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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, 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. 9145/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política de recerca.

Primera pregunta, la RGE núm. 9145/19, relativa a política
de recerca, que formula la diputada Sra. Maria Antònia García
i Sastre, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Martí March, vostè, com a experimentat
investigador de la nostra universitat entendrà el sentit de la
meva pregunta: quina opinió li mereix la política de recerca
duta a terme fins ara pel Govern de la Sra. Armengol?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Molta
gràcies, Sra. García, per aquesta pregunta, vostè també és una
investigadora i, per tant, podem tenir molts de punts en comú
respecte d’aquesta anàlisi.

En primer lloc, vostè sap que el tema de la recerca és un
tema cabdal per a aquesta comunitat autònoma de cara a
intentar estar dins els reptes de la societat del coneixement i fer
que les Illes Balears no perdin el tren dels temes de la
investigació en tots els aspectes.

Jo diria de la passada legislatura, que encara duem un parell
de mesos, jo destacaria un sèrie de punts importants, per una
part, l’aprovació del Pla R+D de la comunitat autònoma l’abril
del 2019; s’han fet convocatòries de projectes d’investigació
els quals bàsicament són una millora per a la Universitat;
segons dades de l’INE i també contrastades per la Fundació
COTEC, les Illes Balears, juntament amb Múrcia, és de les
poques comunitats autònomes, jo diria l’única, que han millorat
els seus indicadors d’R+D respecte de la precrisi, d’abans de la
crisi que hem sofert aquests anys. I, a més, també dins la
Fundació COTEC, també diu que les Illes Balears, juntament
amb el País Basc i Catalunya, és l’única comunitat autònoma
que ha incrementat el nombre d’investigadors de cara a
incrementar l’R+D.

Per tant, jo diria que, tenint en compte que tenim una
universitat que és capdavantera en temes de recerca, i això és

conseqüència de molts d’anys de política universitària, jo diria
que, evidentment no som a un país de meravelles en temes de
recerca però sí que hem millorat i tenim les bases per seguir
millorant entre tots una política d’estat d’R+D.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Miri, Sr. Martí March, coneixedors que som tots dos
d’aquest món, li he de dir que l’experiència d’aquests darrers
quatre anys ha estat nefasta, cap dels compromisos que la Sra.
Armengol va adquirir amb la comunitat científica no s’han
assolit, en quatre anys no han estat capaços de presentar en
aquesta cambra la llei de la ciència, com a eix vertebrador de
la política científica de les Illes Balears, en quatre anys no han
estat capaços d’enllestir l’Institut de Recerca Balear, com a
motor per atreure talent investigador i impulsar projectes
internacionals.

En quatre anys han convocat una sola... un sol programa
de..., perdó, en un any només han convo..., perdó, en quatre
anys només han convocat una convocatòria de projectes, però
vaja convocatòria, Sr. March. Miri, aquí tenc la darrera carta
que ha escrit el director general de Recerca als investigadors
principals, els comenta que malauradament no ha pogut
resoldre els expedients un any després perquè ha sorgit un
problema, i és que l’Agència Estatal d’Investigació els ha
comunicat que no pot entendre els projectes que estan redactats
en català i li demana que per favor en una setmana els redactin
en castellà.

A vostè això li pareix seriós? Li pareix una acció de govern
planificada, coordinada perquè tots aquests recursos que vostè
m’ha dit que tenen arribin als nostres investigadors? A dia
d’avui els investigadors no saben com han de dur a terme
aquests projectes, no saben si tendran recurs.

Sr. Martí March, jo li deman un vertader esforç, un impuls
a aquesta política de recerca perquè els investigadors d’aquesta
terra tenguin els recursos suficients per dur a terme la seva
activitat i la seva activitat no és altra que generar coneixements
per aquesta terra i per incrementar les quotes de benestar dels
ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):
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Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, Sr. García,
tot és millorable en aquest món, fins i tot la política que varen
fer vostès quan estaven al Govern 2011-2015...

(Remor de veus)

... en temes d'R+D, però en qualsevol cas, miri, nosaltres,
també li ho vull recordar, que no només hem incrementat en
0,38 el PIB en temes de recerca, sinó que hem fet un decret de
carrera investigadora que és un dels pioners en l’àmbit de
l’Estat espanyol.

Miri, nosaltres al pressupost de l’any 2020 que s’està
discutint tenim 11 milions que suposen una continuïtat; hi ha
beques de mobilitat; se crea la Unitat de Cultura Científica;
tenim més de 1 milió d’euros per a la formació de personal
investigador; hi ha programes de talent amb 38 ajuts; hi ha una
altra convocatòria de projectes d’investigació d’1.500.000;
convocatòria per a la realització de congressos; properament
farem, crearem la Comissió Interdepartamental del Govern de
Ciència i Tecnologia; aprovarem... enviarem al Parlament la
Llei de la ciència...

Per tant, estam en una base per seguir treballant en R+D
que és una cosa de tots, de tots els grups parlamentaris, de la
societat, del món empresarial i evidentment de tots els
investigadors.

Estic convençut que a final de legislatura el bot que
realment farem serà qualitativament important gràcies al que
s’ha fet a la passada legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 9149/19, presentada pel diputat
Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a la relació institucional de les Illes
Balears amb el continent americà.

Segona pregunta, la RGE núm. 9149/19, relativa a la relació
institucional de les Illes Balears amb el continent americà, 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. En su afán de desacreditar a
este gobierno y con esto de la teatralización de la vida pública,
hemos visto últimamente publicado un suelto que difunde
mensajes del tipo: “lo de América no fue un descubrimiento,
fue un genocidio”, realizados por ONG baleares. Más allá de
lo que empieza a ser una recurrente acusación sobre fondos
públicos y doctrinas, nos preguntamos desde Ciudadanos si
Baleares está dimensionando de manera acertada la proyección
de su imagen internacional especialmente respecto con
América. 

Es decir, ¿se cree en esta conserjería que se mantienen las
líneas adecuadas de posicionamiento y prestigio en América
con auténtico aprovechamiento de los recursos y posibilidades
de nuestra historia y nuestra cultura?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Méndez,
com ja he dit en altres ocasions en aquest parlament, les
organitzacions siguin quines siguin, tenguin subvenció o no són
lliures i la llibertat d’expressió en aquesta país, en aquesta
comunitat autònoma està garantida.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, Sra. Consellera, si se ha fijado en cómo le realizaba la
pregunta... daba por supuesto que esta libertad de expresión y...
solo me... le decía que el contemplar este suelto, el ver esa
imagen que además últimamente está de moda sobre todo en
Sudamérica de cómo se plantean las relaciones internacionales,
está bien, pero no es por allí por donde voy.

La libertad de expresión por supuesto es uno de nuestros
grandes valores. Lo que pretendo plantearle es que creo que no
estamos utilizando bien en la proyección y en el
dimensionamiento de la comunidad balear, no estamos
utilizando bien nuestros recursos. 

Tenemos un montón de recursos absolutamente interesantes
en nuestra historia y en nuestra cultura. Tenemos grandes
valores que no logramos desarrollar, o sea, más allá de Junípero
Serra que claro, al hombre el asalto a los cielos, la
canonización esta última seguro que le cuesta el descenso a las
checas culturalmente, pero que es un hombre que dibujó en el
suelo de California las capillas de la isla de Mallorca, es decir,
un hombre que nos da para relacionarnos con la meca del cine
y con el mundo de la informática estupendamente. 

Tenemos gente sacrificada como los Pallicer, los Benet, los
Seguí, es decir, los colonos que fueron a San Agustín, la
primera ciudad de Estados Unidos y que además murieron allí
tremendamente... tres cuartas partes, que fueron colonos, no
colonialistas, que es insultarlos llamarlos colonialistas.
Tenemos... tenemos un montón de recursos, los Ferragut, los...
el padre y el hijo, el revolucionario, el que nos vincula con la
revolución americana, el almirante, el primer almirante de la
flota americana.
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Creo que no utilizamos los recursos para prestigiar
Baleares, para dar a conocer Baleares como un centro axial de
cultura y de...

(Se sent el timbre de tall de micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Méndez, el seu temps ha acabat. Gràcies, Sr. Méndez. 

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. Méndez, jo respect
absolutament la seva intervenció. No he entès exactament què
és el que m’estava preguntant, però jo li dic que jo respect la
seva intervenció. El que sí que li puc dir és que en allò que
afecta el Govern de les Illes Balears i en allò que tenim
competència com bé sap vostè una cosa és l’acció exterior en
la qual l’única competència que tenim se circumscriu a l’arc
mediterrani i a la Unió Europea, sense perjudici de les relacions
que puguem tenir amb Iberoamèrica que per cert també hi
tenim una relació a través de les cases balears allà a
Iberoamèrica amb les quals tenim una relació ben fluïda des del
Govern i com ja vaig anunciar en la compareixença als
pressuposts precisament tendrem aquí a principis d’any una
convenció de les cases balears a Iberoamèrica.

Per tant, li he de dir que respect la seva intervenció, aquesta
comunitat sempre ha estat una comunitat oberta d’esperit i en
la pràctica i, per tant, com li dic, la nostra política des del
Govern de les Illes Balears se cenyeix quant a acció exterior al
que li he dit ara i per suposat no interferirem en les opinions
que pugui tenir qualsevol tipus d’associacions o entitat, estigui
o no estigui subvencionada perquè no feim diferències per la
ideologia d’aquestes entitats o de la vigilància d’aquestes
entitats en funció que hagin estat subvencionades o no.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 8477/19, presentada pel diputat
Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari
Ciudadanos,  relativa a inversions en prevenció d’incendis
a les Pitiüses.

Tercera pregunta, relativa a inversions en prevenció
d’incendis a les Pitiüses, que formula el diputat Sr. Maxo
Benalal del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr.
Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos, Ibiza ha vivida
este último año varios sustos que lograron evitar males mayores
por la rápida intervención de los equipos contra incendios. 

El pasado 27 de julio un fuego arrasó 6.900 m2 y provocó
el desalojo de 400 personas en un hotel de la zona de Portinatx
dada la cercanía de las llamas. Sendos incendios, el día 28... y
26 y 28 de agosto, se declaró en la zona de Cala de Bou de la
misma forma. 

Esto nos trae recuerdos como las 1.400 hectáreas destruidas
en 2011 en los municipios de Santa Eulària y Sant Joan, en el
monte de Morna, el incendio de la zona de Benirràs que
provocó en 2010 el desalojo de 1.500 personas y dejó en la
playa con las llamas decenas de personas, o el caso de Cas
Mut, que obligó a evacuar a 1.200 personas y a desalojar 200
casas también en Ibiza.

El pasado 31 de julio, en La Mola, también hubo un
incendio que arrasó 3 hectáreas y se inició en un poste eléctrico
de la isla, que pudo acabar mucho peor si los servicios de
urgencia no hubieran actuado rápidamente, y el fuego se saldó
solamente con la quema de 3 hectáreas de terreno de una zona
agrícola, y fue también obligado evacuar viviendas. El pasado
20 de octubre, ya en invierno, también en La Mola, se declaró
otro incendio, causado esta vez aparentemente por los
ocupantes de una patera llegada a Formentera, que habían
comenzado un fuego.

Estos episodios deben hacernos reflexionar sobre lo fácil
que es en Ibiza y Formentera que un fuego se descontrole y se
convierta en una tragedia, especialmente dada la insularidad, la
doble insularidad o la triple insularidad de Ibiza y de
Formentera. La inmensa cantidad de viviendas que están
diseminadas, la extrema sequedad del terreno y de la
vegetación, y las altísimas temperaturas elevan evidentemente
el riesgo de incendios.

