presó. Però això aquí sí que passa, hem vist a
algun plató a Francis Franco exalçant la figura del seu padrí i
aquí no passa absolutament res, però bé, pensam que és un
tema seriós, tal vegada no era el moment, però hi votarem a
favor i ens agradaria que hi incloguessin la nostra esmena.

Em queda un minut, per tant, com m’han recomanat avui,
vaig a rellegir el Reglament i recoman a algú que rellegeixi el
reglament de bones intencions i d’humilitat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos per defensar l’esmena RGE núm. 7717/19, té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Ustedes
hoy traen aquí una proposición no de ley oportunista, que no
quiere decir eso que estemos en contra de ella, pero se lo digo
con todo el respeto del mundo, y me baso en las palabras de la
propia presidenta.

¿Creen que esta PNL aporta algo en la mejora de los
servicios públicos? ¿Creen que esta PNL aporta estabilidad a
esta cámara y a la ciudadanía de Baleares? ¿Creen que esta
PNL ayuda a garantizar unas mejores condiciones de vida para
nuestros ciudadanos? 

Insisto, esto se lo digo por las palabras que nos dedicó la
presidenta en esta cámara la semana pasada, palabrería que
luego ustedes mismos no predican con el ejemplo. 

Una PNL oportunista por el momento, una vez más, porque
esté registrada el 25 de septiembre, y conociéndoles, no creo
que sea baladí porque no dan puntada sin hilo; el día 25 de
septiembre, justo dos días después de convocar las nuevas
elecciones generales.

(Remor de veus)

Señoras y señores diputados, no deberíamos buscar hoy
una ruptura del consenso que se buscó con la Ley de memoria
y reconocimiento democrático de las Islas Baleares, aprobada
en la pasada legislatura.

No nos gusta que se utilice la actividad parlamentaria en
busca de un titular y ya les adelanto que no encontrarán en él
a Ciudadanos hoy.

Miren, tenemos ya una ley de 2018 y están ustedes en el
Gobierno para desarrollarla y para cumplirla, ¿no es cierto?;
incluso tienen hasta un secretario  autonómico de Memoria
Histórica, ese que obedece a la cuota de Podemos y a
criterios ideológicos, sí. Hemos defendido siempre que se
respetara un espíritu de conciliación, reconciliación y que no
se cargue de ideología, si bien es cierto que el texto inicial del
proyecto de ley poseía un planteamiento partidista y no
perseguía un principio fundamental como es el espíritu de
reconciliación que después en la votación de la ley sí que
consiguió.

Y quiero dejar claro que nosotros estamos de acuerdo en
la memoria histórica, en la memoria histórica de todos y para
todos, para todas las víctimas tanto las de la Guerra Civil
como las de la dictadura franquista.

Ustedes y algún otro grupo parlamentario de esta cámara
utilizan de forma partidaria el reconocimiento de las víctimas
y este tema cuyo resultado es el enfrentamiento social. Solo
buscan el titular fácil porque si buscasen el reconocimiento de
las victimas lo que harían es aplicar y desarrollar la ley, que ya
reconoce lo que ustedes nos traen hoy en los puntos 1, 2 y 3
de esta proposición no de ley, porque ustedes están
instrumentalizando un tema tan serio como el de las víctimas
de la Guerra civil y de la dictadura franquista.

Este reconocimiento que piden hoy ya está reconocido en
la Ley de memoria histórica de 2007 y en la Ley de memoria
y reconocimiento democrático de nuestras Islas Baleares.

Y en este sentido hemos presentado nuestra enmienda de
adición, consideramos que es necesario incluir en esta PNL
la referencia a la Ley de memoria y reconocimiento
democrático de las Islas Baleares aprobada por esta cámara,
porque no podemos hacer un reconocimiento parcial de las
víctimas reconocidas ya en el artículo 4 de esta ley.
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Apelo a su responsabilidad, porque son muchas las
víctimas y muchas las injusticias a reparar, como ya se
establece en esta ley.

Votaremos a favor de los puntos 1, 2 y 3, aunque reitero
que hoy nos traen una PNL oportunista por el momento en el
que nos encontramos y que solo reconoce a una parte de las
víctimas. 

En cuanto al punto 4, no podemos votar a favor, pero nos
abstendremos, dado que el punto a) no cumple con lo regulado
en la Ley de memoria histórica, aunque se acepte la enmienda
del Grupo Parlamentario El Pi seguimos pensando que se trata
de un revisionismo histórico judicial y creemos que la Ley de
memoria histórica ya da solución al problema de legitimidad
democrática de estos fallos. Lo que hace falta es que se
desarrolle la ley adecuadamente porque, como ustedes saben,
no tendría ni eficacia jurídica y técnicamente sería
complicado y no lo digo yo, lo dice Diego López Garrido,
catedrático de Derecho Constitucional y ex diputado del
Partido Socialista.