Sr. Conseller, podría indicarme qué balance saca su
conselleria de las actuaciones de sus servicios de urgencias la
pasada temporada, y si piensan replicarlos para 2020 o si
piensan hacer mejoras y en su caso cuáles. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller de
Medi Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sr.
Benalal, moltes gràcies per la pregunta. Crec que certament
aquestes preguntes ajuden a fer-nos reflexionar sobre un tema
que com bé vostè apuntava és certament interessant i important
a l’hora d’abordar.

Miri, des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, a
través de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat,
a través de l’IBANAT i a través del cos dels agents de Medi
Ambient, com cada any es fa, s’actuarà d’una manera integral
a les Pitiüses quant a la prevenció i l’extinció d’incendis
forestals. En primer lloc i el primer objectiu, sense cap tipus de
dubte, i sobretot en temporada d’hivern, és l’execució del Pla
insular de defensa contra els incendis forestals, que de cara a
l’any 2020 comptarà amb un total de 24 actuacions distribuïdes
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en quatre municipis de l’illa d’Eivissa i també a Formentera, i
aquí tenc el desglossament de totes aquestes actuacions, que si
vostè hi està interessat evidentment ho té a la seva disposició.

A part també doncs es du a terme tota la tramitació i la
supervisió de permisos de totes aquelles sol·licituds de
l’execució de franges de seguretat per part de particulars o de
privats, que també són molt importants que es duguin a terme
per tal d’incrementar la prevenció dels incendis forestals;
l’elaboració dels informes de tots aquells projectes, plans o
activitats que es trobin dins zones d’APR d’incendi forestal, per
disminuir sobretot el risc de l’administrat; i una cosa molt
important, que és seguir incrementant la difusió de la cultura
del risc i la cultura de l’autoprotecció, la qual cosa crec que
sobretot des de les administracions hem d’impulsar. Per tant
això derivarà en una inversió aproximada als 730.000 euros
únicament i exclusiva per a les Illes Pitiüses de cara a l’any
2020.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Conseller. Sólo quiero indicar que los medios
que pongamos a disposición de las instituciones marcarán la
inmediatez, la eficacia y la rapidez de reacción, que son
elementos indispensables para evitar tragedias más graves.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies. Coincidim plenament. De fet crec que a les
Illes Balears totes i tots podem estar extremadament orgullosos
de l’operatiu d’extinció i prevenció d’incendis que tenim, un
operatiu interinsular amb despatx automàtic, sense esperar
confirmació de foc, i que sens dubte aquests mecanismes de
funcionament són precisament els que ajuden al fet que molts
d’incendis fins i tot quedin enconats i no arribin a superar
l’hectàrea de superfície cremada.

Per tant crec que efectivament hem de seguir donant suport
a aquest servei, i hem de seguir apostant, repetesc, per la
cultura de l’autoprotecció i de la prevenció envers l’extinció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 9137/19, presentada per  la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a torre de control virtual a
l’aeroport de Menorca.

Quarta pregunta, la RGE núm. 9137/19, relativa a torre de
control virtual a l’aeroport de Menorca, que formula la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller. Quina opinió
té el Govern sobre aquesta torre virtual o remota de control que
vol posar AENA a l’aeroport de Menorca?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sra. Font, per aquesta pregunta, directa, a
més a més, i per tant li faré un poc una valoració. Començaré
recordant les competències. Espai aeri, trànsit, transport aeri,
aeroports d’interès general són competència de l’Estat, ho sap
vostè perfectament; hi ha una planificació aprovada per Consell
de Ministres que establia la construcció d’una nova torre de
control aeri a l’aeroport de Menorca; estava aprovat el 27 de
gener de 2007 el DORA, el document on hi havia aquesta
previsió. 

A partir d’aquí la cosa canvia, dins aquest any la cosa
canvia, i AENA fa un plantejament diferent, on el que proposa
és una torre virtual que funcioni de manera remota, i que per
tant s’implanti a l’aeroport de Menorca. Ho fa empesa per
l’Agència Europea de Seguretat Aèria, que dins el programa
Cel Únic Europeu el que pretén és desplegar nova tecnologia,
tal com ja es fa a altres països; a Alemanya i a Itàlia ja hi ha
aeroports que funcionen d’aquesta manera, i a la resta de països
d’Europa es fan propostes d’implantació, en el cas d’Espanya
a dos aeroports: a l’aeroport de Vigo i a l’aeroport de Menorca.
I nosaltres aquí, com a Govern, ens hem reunit amb AENA, ens
hem reunit també amb els sindicats, amb Comissions Obreres
especialment, i també amb un representant dels controladors
aeris.

Quin és el plantejament per part d’AENA aquí? Som davant
un nou sistema operatiu i, per tant, la implantació haurà de ser
progressiva. Açò vol dir que funcionaran les dues torres de
control a la vegada durant un llarg període de temps, no se’n
desmantellarà cap fins que no es garanteixi la total seguretat i
garantia que així serà. La valoració l’haurà de fer precisament
AESA, que és l’agència de seguretat; es comptarà amb
mecanismes de contingència adients quant a tot el que suposa
aquest nou mecanisme.
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Els sindicats ens traslladen l’opinió que no hi ha una
oposició frontal però molta precaució, alerta, perquè ho han de
fer bé, i per tant què succeirà, hi ha moltes incògnites que
encara s’han de resoldre, i aquest és en certa manera el
plantejament per part del Govern: màximes garanties de
seguretat, total connectivitat i seguretat per tal que l’aeroport
no quedi en cap moment aïllat, garantir els llocs de feina i la
formació de tots els treballadors, especialment dels operadors,
i la torre nova si no s’ha de construir sí que s’han de fer
actuacions necessàries per garantir la màxima seguretat i el bon
funcionament.

Aquest seria de manera resumida el nostre plantejament.
Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Estic contenta
que em digui que es mantindran totes dues paral·lelament
perquè era una de les grans preocupacions, tenint en compte
que les proves que s’havien fet a altres aeroports, per exemple
a London City, no fa tasques d’aproximació com les que fa a
Menorca, i Menorca no té, com té Londres, sis aeroports on
podria desviar altres avions en cas que hi hagués qualque
problema, i sobretot a l’època de l’estiu.

Per tant, tant de bo tot el que m’acaba de dir sigui així,
perquè ens alegraria saber que es mantindran totes dues. No ens
oposam a la tecnologia, faltaria més; la tecnologia, l’hem
d’acceptar, però l’hem d’acceptar amb unes condicions de
seguretat, i sobretot tenint en compte la condició del fet illenc
que patim a Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Coincidim. Hi ha una certa preocupació i vigilància
necessària; no depèn de nosaltres però hi estarem damunt per
garantir la màxima seguretat i sobretot la formació dels
treballadors, que serà imprescindible en aquest cas.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 9140/19, presentada pel diputat
Sr. Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions en matèria de sanejament i
depuració d'aigües.

Cinquena pregunta, la RGE núm. 9140/19, relativa a
inversions en matèria de sanejament i depuració d’aigües, 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 consellers. Sr.
Conseller, vostè, com ja ha dit en algunes ocasions, la seva
prioritat de la seva conselleria és invertir en el cicle d’aigua.
Nosaltres també compartim aqueixa afirmació, i a més l’hem
instat en diverses ocasions a fer-ho.

Sabem que les inversions en sanejament d’aigua són
inversions que a part de ser costoses tenen una tramitació -que
això ho ha dit vostè mateix- enrevessada, i això és cert, però
també estic segur que té alguna previsió a curt termini o a mitjà
termini. Donada la quantitat de problemes que sorgeixen cada
any a les nostres illes estam segurs que vostè té alguna inversió
prevista i tal volta no podrà dur a terme.

Jo li torn preguntar, i sé que segur que ha tengut temps per
estudiar-ho: quines inversions faria en matèria de sanejament
i depuració d’aigües, si disposés de 20 milions més en el
pressupost de l’any 2020?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Sí moltes gràcies, Sr. President. Sr. Juan, efectivament,
vostè m’ha va fer exactament aquesta mateixa pregunta a la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts i em reafirm en la meva
contesta, no és sols parlar de quantitat pressupostària, sinó
sobretot de capacitat d’execució i vostè ho va descriure molt
bé. 

Aquestes inversions d’un cost molt important, però a part
d’això, com bé vostè deia, tenen una tramitació enrevessada i,
a part, afegir un tema, que també depenen de les relacions amb
altres administracions, parlam de convenis, parlam de cessió de
solars per dur a terme aquestes execucions, a part d’unes
avaluacions ambientals molt importants. I, per tant, això fa i
deriva que la mitjana d’execució d’aquests projectes es mogui
entre els 8 i els 10 anys, sent optimistes.

Per tant, li ho repetesc, Sr. Juan, no és sols parlar de la
quantitat pressupostària, que aquest govern la du mantenint des
del 2015, sinó sobretot -li ho torn repetir-, de la capacitat
d’execució per poder dur a terme aquestes inversions.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament aquesta pregunta ha
estat repetitiva, però és que, clar, vostè tampoc no me va
contestar. En aquest cas crec que seguim en la mateixa situació,
segur que té algun projecte que podria fer, però com ha dit, ja
que són llargs, s’hauria de començar d’immediat. Jo crec que
les inversions en sanejament, a voltes no són tan vistoses com
algunes altres i estic convençut que la Sra. Armengol prefereix
inaugurar una línia de metro que no inaugurar canonades o
reparacions en sanejament. 

Estic convençut que es podria millorar bastant. Com vostè
sap la Conselleria de Medi Ambient, que és la que vostè
representa, té un pressupost mínim en aquest sentit, en
reparacions, té un 2%, únicament de l’ITS té un 2% per a
reparacions d’aigua en aquest pressupost de l’any 2020. Per
tant, a tota la conselleria hi va un 10% i en aigua ni més ni
manco que un 2%. Per tant, és prou millorable.

No creu -i aquí li faig una altra pregunta- que això és
realment una misèria i que aquestes necessitats cada dia són
més grosses i s’hauria d’invertir un percentatge d’aquest ITS,
que a la volta s’ha finalitzat d’aquest impost de turisme destinat
a aquesta conselleria, o que una millor part hauria d’anar
destinat a aquesta conselleria?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Juan, que el Partit
Popular qüestioni les inversions en matèria de depuració i
sanejament que s’han fet des de 2015, com a mínim m’ha de
deixar que li digui que sorprèn. Jo no sé si vostè ha revisat
d’una manera seriosa i honesta les xifres i sobretot si les ha
comparades amb el període 2011-2015.

Miri, Sr. Juan, des del 2015 fins el 2018 s’han invertit 271,5
milions d’euros en matèria de depuració i sanejament. Només
l’any 2019, 53 milions d’euros i en els pressuposts que estan en
debat per a l’any 2020 hi ha 61,5 milions d’euros pressupostats
sols en aquesta matèria. Potser durant el període 2011-2015
vostès haurien pogut invertir més si aquesta comunitat
autònoma no hagués hagut de pagar els sobrecosts de 100
milions d’euros del Palma Arena, de 100 milions d’euros del
metro de Palma...

(Alguns aplaudiments)

... de 426 milions d’euros -calma, calma, calma-, de 426
milions d’euros de les autopistes d’Eivissa. Vostè em demana
per 20 milions i jo li pos damunt la taula un total de 626
milions d’euros de sobrecostos de projectes seus. Contesti’s a
vostè mateix, Sr. Juan.

Sigui com sigui, li ho repetesc, no sols és parlar de la
quantitat pressupostària, sinó de la capacitat honesta de poder
executar aquestes inversions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 9273/19, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a transport sanitari aeri.

Sisena pregunta, la RGE núm. 9273/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 9155/19, relativa a transport
sanitari aeri, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. Consejera, ¿qué actuaciones está llevando a cabo la
Consejería de Salud ante el flagrante incumplimiento
contractual en el transporte sanitario aéreo de esta comunidad
autónoma, ante les últimas noticias que hemos tenido en la
prensa estos días?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. 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. Sra. Ribas, fa
exactament 20 dies que vaig comparèixer a la Comissió de
Salut per informar d’aquesta qüestió, també he contestat 3
preguntes orals i 20 sol·licituds de documentació i preguntes
escrites de tots els diputats. Puc parlar-ne les vegades que faci
falta, però com comprendrà, no hi ha massa novetats respecte
de les declaracions que ja vaig fer i la meva compareixença dia
6 de novembre.

Vostè mateixa, revisant el Diari de Sessions, va dir que les
dades que s’havien aportat eren significatives, concretament va
dir: “creo que con esta comparecencia hemos avanzado y
hemos obtenido datos relevantes de la consellera”.

Jo m’he de reafirmar en el que vaig dir fa 20 dies, Sra.
Diputada, la importància de garantir el transport, la importància
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de la seguretat, que la seguretat ve definida per AESA, Agència
Espanyola de Seguretat Aèria, pel Sindicat de Pilots SEPLA i
amb unes aeronaus que estan molt millor equipades i són molt
més noves que les que teníem en l’anterior contracte, amb
l’anterior empresa, que s’han fet 979 trasllats, l’empresa mai no
ha fallat, ni una sola vegada en aquest sentit, per tant, garantia
de serveis amb totes les condicions de seguretat i m’agradaria
deixar de fer alarmisme en aquest tema.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Consejera, le vamos a preguntar las veces que haga
falta, estamos hablando del incumplimiento de un contrato de
25 millones de euros. Nos han puesto uno de los aviones con
un año de retraso, esta es la novedad desde que usted declaró
en la comisión a ahora. El otro no se espera hasta dentro de 8
meses más como mínimo y el helicóptero no puede volar sin
visibilidad porque el personal no está formado. 

¿Se ha leído usted el contrato? ¿Sabe qué dice el contrato
en caso de incumplimiento? Pues que si se producen
deficiencias, la empresa debe subsanarlas en un plazo de 5 días.
¿Me puede explicar entonces si el plazo es de 5 días por qué
seguimos esperando un año después que se cumpla un contrato
millonario? ¿Y me puede explicar por qué el gerente del 061
concedió a la empresa un plazo de 4 meses para cumplir el
contrato en el mes de octubre? ¿En base a qué artículo o qué
ley el gerente del 061 decide que pueden empezar 4 meses
después a ofrecer lo que se les paga desde el principio? Pero es
que encima no han sólo han sido 4 meses, sino que llevamos un
año y lo que nos queda.

Si el director del ib-salut aplicase las penalizaciones desde
el principio, rondaríamos ya los 3 millones de euros, que es
dinero de todos los ciudadanos de Baleares que tienen derecho
a recuperar. Sra. Consejera, le haré algunas preguntas para que
se vaya habituando a lo que podrían preguntarle ante un
tribunal por su mala gestión, ya que veo que le molesta que le
hagan preguntas.

Diga si es cierto que su consejería dio una prórroga ilegal
de 4 meses para subsanar las deficiencias. Diga si es cierto que
en su consejería disponen de varias denuncias en las que se
advierte de las irregularidades. Le refresco la memoria, las
denuncias son del 28 de marzo y del 25 de junio, mire en el
registro de entrada de su consejería, aunque ustedes hicieron
caso omiso a esas denuncias y no las han informado. Diga si es
cierto que ya han recibido una oferta de otra compañía que en
pocos días puede ofrecer el servicio que la actual empresa no
ofrece. Diga si es cierto que la actual empresa se está ahorrando
cerca de un millón de euros al año en formación, gracias a que
no está ofreciendo el servicio que no estamos pagando. Diga si
es cierto que con su decisión de no resolver el contrato, le
ahorraron a la empresa perder un aval por 1.125.000 euros.

Sra. Consejera, se le paga para que gestione la consejería en
interés de los ciudadanos. Haga cumplir el contrato, cese a los
responsables de este despropósito, gerente del 061, director del
ib-salut y, si no puede o no quiere, la solución es muy sencilla,
presente su dimisión.

Gracias.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Ribas. Té la paraula la Consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, Sr. President. De vegades en lloc d’emprar aquest
to, podrien firmar una declaració contra la violència masclista,
que això sí que els ho agrairia tota la ciutadania d’aquesta
comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments i aldarull)

La gent més jove, he sentit declaracions avui matí, que
estan alertant la població més jove, alerta amb els partits
d’ultradreta, que fan aquestes manifestacions, el seu to, la seva
agressivitat no està justificada, Sra. Diputada.

Ja li ho he dit: tenim un contracte, sí, amb una empresa,
com els 1.500 contractes que fa el Servei de Salut, són revisats,
es fa un seguiment de cada un dels contractes, i el que li puc
garantir i assegurar és que aquesta conselleria, el Servei de
Salut i el gerent del 061 l’únic interès que tenim és garantir la
seguretat i garantir la possibilitat de fer aquests trasllats. No
tenim cap interès que no sigui aquest, ni afavorir una empresa
ni afavorir-ne una altra.

Ja li vaig dir també que s’està fent un seguiment per part
dels serveis jurídics. Li ho vaig dir a la meva compareixença i
vaig reconèixer els retards, i aquests retards estan essent
documentats per l’assessoria jurídica i pels serveis jurídics, i es
posaran les penalit...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 9165/19, presentada per la 
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a mesures en relació amb la violència filioparental.

Setena pregunta, la RGE núm. 9165/19, relativa a mesures
en relació amb la violència filioparental, que formula la
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diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Digo que sí que es cierto, que vostès
manegen una bomba de rellotgeria que els esclatarà a les mans
i, el que és pitjor, ens esquitxarà a tots.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, Sra. Consellera, li he d’assegurar que estam
preocupats. Com vostè sap és creixent el nombre d’agressions
que es donen dins la família que van dels fills cap als pares, una
cosa que almanco històricament no havíem vist mai. Segons les
dades de què disposam cada any es produeixen 4.000 casos de
violència filioparental a Espanya. Per això volem saber en què
s’invertiran els 66.000 euros inclosos en els pressupostos de la
comunitat per a l’exercici de l’any 2020 en concepte de
violència filioparental. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Sra. Pons, els 62.000
euros a què vostè fa referència es destinaran a l’execució d’un
contracte de serveis per a l’atenció de la violència filioparental,
que és aquella violència que es produeix de fills o de filles a
pares o mares, que es tradueix en una violència física o en una
violència verbal reiterada i abusiva.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Ens ho va explicar, efectivament, a
la compareixença i l’explicació d’aquests pressupostos per a
l’any que ve, però tal vegada més que una pregunta
m’agradaria fer una reflexió perquè prenguin nota, perquè
efectivament, com dèiem, estam preocupats. 4.000 casos de
violència filioparental a Espanya i, encara més, un 92%, segons
fonts consultades, i més d’un 80, per altres, es produeix cap a
les mares. És a dir, que pensam que clarament també té un
component de gènere.

Un 70% dels agressors són fills, i un 30% són filles, i en
ambdós casos les víctimes mares tripliquen a les víctimes
pares. A més es tracta de fills únics, progenitors, en el 77% dels
casos. Segons un informe elaborat per la Fundació Atenea
aquestes agressions comencen, com vostè ha dit, essent
puntuals, són verbals, i acaben moltes vegades essent
continuades, insults, amenaces, i acaben en la violència física.
La conseqüència, malestar emocional per als pares, decepció,
és un patró que ens sona massa, cicle de violència creixent, o
la pressió psicològica dels pares va en augment. 

Pensam que hem de fer feina en perspectives de futur. La
responsabilitat primordial dels fills recau encara en la mare i
ella és la víctima. Pensam que ja es repeteixen patrons que hem
vist a casa, i dèiem també que ens sona massa perquè tal
vegada si feim feina amb perspectives de futur podem no
arribar a una altra realitat que acabam de commemorar,
malauradament, avui matí en aquest parlament, que és la
violència masclista.

Incidiríem per tant en la necessitat de fer pedagogia i també
en polítiques que contribueixin a acabar amb aquesta violència
abans que sigui tard. Creim que amb aquesta pedagogia també
s’ha d’animar els pares a denunciar; com vostè sap molt bé ells
no denuncien la majoria dels casos, perquè són els seus fills,
que han parit i que estimen, els fa vergonya denunciar, pensen
que és un fracàs d’ells com a progenitors. Per tant crec que
estan tan segrestats..., la violència el que fa és anul·lar la
voluntat i alienar la dignitat. Per això pensam que és una
política global que tal vegada s’ha de començar a exercir per
tenir un futur millor.

Es parla també d’una generació blana, d’aquells ninets que
no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, el seu temps ha acabat. Gràcies, Sra. Pons. 

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

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

Gràcies, president. Coincidim diria que al cent per cent amb
vostè, i sobretot amb aquesta reflexió que ha fet respecte de la
relació que té la violència filioparental i la violència masclista,
que alguns ignorants neguen. Ignorant no és el que no té
cultura, és el que es nega a aprendre, i malauradament hi ha
qualque grup parlamentari que sembla que no vol aprendre i
són grups que ignoren la violència masclista.

Nosaltres coincidim amb la seva valoració, amb tot el que
ha fet, i ens preocupa, i per això invertim també en prevenció.
Des de la Conselleria d’Educació ja fa tres anys que treballen
temes de competències familiars precisament en els instituts per
evitar aquest tipus de situació. En els pressuposts del 2020
també dedicam 100.000 euros més a temes de prevenció en
competències familiars amb altres grups que en aquest moment
no treballa la Conselleria d’Educació.

Hem treballat també no només a nivell individual; per a
l’any 2020 ja no hi ha una relació terapèutica individual, sinó
també treballam amb grups de pares que tenen aquest problema
a la primera connotació per evitar escalades superiors. També
invertim en els pressuposts de l’any 2020 formació per a
professionals, perquè de la mateixa manera que hem aconseguit
detectar els abusos sexuals, el maltractament a través de la
formació dels professionals, que també siguin capaços de
detectar aquestes situacions.
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Per tant coincidim amb vostè. No només tenim pressupost
per intervenir quan succeeix, sinó que també tenim pressupost
l’any 2020 per començar a fer tot tipus de prevenció.

També li he de dir que donat el creixement que hi ha hagut
en aquest sentit la passada legislatura vàrem haver de crear dos
pisos específics per aquestes situacions per a menors que tenen
mesures, que l’any 2018 així mateix varen ser 80. És un tema
que ens preocupa i crec que estam en la línia correcta
d’intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 8480/19, presentada per  la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a ampliació de l’IES Marc Ferrer de
Formentera.

Vuitena pregunta, la RGE núm. 8480/19, relativa a
ampliació de l’IES Marc Ferrer de Formentera, que formula la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Sr. March, que entenc que aquesta
pregunta va adreçada a vostè, com vostè sap l’any 2018,
treballant el pressupost de 2019, vàrem insistir molt en la
importància i la conveniència que el Govern pressupostàs una
partida per fer la redacció del projecte d’ampliació de quatre
noves aules a l’IES Marc Ferrer. Vostès varen acceptar aquesta
esmena i, per tant, es va incloure una partida, i de fet, a
conseqüència d’aquesta esmena, en el Pla d’infraestructures de
2019 hi ha prevista una ampliació de l’IES Marc Ferrer en
quatre aules amb 200.000 euros, 200.000 euros per a la
redacció d’aquest projecte.