Señoras y señores diputados, no debemos abandonar ese
espíritu de concordia que contribuye a la reconciliación entre
los ciudadanos de nuestra comunidad.

Desde Ciudadanos creemos que se debe conjugar la
dignidad de las víctimas y la reconciliación.

Y quiero finalizar mi exposición hoy con una cita de un
gran liberal, que fue incluso diputado en la II República, por
poco tiempo, eso sí, el filósofo, político y escritor Ortega y
Gasset, quien fue perseguido y exiliado durante la Guerra
Civil: “sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo
es posible progresar cuando se mira lejos”. Y yo les pido a
ustedes, a todos, que pensemos todos en grande y miremos
lejos para poder progresar.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. En torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes. El martes pasado en
este mismo pleno la presidenta Armengol estaba muy
enfadada, estaba enfadadísima y le dijo al portavoz del Partido
Popular que como era que hablaba de un tema que no tenía
nada que ver con Baleares, que hablaba de la violencia en
Cataluña, que parecía mentira que se atreviese a hablar de esta
cuestión, que era un irresponsable, le llamó irresponsable, sí,
sí. Cuando el portavoz del Partido Popular le preguntaba la
situación en que estaba su gobierno, porque tenía gente que no
condenaba los hechos con la contundencia que se debe de lo

que estaba pasando en Cataluña, o que tenía que daba apoyo o
consideraba injustificadas las sentencias de los tribunales.

No sé cómo se le ocurrió, Sr. Company, preguntar por eso,
la verdad es que no lo entiendo, porque teniendo en cuenta que
por ejemplo en Menorca nos cortaron la carretera general,
precisamente en protesta de los temas de Cataluña, vulnerando
un principio general, un derecho fundamental que es el de
movimiento de los ciudadanos, y lo hacía además gente que
votó a la Sra. Armengol en este plenario.

Hoy los partidos que dan apoyo al Govern nos traen una
PNL de cuestiones que pasaron hace 80 años, de cuestiones
tristes, dolorosas que pasaron hace 80 años y que están
reguladas precisamente y que debatimos en este Parlamento,
con la ley 2018, en la que el Partido Popular intentó y trabajó
en hacer un consenso importante sobre esa cuestión. Y ahí
además hicimos un esfuerzo importante, creo, todos los
partidos, en la definición del concepto de víctima, intentando
incluir precisamente a todo el mundo a quien se le vulneró los
derechos fundamentales, a quien se le vulneró los derechos
humanos. A todas las personas que sufrieron por sus ideas
políticas, religiosas, o sin ningún tipo de causa, las
consecuencias de la Guerra Civil y del franquismo. 

Y ese fue un esfuerzo importante y lo dijimos entonces, la
Guerra Civil y sus consecuencias causaron un daño enorme y
un sufrimiento enorme a esta sociedad y creemos que no es
justa la utilización partidista de las víctimas. No es justa la
manipulación de la historia, no es justo utilizar en este
momento a las víctimas simplemente para ganar un puñado de
votos, o no sé si para dárselos a otros, los votos. Y es desleal,
es desleal con su propia ley, es desleal con el artículo 4 de su
ley lo que hacen ustedes hoy aquí, es desleal porque no tienen
en cuenta todas las víctimas, tienen en cuenta solamente a una
parte de las víctimas y eso es totalmente injusto. Es injusto
porque por ejemplo con su propuesta de decir que quedan
anulados todos los juicios del franquismo, sin ningún tipo de
distinción, lo que pasará por ejemplo es que el juicio que se
hizo al asesino del Padre Huguet, de 23 años, asesinado de un
tiro a la cabeza en Ferreries en agosto del año 36, esa persona
será considerada víctima y sin embargo no hablaremos del
Padre Huguet como víctima, si se aprueba lo que ustedes
proponen textualmente en su propuesta.