Però, és clar, acabam l’any 2019 i no tenim coneixement
que aquest projecte s’hagi redactat, i el més preocupant és que
veim que per a l’any 2020 l’IBISEC ha eliminat qualsevol
inversió per a l’IES Marc Ferrer. Per tant no només desapareix
la partida que hi havia per a l’any 2019 sinó que a més a més
el que hi havia per a enguany tampoc no s’ha dut a terme, o no
ens consta que s’hagi dut a terme.

Per tant, Sr. March, nosaltres entenem que aquesta inversió
és estratègica per a l’educació de la nostra illa, per al sector
educatiu de l’illa de Formentera, i això és important perquè
d’aquestes quatre aules depèn que es pugui fer una ampliació
d’FP en un moment donat, ampliació de cicles, depèn que es
puguin mantenir les ràtios, depèn que es pugui atendre
correctament o de millor manera la diversitat i l’atenció
especial.

Per tant, Sr. March, esper que vostè em digui per quina raó
el 2019 no s’ha executat res respecte d’aquesta inversió.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Sílvia
Tur, moltes gràcies per la seva pregunta. Miri, una de les
preocupacions que ha tengut aquest govern durant la passada
legislatura ha estat Formentera. Li vull recordar que hem
invertit més de 7,2 milions d’euros dedicats a diferents centres:
al CEIP El Pilar 27.000 euros, al Mestre Lluís Andreu 140.000
euros, i al Marc Ferrer li record que vàrem fer la cuina amb una
inversió de 112.000 euros que realment va posar aquest centre
en una situació adequada per tenir l’FP en temes d’hoteleria i
turisme. És evident que a més ja han començat les obres,
malgrat totes les dificultats de les quals vostè és prou conscient,
del CEIP de Sant Ferran, que hi ha les obres començades, i
esperam que per al curs següent estigui en marxa.

És evident que el tema de l’ampliació del Marc Ferrer és
una preocupació que tenim, però evidentment hi ha dues coses
a tenir en compte: una són les urgències i l’altra són les
necessitats. Nosaltres hem considerat que tenim més urgència
des del punt de vista de les infraestructures, però treballam,
evidentment, hem treballat i seguirem treballant amb la direcció
del Marc Ferrer per tal de veure quines són les necessitats reals
d’aquesta ampliació, quin tipus d’aules hem de fer, i a partir
d’aquí ja s’ha desplaçat una persona aquest mes de desembre
al Marc Ferrer per fer un estudi de necessitats i fer el projecte
definitiu, que evidentment, amb les esmenes que vulgui
presentar, amb el qual ja hem estat parlant, s’inclouria dins el
pressupost de 2020. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. March. A veure, amb l’explicació que vostè em
dóna, la bona intenció, la bona fe i la predisposició em queden
claríssimes i, de fet, ja ho tenia clar que seria així, el que passa
és que no deixa de ser preocupant que vostès hagin suprimit
aquesta partida per a l’any 2020. I em preocupa també que
novament hagi de ser a través d’una esmena, presentada, en
aquest cas, per aquesta diputada, que donem partida al
pressupost autonòmic per poder escometre aquest projecte.

Vostè m’ha explicat inversions que s’han fet molt
importants a Formentera i d’altres que es fan, és cert, però
tampoc no hem de perdre de vista que Formentera té un institut
d’ensenyament secundari, un, i vostè coneix perfectament les
dificultats que tenen els alumnes de Formentera per cursar
cicles d’FP quan han de sortir fora de l’illa o fins i tot altres
modalitats de batxillerat.

Per tant, entenc que no es pot tractar així el Marc Ferrer
com a un IES més, sense, a més, tenir-ne cap altre; però és que
és l’únic que tenim a Formentera, Sr. March. Per tant, vostè
entendrà que nosaltres no puguem renunciar a aquesta inversió
i em preocupa també que sigui a finals de desembre quan, per
primera vegada, hi hagi algú del Govern que es desplaci a
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l’institut per reunir-se amb la direcció i encara s’ha de fer
l’avaluació de necessitats, quan vostès, fins i tot, ja l’havien...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, el seu temps s’ha acabat. Gràcies, Sra. Tur.

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació, Universitat i
Recerca.

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

Sra. Tur, per a mi tots els instituts són iguals, siguin de
Formentera, de Palma, de Pollença, de Muro, de Menorca, tots
són iguals i tots tenen les seves necessitats concretes.

En segon lloc, Sra. Tur, jo li puc assegurar que enguany
hem posat el cicle d’administratiu d’FP, i vostè ho sap, que
posar aquest cicle era una demanda concreta; que hem posat en
marxa l’institut d’ensenyament a distància el qual possibilitarà
que estudiants que, per diverses raons, o centres que per
diverses no puguin accedir a totes les assignatures o a estudis
d’FP o de batxillerat puguin tenir un accés adequat i puguin
donar una resposta realment a les demandes i necessitats que
puguin tenir els estudiants.

Per tant, nosaltres, evidentment, Formentera sempre és un
objectiu que tenim, i vostè ho sap perfectament, la preocupació
que tenim i la seguirem tenint, el que passa és que de vegades
quan governes has de prioritzar i nosaltres hem prioritzat coses
del CEIP de Sant Ferran i d’altres necessitats que hi havia, no
en contra de ningú, sinó perquè seguim pensant que aquesta
ampliació que vostè diu de Sant Ferran de Formentera doncs és
una necessitat i hi treballarem durant tota aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 9139/19, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de ressonància
magnètica a Formentera.

Novena pregunta, la RGE núm. 9139/19, relativa a servei
de ressonància magnètica a Formentera, que formula la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, president, gràcies, diputats, bon dia a tothom,
públic i tothom. Sobre la ressonància de Formentera.

Mire, Sra. Gómez, su menosprecio a las islas menores es
verdaderamente calumniante; el pasado 14 de noviembre, a lo

largo de su presentación de presupuestos, no dudó usted en
decir lo siguiente: “Ja s’han acabat les obres de l’hospital a
Manacor, si ho recorden era l’únic hospital que no tenia
ressonància magnètica, junt amb Formentera, que no la
necessita.”

¿Cómo cree usted que se tienen que sentir los
formenterenses? Habla del hospital de Manacor porque se
tenían que desplazar, y los de Formentera ¿acaso no se
desplazan? Doble insularidad, no sé si le queda claro.

Yo no dudo que no debió querer decir lo que dijo, pero, de
verdad, que, como vecina de Formentera, creo que se les ha
menospreciado y, como siempre, olvidado. Podría haber dicho
que no contaba con fondos, que lo harían posteriormente, pero
no, con decir que no lo necesitan usted ahí se quedó tan ancha.

Encima en un momento en que dicho hospital, para colmo,
carece de cirujanos, usted lo sabe bien, uno está de baja y el
otro se fue. ¿Tampoco necesitan cirujanos en Formentera?

Al mismo tiempo, también estamos con el caso de Ibiza,
Can Misses, los técnicos de radioterapia, ¿qué está pasando,
Sra. Consellera? Tres técnicos, ¿cuántos hay? Uno en activo.
¿Acaso los pacientes de Can Misses de radioterapia no
necesitan técnicos?

Nada más. Muchas gracias, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Crec que aquest govern ha demostrat
durant quatre anys de legislatura que té moltíssima preocupació
per les persones que s’han de desplaçar i per apropar els serveis
a totes les illes.

Sra. Diputada, a la comissió, o sigui, la Conselleria de Salut
ha de donar resposta a les necessitats de salut de la població
amb un pressupost limitat, i això vol dir prioritzar, i prioritzar
en funció de decisions tècniques, científiques, de les
associacions de professionals, etc.

A la meva compareixença d’Hisenda vaig posar un exemple
que pretenia explicar, pretenia explicar que no es poden tenir
tots els serveis a un hospital comarcal, tal vegada hagués
quedat millor o ho hagués entès millor si hagués dit que no hi
haurà cirurgia cardíaca o hemodinàmica o trasplantament a un
hospital comarcal, supòs que... perquè em sorprèn la seva
pregunta, no em deixa de sorprendre encara la seva pregunta.

Doncs és exactament el mateix, els hospitals comarcals no
poden tenir tots els serveis.
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Això no només és el cost de la tecnologia, és un personal
especialitzat, és una població diana, és una població de
referència per fer les proves i això vol dir seguretat en els
pacients. Per tant, no m’ha fet la pregunta, però així i tot li
contest al que m’havien plantejat: tenir una ressonància
magnètica a l’hospital de Formentera no suposaria una garantia
de millors serveis, sinó tot el contrari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Bueno, no me ha contestado lo de
los pacientes de radioterapia, los técnicos, qué está ocurriendo
en el hospital de Can Misses, y se ve que no quiere hablar de
ello.

La verdad es que sus desmanes y olvidos hacia las islas de
Formentera e Ibiza a veces son excesivos, ¿cree de verdad
usted y su señora presidenta, la Sra. Armengol, que esta es la
manera de tratar a las Pitiusas? ¿Cómo piensa el Govern
recuperar la confianza de formenterenses e ibicencos?

Aprendan a gestionar, que es lo que tienen que hacer,
porque si esto está ocurriendo es porque no saben gestionar
bien. Sean más prudentes a la hora de hacer declaraciones y le
ruego, le ruego, que pida disculpas públicas por su comentario
a todos los ciudadanos de Formentera. Dejen de jugar a
médicos y enfermeras y se dediquen a gestionar.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Nivelazo. Miri, Sra. Diputada, hem augmentat la inversió,
hem augmentat els professionals, hem augmentat els serveis i
hem evitats molts desplaçaments a les illes. Ja li he dit que la
ressonància magnètica és una tècnica que requereix moltíssima
especialització; sap quantes ressonàncies es varen fer derivades
de Formentera a Can Misses el mes de gener? Zero, ni una. Sap
quantes se’n fan de mitjana? Una cada tres dies,
aproximadament una cada tres dies. Vostè considera, i li faig la
pregunta, que és eficient comprar un material, tenir tècnics 24
hores per fer una ressonància cada tres dies o no fer-ne cap
durant un mes durant el mes de gener, vostè ho considera
eficient o fan demagògia com ens tenen acostumats, a impulsos
demagògics sense cap evidència ni una, ni una?

Està clar que no pot ser una prioritat per a Formentera, una
prioritat per a Formentera ha estat, per exemple, comprar un
ecògraf del qual se’n poden beneficiar molts professionals, o un
TAC que es troba en funcionament des del mes de juliol passat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 9141/19, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al servei de formació dels col·lectius
d’emergències.

Desena pregunta, relativa al servei de formació dels
col·lectius d’emergències, 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. Sra. Castro, l’EBAP és un organisme
autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica
pròpia, que va néixer amb la intenció d’aglutinar tota l’acció
formativa, en col·laboració i cooperació i l’intercanvi amb
altres institucions públiques.

Els bombers del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Palma han hagut de fer un caramull d’hores extraordinàries per
treure el servei endavant, uns 7 milions d’euros. Amb aquesta
quantitat es podrien haver contractat 200 bombers i no obligar
els empleats públics a haver de fer irregularitats amb un excés
d’hores extraordinàries.

Vostè també abandona el Consell de Menorca a cercar la
vida a l’Ajuntament de Palma, a sortir a la península per
seleccionar i formar els nous aspirants a bombers. I què diu
l’EBAP? Que no poden, que es troben immersos a l’any 2020
exclusivament en temes de policia.