Pasará lo mismo con diputados electos de las elecciones
de febrero del 36, asesinados como Tomás De Salord o
Teodoro Canet, diputados electos, elegidos democráticamente
en las elecciones de febrero del 36, que si ustedes dicen que
todos los juicios franquistas porque sí, no por motivos
ideológicos, que me parece correcto que sean unos, sino los
que son por otros motivos, son nulos, pues ese juicio será
nulo, se olvidarán de las víctimas y se ensalzará ¿a quienes?, a
los asesinos. Y eso es injusto, es totalmente injusto y ustedes
lo traen aquí sin ningún tipo de vergüenza, cogen y aprovechan
la situación en este momento, se cargan el acuerdo que
alcanzamos aquí en el año 18 con la ley y lo traen
simplemente por interés. Y no puede ser, me parece imposible
que ustedes no hayan leído por ejemplo un excelente discurso,
el excelente discurso que hizo don Marcelino Camacho el 14
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de octubre del 77 en el Congreso de Diputados, defendiendo
precisamente la Ley de amnistía. Es una lástima que ustedes
no lean esos discursos, porque lo que precisamente defendía
era la reconciliación nacional. 

Siguen sin aprender absolutamente nada, siguen utilizando
a las víctimas para ganar un puñado de votos y me parece
totalmente impresentable y me parece una vergüenza que
hagan esto precisamente en este momento. Se alcanzó un
acuerdo del concepto de víctima, lo pactamos todos los
partidos políticos, lo  firmamos y lo pusimos en una ley, y
ustedes ahora vienen y traen solamente un concepto de
víctima. Solamente se acuerdan de unos y eso es injusto.

Desgraciadamente me da la sensación que en el fondo se
les ve cuál es su intención, se les ve por ejemplo cuando
votaron en contra de una moción en el Ayuntamiento de Palma
para reconocer a las víctimas de los bombardeos que presentó
Ciudadanos y votaron en contra, a pesar de estar reconocidos
como víctimas en el artículo 4 de la Ley de memoria
democrática. Me da la sensación que se les ve hasta cuando un
candidato de Podemos, desafortunadamente y estoy seguro
que ustedes no están de acuerdo con estas declaraciones,
declaraba la semana pasada que le parecían pocas las monjas
asesinadas durante la Guerra Civil. Estoy seguro que ustedes
no lo comparten, pero es la utilización partidista y sesgada de
la situación y eso no puede ser.

Yo les pido de verdad que sean políticos coherentes y que
no traigan este tipo de resoluciones tan partidistas, que no
sean políticos sin futuro, no sean políticos que tengan que
recurrir continuamente al pasado para tratar de justificar su
presente y, por tanto, les digo que esta propuesta con todo
nuestro respeto a las víctimas, con todo nuestro respeto a todo
el mundo que sufrió violencia y persecución por razones
ideológicas, no la podemos aceptar en este momento porque
ustedes se cargan un consenso que hicimos el año 18.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. La rehabilitació
d’una societat que ha patit una dictadura ve donada pels drets
de la veritat, la justícia, la reparació i la garantia de no
repetició. El dret de les víctimes a la veritat es tradueix en un
deure de memòria per als poders públics, que han de facilitar
la cerca i la difusió de la veritat, en honor de la seva
incorporació en la memòria col·lectiva, el dret de les víctimes
a la veritat desemboca en l’obligació de l’estat d’investigar.

El dret de justícia és l’escut protector front la impunitat,
es produeix la impunitat quan l’estat erra en la seva obligació
d’investigar, perseguir, capturar, enjudiciar i, si  escau,
condemnar els responsables de les vulneracions dels drets

humans. El dret de les víctimes a la justícia està íntimament
vinculat en l’obligació dels estats d’extradir o jutjar, sobre la
base d’aquest principi, l’Estat ha d’exercir la jurisdicció penal
sobre el presumpte responsable dels abusos o extradir aquesta
persona a un estat que sigui capaç de fer-ho i estigui disposat
a açò. El delicte de desaparició forçada dels 114.000 crims
presentats davant la justícia, la gran majoria són desaparicions
forçades, és de tracte permanent i com a crim contra la
humanitat, és un delicte imprescriptible.

La recerca d’aquests delictes és un imperatiu per als
poders públics, la reparació ha de ser la reacció automàtica al
reconeixement de l’existència d’una violació d’un dret, l’accés
a la reparació és de summa importància per evitar que la
consagració formal dels drets humans es converteixi en una
mera formalitat desproveïda de contingut. La reparació es
manifesta de forma diferent, davant violacions diferents, en
funció de la lesió produïda i consisteix en mesures tendents
a fer desaparèixer els efectes de les violacions comeses i, per
tant, la seva naturalesa i la seva suma depenen del dany
material i immaterial ocasionat.

En definitiva, les reparacions han de ser consistents amb
les violacions declarades, es poden identificar els informes
genèrics de reparació, restitució, indemnització, rehabilitació,
satisfacció i garanties de no-repetició. Tots aquells que
clamen contra l’obertura de fosses, contra els actes de
celebració de la memòria històrica, exposant que no cal
remoure el passat, tots ells tenen els seus morts localitzats i
enterrats. Tots aquells  que rebutgen recuperar la memòria
acostumen a ser revisionistes o pitjor, negacionistes. 

L’Estatut de Roma, signat per Espanya el 18 de juliol de
1998 i ratificat el 19 d’octubre de 2000, a l’article 7 és prou
clar en la seva definició de crims de lesa humanitat, torn a dir,
no prescriuen, en el qual s’inclouen qualssevol dels actes
següents quan es comet com a part d’un atac generalitzat o
sistemàtic contra una població civil i amb coneixement de dit
atac: assassinat, extermini, esclavitud, deportació o trasllat
forçós de la població, empresonament o un acte de privació de
la llibertat, tortura, violació, persecució d’un grup determinat
fonamentada en motius polítics, racials, nacionals, ètnics.
Bàsicament un resum de la guerra civil i del franquisme
repressor.

Les Nacions Unides fa temps que reclama a Espanya que
ompli els buits que té en matèria de veritat i justícia, però
també caldria afegir de reparació i no-repetició. 

La reivindicació de les víctimes no és cosa del passat, i
més ara que ens ha tocat viure moments de retrocés en el qual
es blanqueja el feixisme i la intolerància campa
tranquil·lament. Espanya i Polònia de fet són els únics països
que van passar d’una dictadura a una democràcia amb els
mateixos actors de la dictadura; és per això que el franquisme
no va morir a la transició, només va canviar de vestit. 

Votarem a favor d’aquesta proposta perquè, com va dir
José Saramago: “s’ha de recuperar, mantenir i transmetre la
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memòria històrica, perquè es comença per l’oblit i s’acaba
amb la indiferència”.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la Sra. Garrido per fixar
posicions respecte de les esmenes.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair el suport als grups que
donaran suport a aquesta PNL. 

Sr. Rodríguez, avui li ha faltat cantar, jo crec que amb això
ja li ho dic tot. 

Sra. Pons i Sra. Guasp, crec que sempre és oportú parlar de
la reparació de les víctimes del franquisme, sigui el moment
que sigui, sempre és oportú.

Miri, Sr. Lafuente, a Balears hi ha víctimes del franquisme
i víctimes de sentències dictades pel Consell de Guerra o per
tribunals d’ordre públic? Crec que sí, crec que n’hi ha, de
sentències, per tant, també és oportú parlar-ne en aquest
moment. No passi pena pel Pare Huguet, té un carrer a cada
poble de Menorca, per tant, no en passi cap de pena, està ben
reparat. A més, tampoc no passi pena pel consens perquè
acceptarem tant l’esmena de Ciutadans com acceptarem també
l’esmena que presenta El Pi.

També ens han parlat que ens hem de centrar en els
problemes de la gent, que hi ha molts de problemes. Mirin,
aquest parlament és un exemple fantàstic de com es poden fer
dues coses al mateix temps, jo entenc que hi ha gent que
només en sap fer una, però se’n poden fer dues, es pot parlar
de reparació, dues lleis, la de memòria i la de fosses, i es pot
parlar dels problemes de la gent, Llei de residus, Llei de canvi
climàtic, Llei d’urbanisme, Llei del tercer sector. Aquest
parlament n’és un exemple.

Hem sentit parlar de la transició i del perdó, la transició no
és el que vostès volen, la transició no va ser un armistici, no
ho va ser, va ser una refundació del règim democràtic que 40
anys abans amb un cop d’Estat un dictador va tomar. Això va
ser, però no un armistici. 

(Alguns aplaudiments)

Les víctimes a mans dels republicans durant la guerra varen
ser profusament reparades, els record que cada 20 de
novembre Franco feia el día del dolor per reparar-les i que hi
ha monuments arreu d’Espanya o n’hi havia, perquè molts
s’han tomat, nosaltres en tenim un, la Feixina, que volem
tomar, i a més varen ser reparades econòmicament, moltes
vegades amb l’espoli dels béns dels republicans que havien
assassinat. 

Les víctimes del franquisme no han estat reparades i no
sols són aquelles víctimes republicanes durant la guerra, són
totes les víctimes de la repressió brutal que hi va haver
després de la guerra i durant tota la dictadura. Les víctimes del
franquisme són els assassinats i represaliats, els desapareguts
forçats, les persones condemnades per tribunals il·legítims
del franquisme, els exiliats, els que han patit confinament i
tortura, els obligats a treballs forçats, la guerrilla
antifranquista, e ls nadons robats, les dones que varen patir
persecució, humiliació, violació i càstig, les persones que
varen patir repressió per les seves idees, per les seves
creences, per la seva orientació sexual, pel seu origen ètnic...,
volen que continuï? Totes aquestes persones no han rebut
reparació, i això és el que avui plantejam aquí.