Aquest és el seu nivell de gestió i lideratge que vol? Com
si l’EBAP s’hagués creat enguany, per favor! Quin traspàs,
quina planificació dels seus alts càrrecs i assessors, per cert, un
16% més aquesta legislatura, han compartit amb vostè?

Vaja herència i bordell que té, Sra. Castro, la barca de la
Sra. Armengol fa aigua per tots els costats.

El Sr. Negueruela, que li agrada molt fer les inspeccions a
les empreses privades, giri el focus i controli empreses o
convenis públics, per exemple el Servei Ferroviari de Mallorca,
que hi ha un bon desgavell d’hores extraordinàries; açò sí,
segons quins treballadors. O també Eliance, transport aeri
sanitari, amb una contracta de 25 milions d’euros per a quatre
anys i algú s’engronsa.
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Sra. Castro, creu que duen una bona direcció encertada?
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, bon dia, Sr. Camps, bon dia a tothom.
Sr. Camps, seguramente usted no ha tenido oportunidad de leer
los periódicos la última semana de Mallorca, pero los
problemas de liderazgo no están aquí, están en su partido, pero
eso es un problema interno suyo.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Contestaré a su pregunta, le contestaré a su pregunta,
nosotros respetamos, este gobierno respeta la autonomía de los
consejos insulares, esto no quiere decir que no estemos
coordinados y que estemos en diálogo permanente con todas las
administraciones. Fruto de este diálogo, la EBAP ha tenido
distintas alternativas con distintas (...) Sr. Negueruela...

(Remor de veus)

El Consell de Mallorca, como ha dicho...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

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

... está realizando el tercer curso, el Consell de Mallorca está
realizando en este momento el tercer curso de bomberos, el
tercero que hacemos en este año, de una manera coordinada, en
las instalaciones de la EBAP y supervisados por el Consell de
Mallorca. Lógicamente, el consell paga los gastos.

En el caso del Ayuntamiento de Palma, se ha cerrado un
acuerdo marco con un convenio similar, la EBAP homologará
próximamente los cursos que da el ayuntamiento.

En el caso del Consell d’Eivissa, nos reunimos con ellos y
el consell decidió optar por realizar el curso por su cuenta.

El Consell de Menorca debe decidir, desde la autonomía
que tiene, qué es lo que quiere hacer, y nosotros les
ayudaremos como hemos hecho con el resto de
administraciones.

En la moción a la usted hace referencia se equipara
erróneamente la formación de los bomberos con la formación
de policías locales, y usted lo sabe como yo, la formación de
policías locales se asume la formación y su financiación por la

EBAP, porque así lo establece la Ley de coordinación de
policías locales, no sucede lo mismo con el caso de los
bomberos.

Creo que esto sirve para aclarar las competencias de cada,
nosotros respetamos la autonomía de los consejos, como no
puede ser de otra manera, primero, porque los respetamos, y
segundo, porque es la única manera de adaptar las necesidades
formativas a cada isla.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

L’EBAP disposa d’un pla estratègic 2015-2019, per tant,
vigent, el qual incompleixen sistemàticament, amb un
departament de formació i selecció, com a unitat responsable
de planificar, coordinar i supervisar; amb una prefectura
d’estudis de formació en seguretat i emergències que té
l’encàrrec de gestionar l’activitat formativa adreçada als cossos
de policia local, bombers, voluntaris de protecció civil,
personal d’emergències i seguretat, la missió de millorar la
formació, capacitació i gestionar la selecció, provisió i
promoció de personal públic, la missió de voler ser la institució
de referència a les Illes, anam per bon camí.

Si amb l’herència rebuda del Partit Popular de 4.000
milions d’euros a la passada legislatura no van ser capaços de
fer funcionar l’EBAP, por em fa que aquesta legislatura
funcioni amb l’herència de la Sra. Armengol, amb un forat que
creix per moments. Tal vegada hauran de parlar amb els seus
companys d’Andalusia els quals sobre la gestió de cursos de
formació i ERE tenen un bon màster.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sra. Castro, creu que serà capaç de resoldre aquesta
situació?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Camps, no niegue los datos, no haga
victimismos, en materia de emergencias antes de que acabe este
año, el 2019, se habrán hecho 84 cursos sobre protección civil
y emergencias, repartidos entre las cuatro islas, más de 2.500
plazas.
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En el caso de Menorca, concretamente, sin ir más lejos, la
semana pasada se desplazó un técnico de la EBAP para hacer
un curso a los bomberos sobre cómo actuar en caso de
emergencias con vehículos eléctricos y de gas.

El PP, como siempre, llega tarde en su preocupación por la
función pública, solo cuando están en la oposición. La herencia
que hemos recibido, que recibimos tanto en el Consell de
Menorca, en el resto de consejos y en el propio Govern es cero
oposiciones; nosotros hemos aumentado un 28,5% en cinco
años, en un lustro. Nosotros, como siempre le digo, y le repito
en cada pregunta que me hacen sobre función pública,
defendemos los servicios públicos, y por eso tenemos que
proteger a nuestros empleados públicos, los cuidaremos y los
formaremos adecuadamente.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 9143/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni ferroviari.

Onzena pregunta, la RGE núm. 9143/19, relativa a conveni
ferroviari, que formula el diputat Sr. Antoni 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. Sr.
Conseller, quan té previst signar el conveni ferroviari que va
prometre la Sra. Armengol i el Sr. Ábalos?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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. Amb uns pressuposts
prorrogats de l’any 2018 i amb un govern en funcions,
convindrà vostè que no és el millor escenari, tot i que l’acord
està tancat, reflectit en els pressuposts del 2019, que no van ser
aprovats perquè tenien el seu vot en contra.

(Remor de veus)

Tot just hi hagi el nou govern en funcions, estarem en
condicions de poder signar aquest conveni.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Pons, 30 d’agost del 2018, la Sra. Armengol visita el Sr.
Ábalos per anunciar, després d’un centenar de fotos, això sí,
que abans de final d’any se signaria un conveni ferroviari
realista i rigorós. Abans de final d’any devia ser el 2018, no?,
Sr. Pons.

La Sra. Armengol ens va dir que Ábalos havia adquirit un
compromís ferm, ens va dir, ens va dir que era ferm el
compromís, això sí.

Dia 10 de desembre del 2018, la Sra. Armengol torna a
Madrid, es torna reunir amb el Sr. Ábalos i anuncien que se
signaria un conveni ferroviari per import de 100 milions
d’euros, a principis del pròxim any, per tal de finançar obres
ferroviàries. A principis del pròxim any, Sr. Pons, devia ser a
principis del 2019, o no?

Sr. Pons, vostès menteixen més que parlen, no en diuen ni
una de veritat vostès, no hi ha manera; la Sra. Armengol es fa
fotos a Madrid, això sí, cada dia, cada dia va a Madrid i
s’anuncien convenis en depuradores, ferroviaris, i no sé què...

(Remor de veus)

..., però vostès no signen res. No hi havia pressupost tampoc a
principis del 2019 i, en canvi, a vostès els semblava que farien
un ou de dos rovells, signarien un conveni de 100 milions
d’euros, això sí, a 10 anys, eh?, a 10 anys.

La realitat, Sr. Pons, és que no hi ha manera que vostès
signin res, i, això sí, les inversions s’han de fer igual, vostès les
financen no només amb fons propis, no, no, amb fons de
l’ecotaxa. I resulta que els ciutadans de les Illes Balears hem de
pagar les inversions ferroviàries que es fan a la península,
perquè resulta que té les competències l’Estat, i ara resulta que
també hem de pagar les inversions ferroviàries que es fan a les
Illes Balears, és un insult a la intel·ligència, Sr. Pons! Hem de
pagar les inversions dues vegades!

Per tant, Sr. Pons i Sra. Armengol, vagin a Madrid i signin
ja d’una vegada el conveni ferroviari. Mentrestant, mentrestant
no executin les inversions, perquè si no són capaços, acoten el
cap constantment, no són capaços de signar un conveni
ferroviari, hauran d’esperar a les inversions a les Illes Balears
en matèria ferroviària. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):
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Moltes gràcies. Principis d’anys següent, 2019, presentació
dels pressuposts generals de l’Estat, tramesos al Parlament del
Congrés dels Diputats, secció 17, Ministeri de Foment,
programa 453A, infraestructuras de transporte ferroviario,
partida 17.20, Secretaría de Estado e Infraestructuras, capítol
7, transferencia de capital, 7.5, comunidades autónomas, 7.5.1,
Convenio con la comunidad autónoma de las Islas Baleares en
materia ferroviaria, 10 milions d’euros. Si vostès ho haguessin
votat a favor en aquests moments no conveni, no, tindríem ja
directament els diners.

(Alguns aplaudiments)

Sentir-lo a vostè, jo m’esperava més rigor, sentir-lo a vostè
que arribi a confondre la part ferroviària a nivell estatal
respecte de la construcció d’una xarxa de metro a nivell local,
crec que arriba ja a demostrar fins on som.

(Remor de veus)

Jo, idò, perfecte, jo li demanaria: el metro de València qui
el paga? El metro de Barcelona, una nova línia, qui la paga? El
metro de Bilbao, una nova línia, qui la paga? La paga
directament la comunitat autònoma i, en tot cas, en conveni
amb l’ajuntament, no va a través de pressuposts generals de
l’Estat. Per tant, aquí devora nosaltres fem una nova línia i
cercam recursos per poder-la executar.

I vostès juguen a aquesta confusió. Mirin, vostè va ser
quatre anys director general de Pressuposts, el Sr. Company
quatre anys conseller de Mobilitat, en aquests quatre anys no hi
va haver ni govern en funcions ni hi va haver en cap moment
pressuposts prorrogats i no varen ser capaços en quatre anys ni
de veure un sol euro en matèria ferroviària, és més, varen
renunciar al conveni...

(Alguns aplaudiments)

...que tenien per impossibilitar precisament el que va suposar
una de les obres ferroviàries més importants. Açò ha estat la
seva herència, la incapacitat en quatre anys d’estabilitat en
l’àmbit de govern central de poder ni tan sols incloure als
pressuposts una partida a nivell de recursos ferroviaris.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.12) Pregunta RGE núm. 9278/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a disposició final setena del Projecte de
llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per
a l’any 2020.

Dotzena pregunta, la RGE núm. 9278/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 9144/19, relativa a disposició final
setena del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2020, que formula el diputat

Sr. Antoni 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, aquesta cambra va aprovar la Llei 7/2017, per tant
a l’any 2017, la modificació de la compilació de Dret Civil
balear i s’establí que en el cas de successions intestades, és a
dir, herències sense beneficiaris, els béns de l’herència
passarien a ser propietat de, per meitats, del municipi on residia
per darrera vegada el causant i l’altra meitat per als consells
insulars de l’illa de residència del causant.

Hi hagué un consens total en aquesta cambra i es va aprovar
per unanimitat. Per això ens vàrem quedar estupefactes quan
vostès varen incloure la disposició final setena dins el projecte
de llei de pressuposts que varen aprovar vostès al Consell de
Govern, ens vàrem quedar estupefactes de veure com tornaven
a centralitzar a la comunitat autònoma aquesta propietat, ens
vàrem quedar estupefactes.

Per això, li preguntam..., no només el Grup Parlamentari
Popular ens vàrem quedar estupefactes, sinó també la FELIB,
els consells insulars..., molta gent, no?, per això li preguntam
per què va incloure aquesta disposició final setena al projecte
de llei de pressuposts?

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):

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Costa, li agraeixo que
em faci aquesta pregunta, entenc que en positiu perquè pugui
explicar aquesta qüestió.

Divendres passat vàrem parlar amb els representants de la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i també hem
parlat amb els presidents dels consells insulars vist que ha
generat una desconfiança.