El Partit Popular es va torbar 25 anys a condemnar el
franquisme. Les primeres exhumacions que va fer Aznar varen
ser per repatriar persones mortes a Rússia de la División Azul,
no va donar suport a la Llei de memòria estatal de 2007. Quan
va arribar al Govern en el 2012 Rajoy li va llevar tot el
pressupost. Un petit raig d’esperança es va obrir en aquest
parlament la passada legislatura amb el seu suport a la Llei de
fosses i amb l’ampli suport que li varen donar a la Llei de
memòria.

Avui és decebedor escoltar-los, és decebedor per a
nosaltres, però per a molta altra gent i és decebedor escoltar
com fan seguidisme del blanqueig d’una dictadura que no es
pot blanquejar i que fan seguidisme dels hereus del
franquisme, perquè així es declaren.

(Alguns aplaudiments)

Ens decep, és una actitud molt decebedora. La seva
equidistància més o manco mantinguda l’han abandonada i
aquesta equidistància s’ha convertit en una aproximació, i és
perillosa aquesta aproximació que avui manifesta aquí el Partit
Popular. 

Demanam aprovar actes d’homenatge a les víctimes de la
dictadura perquè ells són un referent ètic de la democràcia,
ells representen la lluita per la llibertat, la llibertat i la
democràcia de què tots, vostès també, ara gaudeixen i són els
representants dels drets civils, polítics i socials. 

Mirin, en aquest moment encara, perquè no s’ha fet res per
aclarir-ho, tenim milers de republicans que apareixen a tots
els registres judicials com a criminals i al mateix temps tenim
els seus torturadors amb medalles que no els les han llevat.
Això els sembla normal?, perquè no ho és normal, si això els
sembla normal, tenen un problema. 

(Alguns aplaudiments)

Per tant, parlam de revisar sentències de consells de guerra
o del Tribunal d’Ordre Públic, no parlam de revisar totes i cada
una de les sentències que es varen dictar durant el franquisme,
n’hi va haver que eren de l’àmbit civil també. 
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Tenim un deute amb les víctimes del franquisme, amb el
seu reconeixement, reparació i dignificació i ja és ben hora,
no es pot ajornar més. Per això, els deman que tornin a aquell
consens de 2018.

Quant a les esmenes que s’han presentat per part dels grups
ja hem anunciat que votaríem a..., que acceptaríem l’esmena
que presenta Ciudadanos i El Pi, a la que presenta El Pi li faria
una transacció i és que comenci el text dient, “iniciar les
disposicions legals oportunes per...” i a partir d’aquí el text
que vostè ens ha proposat. Per tant, Sra. Guasp, sí acceptam
aquesta esmena d’El Pi, és lògica amb la seva argumentació i
ja que és el text de l’article 22 de la Llei de memòria d’aquest
parlament entendríem que li podríem donar suport també en
aquest moment perquè és el text que aquí es va consensuar.

Quant a l’esmena que ha presentat VOX li votarem en
contra, no li acceptam. Aquesta esmena pretén de nou
blanquejar la dictadura i blanquejar la repressió, i mai, mai no
ens trobarà...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Garrido, per favor.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... en el blanqueig de la dictadura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido, he entès que no accepta l’esmena de VOX.

Ha fet una proposta d’una transacció a l’esmena d’El Pi.

Vull demanar si qualque grup parlamentari s’oposa a
aquesta transacció. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, Sr. Presidente, el Grupo VOX nos oponemos a la
transaccional. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I ha acceptat l’esmena de Ciudadanos.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sr. President, ja que no accepten la transacció votarem a
favor de l’esmena que presenta El Pi tal com la presenta.

EL SR. PRESIDENT:

Podem fer..., no ha dit res respecte de la votació separada.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No hi ha problema, podem votar de manera separada.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passem a votar, en primer lloc, el punt 1 . Passam a
votar. Votam.

39 vots a favor; 17 en contra; cap abstenció.

Passam a votar el punt 2. Votam.

39 vots a favor; 17 en contra; cap abstenció.

Passam a votar el punt 3. Votam.

39 vots a favor; 17 en contra; cap abstenció.

Ara votam el punt 4, amb l’esmena d’El Pi incorporada,
sense la transacció. Votam.

34 vots a favor; 17 en contra; 5 abstencions.

I ara votam l’esmena..., la 1717 de Ciudadanos. Votam.

35 vots a favor; 18 en contra; 3 abstencions.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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