La proposta que hem fet als grups parlamentaris és
presentar una esmena que derogui la disposició quaranta-u de
la Llei de patrimoni i així la comunitat autònoma no tengui cap
intervenció en la gestió d’aquestes herències intestades.

Com bé li han explicat els tècnics aquesta proposta, aquesta
recomanació es va fer perquè es generaven problemes
administratius en la gestió d’herències de la qual la CAIB no
tenia cap dret per la modificació de la compilació de Dret Civil
o per la... aquesta llei que es va aprovar per unanimitat en
aquest parlament, des de 2017 es reparteix el 50% de l’herència
entre l’ajuntament i el consell insular corresponent i la
comunitat autònoma -i això no quedava modificat amb la llei
del Parlament- no té cap dret damunt d’aquesta herència.
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El que sí que assenyalava era un problema de tramitació
administrativa perquè no tenia legitimació clara per fer
aquestes gestions.

La intenció d’aquesta modificació era simplificar aquesta
qüestió, però bé com li he dit després d’aquesta polèmica que
s’ha generat la comunitat autònoma no tendrà cap intervenció
administrativa en la gestió d’aquestes herències.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, no és cert, en la seva disposició final setena
volien centralitzar en la comunitat autònoma part de la
competència, concretament els béns d’interès general, que se’ls
volien adjudicar unilateralment vostès. Per tant, no és cert el
que diu vostè.

Això ens du a reflexionar una cosa, ens diu: “ho llevarem
ja”, molt bé, això està molt bé, però a nosaltres el que ens va
sospitar és: per què varen incloure aquesta disposició final
setena? La pregunta és: una gran federalista com la Sra.
Armengol, que fins i tot encunya termes com federalista
interior, una gran defensora de la descentralització de
competència als consells insulars, una gran municipalista, la
Sra. Armengol, com és possible que inclogui al projecte de llei
que vostès varen aprovar a Consell de Govern una disposició
final com aquesta en la qual centralitzen competències a la
comunitat autònoma? Realment vostès s’ho creuen o només és
un eslògan? 

Nosaltres pensam que per a vostès és un eslògan, el que fan
sempre, com pot ser que una gran federalista interior i una gran
municipalista aprovi aquesta disposició final setena en aquesta
llei de pressuposts?

Sra. Sánchez i Sra. Armengol, mirin, no fa falta que aprovin
vostès, no fa falta que presentin vostès cap esmena, no fa falta,
el Partit Popular ja va anunciar divendres passat que en
presentaria una, donin suport a la nostra esmena de supressió
de la disposició final i així quedarà tot solucionat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Costa, fins el 2017 heretava l’Estat
i el Partit Popular no havia obert boca en cap moment...

(Alguns aplaudiments)

... ni havia fet cap qüestió perquè no heretàs l’Estat.

I parlant..., i no sigui oportunista i parlam de l’abast real
d’aquesta qüestió. Cap ajuntament, cap consell insular i la
comunitat autònoma de cap de les maneres perquè no en té cap
dret, no ha rebut cap ingrés per herències intestades des que es
va modificar la Llei de compilació de... la compilació -
perdonau- de Dret Civil. Només hi ha dos expedients en
tramitació, un de 112.00 euros i un de 84.600 euros. Crec que
no és suficient com per fer aquesta magnitud de la polèmica.

Aquesta modificació no tenia cap impacte als drets dels
consells insulars ni dels ajuntaments, l’únic que era... 
simplificava una tramitació administrativa. En cap moment no
s’ha modificat el percentatge que correspon a cadascuna de les
institucions per les herències intestades des de la modificació
del 2017, li vull recordar que abans d’aquesta modificació
heretava l’Estat.

Moltíssimes gràcies per la seva preocupació. Això es
modificarà amb una esmena a la Llei de pressupostos de 2020...

(Se sent en timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 9142/19, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensacions per
desplaçaments i estades dels usuaris de l’ib-salut fora de la
seva àrea de salut.

Tretzena pregunta, la RGE núm. 9142/19, relativa a
compensacions per desplaçaments i estades dels usuaris de l’ib-
salut fora de la seva àrea de salut, que formula la diputada Sra.
Maria Assumpció Pons i Fullana del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, la Comissió de Salut va aprovar dia 25 de setembre la
proposició no de llei del Partit Popular per revisar les dietes de
l’ib-salut als pacients que reben assistència sanitària fora de
l’illa on resideixen, concretament adequar aquestes
compensacions als costos i despeses reals, incorporar la revisió
anual de l’augment de l’IPC i pagar en un termini màxim de
tres mesos.

Sra. Consellera, quan complirà tots aquests acords que
varen ser aprovats per unanimitat?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, Sr. President. Li vull recordar que la darrera
actualització de les dietes o de les compensacions per a
desplaçaments de pacients es va fer el 2016, anteriorment la
revisió que es va fer va ser el 2011, també per un govern
progressista. 

En aquesta legislatura hem treballat en tres línies
fonamentals: una és apropar serveis a les illes... apropar serveis
amb professionals, desplaçar professionals en lloc que s’hagin
de desplaçar els pacients, sobretot a Formentera.

Un segon objectiu ha estat ampliar la cartera de serveis de
les Illes per evitar desplaçaments com totes les cirurgies
plàstica oftalmològica, pediàtrica, radioteràpia, ganglis
sentinella... per evitar desplaçament. 

Un tercer objectiu ha estat millorar les condicions de les
persones que s’han de desplaçar com llevar el copagament de
Can Granada que varen posar quan vostès governaven o fer una
residència a Son Espases i a Can Misses o convenis amb les
associacions que disposen de pisos a les altres illes.

La Llei Orgànica del 2012, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, coneguda com a llei Montoro, ha
dificultat introduir noves prestacions, ha dificultat l’increment
del PIB per exemple per augmentar-ne el preu, un altre
entrebanc també del seu partit, però li he de dir que les notícies
milloren i la modificació de les compensacions per a
desplaçament és imminent, de fet la regulació esperam que
estigui a punt de ser aprovada, es farà a través d’una disposició
addicional a la Llei de pressuposts de 2020. Com veu, ens
importen tots els ciutadans i de totes les illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, lament
molt que vostè no contesti les preguntes. Miri, en l’únic que dic
que té raó és que vostè té el pagament a aquestes persones que
vénen a tractar-se aquí a Mallorca, congelat des de 2016, és en
l’únic que se li pot donar la raó. I aquest govern que s’anomena
de les persones, però que no té en compte les persones, torna
caure en un tema tan sensible com aquest, pels seus reiterats
incompliments, perquè en els pressuposts d’enguany, vostès
havien habilitat una partida, una partida de 150.000 euros per
actualitzar aquestes dietes i què han fet, Sra. Consellera?, què
han fet?, és açò que ha de contestar. No han fet res, tot segueix
exactament igual.

Per tant, una vegada més enganen tots els malalts. Per açò
el Partit Popular va presentar aquesta proposició no de llei a la
Comissió de Salut, tenint en compte que les dietes que paga el
Govern de Canàries, per exemple, dupliquen les que es paguen
aquí a Balears. Han passat tres mesos, Sra. Consellera i ara en
els pressuposts de 2020, que estan en tramitació parlamentària,
li demanam, creu el Govern de les persones, el Govern de la
Sra. Armengol, que les dietes de l’ib-salut han de cobrir els
costos reals dels malalts i els seus acompanyants? Recolliran
els pressuposts de 2020 aquesta revisió anual de l’IPC?
Pagaran les dietes en el termini màxim de tres mesos o
continuaran congelant-les?

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de
Salut i Consum.

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

Gràcies, president. No recollirà l’IPC, recollirà més, perquè
el que feim és escoltar els ciutadans, escoltar les associacions
de pacients i està previst evidentment que si s’aproven es
pagarà a partir de gener de 2020, però a un prou molt superior
a l’IPC, perquè pensam, escoltam, ja li dic, escoltam -cosa que
ja sé que els costa- les associacions de pacients que ells
reclamen més quantia per exemple per als trasllats, perquè les
dietes per exemple a Son Espases tenen l’allotjament, però
també tenen les dietes incloses. 

Per tant, no em digui que no hem fet, Sra. Diputada, és molt
fàcil des de l’oposició, jo duc el ple escoltant propostes del seu
partit que quan tenen l’oportunitat de governar fan just el
contrari del que plantegen. No ho puc entendre.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.14) Pregunta RGE núm. 9138/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular, relativa a atac de la ministra Celaá
a les famílies de l’escola concertada.

Catorzena pregunta, la RGE núm. 9138/19, relativa a atac
de la ministra Celaá a les famílies de l’escola concertada, que
formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, su ministra socialista
declaró la guerra la semana pasada a las familias de la escuela
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concertada, al decir textualmente que el derecho de los padres
a elegir centro educativo o escoger enseñanza religiosa para sus
hijos, no forma parte del derecho a la libertad de enseñanza
recogida en la Constitución.

¿Comparte el Gobierno de la Sra. Armengol este ataque de
la ministra Celaá a los padres de la concertada?

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra.
Riera, gràcies per la seva pregunta, que realment reflecteix una
gran preocupació que vostès tenen, tota la gent de la dreta,
respecte del possible govern de coalició, evidentment.

La Sra. Celaá no ha canviat cap normativa, ni cap llei
respecte de la llibertat d’ensenyament, no ha modificat cap
normativa que vagi en contra del dret dels pares a elegir el
centre que vulguin. I més coses, Sra. Riera, lliçons sobre
l’article 27 de la Constitució ni una, sap qui va fer la LODE, la
Llei de dret de l’educació que defineix la concertació
educativa?, un Govern socialista, el Sr. Maravall. 

Sra. Riera, la concertació que és important, no és un dret, és
un instrument que té la legislació per fer possible el dret a
l’educació...

(Alguns aplaudiments)

Aquí a les Illes Balears el 95% de les famílies elegeixen
l’escola que volen, un 95%, sí senyora, ja pot fer capadetes,
però és així. Nosaltres no hem anat en contra mai del dret dels
pares a elegir l’educació que volen, al contrari. Ara bé,
l’educació, el dret a elegir centre no és un dret absolut, perquè
a vegades no hi ha places suficients, però nosaltres estam
complint i la ministra Celaá també acompleix evidentment el
que diu la Constitució Espanyola, que realment l’article 27 és
un article que va ser possible fonamentalment per l’acord que
hi havia entre la UCD, el PSOE, el Partit Comunista i Minoria
Catalana. De vostès, dels seus pares, el Sr. Fraga i companyia,
no podia esperar moltes més coses.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, no fue un lapsus, fue una
intervención preparada y leída a conciencia, estructurada desde
el principio hasta el final para acabar atacando a los padres de
la concertada, una declaración totalmente fuera de lugar y de
mal gusto, porque además se hizo en el marco del Congreso de
Escuelas Católicas, ante dos mil profesionales en el que la Sra.
Celaá había sido invitada. Algunos de estos representantes nos
acompañan hoy y se quedaron estupefactos ante semejante
desprecio y falta de respeto.

Mire, el artículo 27 de la Constitución es bastante claro y
recoge dos derechos: derecho de libertad de enseñanza y
derecho de los padres a escoger el tipo de educación que
quieran para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones
religiosas; y desvincularlos como hizo la ministra es una falta
de respeto y es de mal gusto.

Además por otro lado es obvio que no lo hizo por
ignorancia o por error, Sr. March, ya sabemos que a usted no
le gusta la concertada, pero es evidente que lo hizo porque lo
que quería era contentar a sus socios Podemos, con motivos
ideológicos con los que quieren formar gobierno en España. Ya
sabemos que no le gusta la concertada, que vienen atacándola
desde 2015...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... a la Sra. Armengol yo entiendo que no le guste y haga usted
ara les capadetes, pero la Sra. Armengol lleva desde 2015
laminando los derechos de los padres, quitando el punto de
antiguo alumno, recortando los módulos económicos para que
tengan que eliminar gastos desde la concertada o reduciendo las
zonas escolares, para que ese 95% de familias no sigan
eligiendo, como hacen un 40% las escuelas concertadas, Sr.
March.

Mire, nosotros desde el Partido Popular ya le digo que no
dejaremos de buscar acuerdos en materia educativa...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... pero dentro de la Constitución. Para saltarse la Constitución
señores diputados y para patalear esa 40% de familias que
eligen la concertada, desde luego ni usted ni la Sra. Armengol
cuenten con nosotros.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

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

Moltes gràcies, president. Sra. Riera, no l’aclapararé
respecte aquest govern de l’escola concertada. Miri, de quatre
acords que s’han fet amb la concertada, tres els ha fet un pacte
de progrés, de quatre, tres...

(Alguns aplaudiments)

De la passada legislatura fins ara, hem incrementat en 34
milions els doblers de la concertada, hem regularitzat
pagaments que vostès no varen fer de la seva legislatura amb
1.900.000 euros...

(Alguns aplaudiments)

Hem incrementat el nombre de professors de la concertada,
hem millorat els professors d’atenció a la diversitat, hem
programat un acord per donar els drets al professorat. Vostès,
el conseller d’Educació de Galícia va treure els sindicats de la
seva seu fa una setmana, per voler negociar allò que nosaltres
hem aconseguit amb els sindicats de la concertada...

(Alguns aplaudiments)

Hem donat ajudes de menjador dins la concertada. Hem fet
concertació d’orientadors i hem fet moltes coses més, fins i tot
hem concertat el tema de l’Escolania de Lluc, que vostès varen
ser incapaços de concertar i sap per què? Perquè a nosaltres
l’escola concertada també ens interessa, però, això sí, amb
vostès el que té perill és l’escola pública, i jo diria que també
l’escola concertada. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.15) Pregunta RGE núm. 9136/19, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a declaracions de la
ministra Celaá sobre la llibertat d’ensenyament.

Quinzena pregunta, la RGE núm. 9136/19, relativa a
declaracions de la ministra Celaá sobre la llibertat
d’ensenyament, que formula la diputada Sra. Patricia Guasp i
Barrero del Grup Parlamentari Ciudadanos...

(Remor de veus)

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Esperi un moment, Sra. Guasp, esperi un moment. Un poc
de silenci.

Té la paraula, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, Presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Discúlpenme por la afonía y por esta voz. Hace poco más
de una semana la ministra Celaá hizo unas declaraciones que
dejaron muy preocupados a padres, profesores y miembros de
la escuela concertada. Leo textualmente: “De ninguna manera
puede decirse que el derecho de los padres a escoger una
enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte
de la libertad de enseñanza”, y se atrevió incluso a manifestar
que es un derecho que no emana de la libertad reconocida en el
artículo 27 de la Constitución.

Sra. Presidenta, ¿suscribe las declaraciones de la ministra
Celaá cuestionando la libertad de enseñanza como derecho
constitucional? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per aquesta
pregunta, que ha contestat a la perfecció del conseller Martí
March, però si vol li ho repetiré una vegada més, ja que vostès
volen entrar en aquest fals debat, i no sé exactament per què,
supòs que per a un ús partidista de segons quines
interpretacions.

En cap moment la ministra Celaá no ha fet cap manifestació
de la qual es pugui derivar anar en contra de l’article 27 de la
Constitució Espanyola, que garanteix la llibertat
d’ensenyament, i vostè sap perfectament bé que ningú no
discuteix aquest dret que assisteix els pares i les mares. Ara,
això no implica, Sra. Guasp, que és el que va dir la ministra, el
dret a triar qualsevol col·legi que vulguin i que l’administració
pública l’hagi de pagar.

Aquest dret d’escollir centre per part dels mares i les mares
ve regulat per les distintes lleis i normatives que regulen el
sistema educatiu i els concerts educatius, però no és un dret
constitucional. I això no és que ho digui la ministra d’Educació,
és que això ho diuen totes les sentències del Tribunal
Constitucional des de l’any 81.

Per tant, si volen seguir amb aquest fals debat, segueixin-lo.
El que sí que és evident és que els fets demostren que aquest
govern, que tenc l’honor de presidir, és el que ha posat al dia
tots els drets sociolaborals que va retallar el seu soci del Partit
Popular a l’escola concertada aquí a les Illes Balears, i que hem
de recordar que els va deixar a deure ni més ni manco que 1,9
milions d’euros, que va ser el primer que vàrem haver d’abonar
quan vàrem començar el 2015.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, Sra. Presidenta, desde Ciudadanos hace mucho
tiempo que alertamos de la cruzada de la ministra Celaá contra
la enseñanza concertada. Nadie puede negar que estas
declaraciones fueron totalmente premeditadas. Fíjese que me
recuerdan mucho a las declaraciones del ministro Ábalos
cuestionando nuestro descuento de residente. Está claro que el
gobierno Sánchez no da puntada sin hilo, aunque usted le
quiere restar importancia y nos quiere tildar una vez más de
alarmistas por ejercer nuestro derecho a oposición. 

No negará que las afirmaciones de la ministra son un ataque
directo y flagrante a la educación concertada, y más
conociendo el objetivo claro de Unidas Podemos de
desmantelar la enseñanza concertada en nuestro país, un guiño
más a sus socios, y quizás una puerta abierta a seguir con la
deriva de asfixia a la educación concertada por parte de los
socialistas.

Sra. Presidenta, ¿suscribe estas palabras de la Sra. Celaá?
Cumplan con la Constitución, cumplan con las familias y
cumplan con la libertad y la igualdad, porque ustedes pueden
llevar a sus hijos a Inglaterra o al Liceo Francés, pero la
mayoría de Baleares no. Ciudadanos quiere reformar la LODE
para incluir de forma clara que la libertad de centro esté en la
Constitución. ¿Va usted a apoyarlo?, ¿va apoyarnos el Partido
Socialista?

Aunque no les guste, Sra. Presidenta, aquí estará siempre
Ciudadanos para defender la libertad, la igualdad de
oportunidades y el derecho de las familias a elegir centro para
sus hijos, y defendiendo siempre la igualdad y la libertad de
oportunidades que tanta urticaria da a la extrema izquierda, y
ya también al Partido Socialista. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, les mentides, encara que
es repeteixin moltes vegades, no passen a ser veritats,
segueixen essent mentides, que és el que vostè ha tornat a
explicar avui en aquesta cambra parlamentària. 

Li ho explicaré una vegada més. Ni el Govern d’Espanya ni
aquest govern no han canviat cap tipus de normativa per fer res
en contra de la concertada, ans tot al contrari. A veure, a les
Illes Balears s’han firmat quatre acords amb l’escola
concertada, i d’aquests quatre acords tres els han firmat
governs progressistes, el 2001, el 2008 i el 2016 el darrer, amb

el conseller Martí March. Sap vostè amb quin govern el
pressupost de la concertada s’ha incrementat un 21%? Amb el
meu govern. Les xifres demostren que les famílies de les Illes
Balears tenen accés al centre educatiu que trien; 9 de cada 10
alumnes que s’incorporen amb 3 anys al sistema educatiu van
a l’escola que han triat. Aquesta és la realitat, per tant, no
enganyi les famílies d’aquesta comunitat autònoma.

Quin govern és el que ha incrementat 239 docents a l’escola
concertada? El meu govern, Sra. Patricia Guasp. Quin govern
és el que per primera vegada ha pagat les beques menjador als
nins que van a l’escola concertada, Sra. Guasp? El meu govern,
perquè el Partit Popular no pagava res als nins que menjaven a
l’escola concertada.

(Alguns aplaudiments)

Sap quina és la regió d’Europa on hi ha més segregació
social segons l’informe PISA? La comunitat de Madrid, on
vostès governen. No és el nostre exemple.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 9164/19, presentada pel 
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a quantitat de
doblers que el Govern de les Illes Balears exigirà al pròxim
executiu estatal.

Setzena pregunta, la RGE núm. 9164/19, relativa a quantitat
de doblers que el Govern de les Illes Balears exigirà al pròxim
executiu estatal, 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.
Presidenta, hem vist distintes informacions però una que es
manté, que és que vostès exigiran al nou govern, si es
constitueix, 350 milions d’euros. Ens demanam per què aquesta
quantitat?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. Primera cosa que
és molt positiva és que efectivament vostè i jo creim que hi
haurà un nou govern molt aviat i que serà presidit per Pedro
Sánchez, i per tant tendrem aquesta capacitat d’interlocució

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909164


792 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 26 de novembre de 2019 

absolutament ràpida i que és absolutament necessària per a
aquesta comunitat autònoma.

Nosaltres no hem fet, des del Govern de les Illes Balears, ni
cap membre del seu govern, no hem fet cap concreció de la
xifra que es demanarà al Govern d’Espanya. Per tant no sé...,
aquesta xifra no l’ha donada el Govern de les Illes Balears. Sí
que li puc dir els reptes que tenim de forma molt immediata.
Evidentment hi haurà d’haver un pressupost general de l’Estat
per a l’any 2020 que hauria de comptar amb el factor
d’insularitat, per tant, aquesta serà una demanda per part del
Govern de les Illes Balears; l’aprovació immediata de la part
fiscal del règim especial; els convenis específics que van
derivar ja del Decret Llei del règim especial que està aprovat,
que record que eren en temes d’infraestructures hidràuliques,
en temes ferroviaris que el conseller Marc Pons explicava
abans; i els temes de zones turístiques madures, que enguany
ja han arribat els 8..., ja s’ha signat el conveni de 8 milions
d’euros, i hi ha el compromís de la ministra Reyes Maroto que
això es pugui estendre també al pressupost de l’any 2020 i
començar a treballar immediatament en un nou sistema de
finançament autonòmic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, possible govern, eh?, possible.

Dit això em remet a una informació que va sortir a un diari,
en què el Govern deia que exigiria 350 milions. Em deixa més
tranquil si és molt més de 350 milions, perquè el que és evident
és que durant aquests darrers anys hem arribat a pressupostar
tres vegades distints ingressos per exemple en conveni de
carreteres. Vàrem començar el 2015 amb 240 milions; l’any
passat varen ser 180, i enguany n’hem pressupostat 120. 

Han dit per activa i per passiva que farien una inversió
conjunta en tema de depuració d’aigua i millora de l’aigua
potable per 360 milions d’euros. També hi havia un altre
conveni del Sr. Zapatero de 120 milions d’euros que afectava
la depuradora de Palma i Can Picafort. Hi ha hagut també una
voluntat, des del nostre punt de vista, poc realista, poc fiable,
molt volàtil, per part del Govern balear i el Govern central a
l’hora de concretar les coses.

Ens hem trobat que hi hauria una segona part d’un REB que
nosaltres vàrem denominar com un “ja et diré coses”, i ja
sabem que en mallorquí un “ja et diré coses” és que no et dirà
coses mai, i nosaltres pensam, Sra. Presidenta, que ens han ficat
un gol per l’esquadra amb tots aquests convenis, amb aquest
REB que s’havia de fer. Diria més, que aquest REB és un
trampantojo, un trampantojo, és a dir, ens han volgut vendre
una visió òptica per part del que està convençut que això serà
així, però que realment no és així.

Davant aquesta qüestió ens interessa que vostès estiguin
forts, ens interessa que els recordin que 480 milions d’euros
s’han perdut a Balears del nou sistema de finançament que no
s’ha posat en marxa; que 7.054 són els doblers que hem aportat
a altres comunitats autònomes, o que 1.706 d’euros és la xifra
calculada d’incompliment de l’Estatut d’Autonomia, i 343 seria
aquest conveni de carreteres que ha sortit una sèrie de vegades
per aquí. Creim que és el moment que les vuit diputades i
diputats dels partits que teniu representació a Madrid es facin
valer, perquè podríem capgirar el finançament d’aquesta
comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, aquest govern seguirà sense
escatimar ni recursos ni força ni pressió per poder aconseguir
allò que es mereixen els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma en torn al finançament.

Jo li he dit els temes més urgents, de caràcter al pressupost
general de l’Estat per a 2020 i les negociacions entorn al règim
fiscal i del sistema de finançament autonòmic, però afegiré una
cosa que també és molt important.

 Per a nosaltres és molt important que hi hagi un govern
aviat a Madrid, sens dubte, que a més sigui un govern d’un
color polític semblant que comparteix un full de ruta polític per
a les Illes Balears, serà molt bo per a aquesta comunitat
autònoma perquè a part de les qüestions directes de convenis o
de finançament o de partides pressupostàries directes a les Illes
Balears ens jugam molt més.

Per exemple, és necessari que hi hagi un govern que cregui
en la Llei de dependència i que pagui per les persones
dependents i això s’ha de reflectir al Pressupost General de
l’Estat per al 2020 o que hi hagi un ingrés (...) en l’àmbit
espanyol que sens dubte vagi a corroborar la nostra renda social
garantida a aquesta comunitat autònoma, un govern que faci
una llei de canvi climàtic que sigui valenta en la transició
energètica i ajudi aquesta comunitat autònoma com es mereix,
que aposti per la derogació de la reforma laboral i que aposti
per un nou estatut del treballador, que aposti per l’actualització
de les pensions... Tot això és absolutament fonamental per als
ciutadans i les ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma. 

Per tant, a part de les qüestions concretes que hi pugui
haver necessitam un govern que també estimuli els drets de la
ciutadania i que ens ajudi a redistribuir millor la riquesa.
Podem parlar de salut, podem parlar de serveis socials, podem
parlar d’educació, un govern que..., ara que en parlava, no?,
que augmenti les beques escolars per als nostres ciutadans i
ciutadanes o un govern que segueixi reforçant el Pla de lluita
contra les violències masclistes que és tan i tan necessari a la
nostra societat.
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Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 9154/19, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a impost de successions i
donacions.

Dissetena pregunta, la RGE núm. 9154/19, relativa a impost
de successions i donacions, que formula el diputat Sr. Jorge
Campos i Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados,
prensa, invitados, Sra. Armengol, ¿cree que hay que tributar
una vez más por lo ya tributado, gravado y pagado varias veces
a lo largo de una vida? ¿Cree que el impuesto de sucesiones y
donaciones es justo?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, jo crec que sí
que s’ha d’exercir una fiscalitat justa i progressiva, així ho
marca la pròpia Constitució Espanyola que parla d’un estat de
dret social que s’ha de finançar, evidentment, i s’ha de finançar
a través dels imposts, evidentment.

L’impost de successions i donacions és un impost directe,
és progressiu, paga més qui més té, és un impost que va lligat
a la capacitat econòmica i que a més lluita per rompre les
desigualtats de l’origen de naixement de cadascuna de les
persones. 

En aquesta comunitat autònoma, a més, amb les deduccions
que tenim i amb l’establiment que tenim de l’impost de
successions i donacions, com vostè coneix perfectament, som
la vuitena comunitat en menor pressió en l’impost de
successions i la setena en menor pressió en l’impost de
donacions.

La política fiscal que fa aquest govern, efectivament, és
justa i progressiva i mira per l’interès general de tots els
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Evidentemente, Sr. Armengol, no es así como usted dice.
Baleares es la tercera región más cara para heredar en España,
pero fíjese que infierno fiscal nos han montado que para las
donaciones aun puede ser peor ya que se le aplica un tipo
progresivo que puede llegar hasta el 34%, ahí es nada.

Mire, Sra. Armengol, el impuesto de sucesiones es el más
claro ejemplo de hasta donde puede llegar la voracidad de la
administración para seguir manteniendo su bienestar, el
bienestar de los políticos, que no el de los ciudadanos que
tienen que pagar hasta para morirse. Están metiendo la mano en
el bolsillo de los muertos, Sra. Armengol. 

Frente a sus mentiras le voy a decir las verdades del
impuesto de sucesiones: es injusto al fomentar la desigualdad
entre españoles, otra de las consecuencias negativas del sistema
autonómico. Carecemos de armonización fiscal y se producen
graves discriminaciones en función del lugar de residencia del
fallecido. Es discriminatorio cebándose precisamente con la
clase trabajadora, los ricos tienen los instrumentos fiscales y de
medios proporcionados por el propio gobierno para evadirlo o
reducirlo al máximo. Es un impuesto desalmado, pues no tiene
en cuenta la situación real del heredero exigiendo un pago por
adelantado para liberar bienes que son legítimamente suyos. Es
un confiscatorio, expoliándote a la fuerza lo que legítimamente
por derecho te pertenece. Es abusivo, tributando una vez más
por lo ya tributado, gravado y pagado varias veces a lo largo de
una vida de esfuerzo. Es despótico, provocando la renuncia de
las familias al no poder disponer del bien ni acceder a crédito
para liquidar el impuesto.

En los últimos diez años, solo como ejemplo, las renuncias
a las herencias han aumentado un 300% y Baleares, Sra.
Armengol, es una de las regiones con más renuncias de España
donde representan más de un 15% de las tramitaciones y no lo
digo solo yo, sino también las asociaciones de afectados por
este impuesto.

Sra. Armengol, este impuesto nos quita el pasado, nos roba
el presente y nos hipoteca el futuro, como usted y su gobierno.

Buenos días.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, les dades no les controla
molt bé, haurà de fer una miqueta més de feina perquè no n’ha
endevinat ni una.

Li explicaré la política fiscal d’aquest govern. Nosaltres
només vàrem pujar... varem incrementar fiscalment als que més
tenen, a les rendes superiors dels patrimonis de més de 700.000
euros i sí, nosaltres creiem en els imposts i creiem en una
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política redistributiva i creiem que qui més té més ha de pagar,
igual que qui més contamina més ha de pagar. 

Aquesta ha estat la política fiscal que ha practicat el Govern
de les Illes Balears, amb deduccions fiscals per als col·lectius
més vulnerables a la nostra comunitat autònoma, amb les
deduccions que es plantegen i es mantenen als pressuposts de
l’any 2020 que són 18 deduccions a l’IRPF, que es mantenen
-dic- per als col·lectius més vulnerables, també per fomentar la
innovació, també per fomentar l’ajuda als estudis dels nostres
estudiants d’aquesta comunitat autònoma i l’impost de turisme
sostenible que -com bé vostè supòs que sap- paguen els turistes
que vénen a aquesta comunitat autònoma per mitigar la petjada
mediambiental d’un turisme intensiu.

I li deia: sí, nosaltres creim en el sistema impositiu perquè
l’Estat es finança d’això per poder revertir-lo en l’interès
general perquè nosaltres creiem, a diferència seva, en una
sanitat pública, potent, en una educació pública potent, en uns
serveis socials que no deixin ningú a la cuneta, en uns serveis
públics a l’alçada de les circumstàncies i a l’alçada de la
potència d’aquesta comunitat autònoma per donar la qualitat de
vida necessària als ciutadans i les ciutadanes i creiem que sí,
que hi ha d’haver recursos públics per donar suport a les
persones més vulnerables. 

Nosaltres creim que hi ha d’haver recursos per donar suport
als infants d’aquesta comunitat autònoma, malgrat vostès no
varen voler signar el Pacte per la infància, per això no
necessiten recursos públics perquè no creuen en les persones
més vulnerables.

I creiem que hi ha d’haver recursos per lluitar, per exemple,
contra la violència masclista que vostès amaguen i que vostès
no volen ni tan sols signar una declaració institucional... sí, Sr.
Campos, perquè nosaltres creiem en la cosa pública, perquè
nosaltres creiem en l’interès general, perquè nosaltres creiem
en tots els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta comunitat
autònoma, tenim una política fiscal progressiva i justa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 9146/19, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accés a l’habitatge per
part dels ciutadans en rendes mitjanes i baixes.

Divuitena pregunta, la  RGE núm. 9146/19, relativa a accés
a l’habitatge per part dels ciutadans en rendes mitjanes i baixes,
que formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, bon dia,
comprar un habitatge aquí a les Balears és un 60% més car que

a la península, llogar un habitatge aquí a Balears és un 40%
més car que a la península.

Duen vostès quatre anys governant i demanen ara, o varen
demanar sis mesos més per fer un pla de xoc i no sabem davant
un problema tan greu com aquest, no sabem exactament què hi
ha. 

Per tant, avui li deman: quines són les mesures efectives
que pensa prendre el seu govern per fer front a aquest greu
problema? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, per la seva
pregunta, està molt bé que es preocupi de les polítiques
d’habitatge ara que és a l’oposició, no quan era conseller
d’Habitatge...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, li puc dir que la política que fa aquest govern és
radicalment contrari a la que feia vostè. Vostè venia els solars
públics per poder fer habitatge de protecció oficial, nosaltres a
l’inrevés: hem aconseguit sòl per poder fer política d’habitatge
públic i en aquesta línia continuam fent feina.

Vostè sap que va ser possible la primera llei d’habitatge a
la nostra comunitat autònoma amb el nostre govern i que en
aquest moment estam amb les línies que treballam d’una forma
intensa, són... amb la política de construir habitatge de
protecció oficial. Som conscients que quan augmenti el parc
d’habitatge públic disminuiran els lloguers privats i els preus de
l’habitatge.

Aquest pressupost per a l’any 2020 és el pressupost més
elevat pressupostàriament en termes d’habitatge, 103.129.000
euros és el que es dedicarà a la construcció d’habitatge per...
l’objectiu d’aquesta legislatura és passar de 1.800 a 3.600
habitatges.

Malgrat tot l’esforç del sector públic necessitam la
implicació del sector privat, és una cosa que hem comentat en
diferents ocasions amb vostè i, per tant, estam en aquest
moment tenint reunions amb col·legis professionals vinculats
a l’habitatge per tal de poder articular diferents solucions que
tenguin en comú poder estimular aquesta política d’habitatge
públic des de la cosa pública -repetesc- i des de la cosa privada,
i això es traspassarà amb el Pla de mesures de l’habitatge que
va anunciar el conseller Marc Pons i que presentarem el més
aviat possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, Sra. Armengol, jo no perdré molt de temps dient-li que
vaig haver de pagar 40 milions d’euros que vostè em va deixar,
ni que vostès compraven...

(Alguns aplaudiments)

... compraven rams de flors i obres d’art amb els doblers que
s’havien de destinar a habitatge, deixem això i resolguem el
problema, Sra. Armengol.

Vostè té un problema de 16.000 habitatges que falten en
aqueixa comunitat autònoma, li han dit els sectors
professionals, i ens vol fer creure que fer-ne 500 d’HPO ja
estarà arreglat, i no serà així. Per tant, vostès han de començar
a actuar.

Vostès han fet una llei que prohibeix i persegueix i ara, en
el pressupost, posa 5 milions d’euros per donar a aquells que
volen perseguir, que són els grans tenidors. Així, Sra.
Armengol, no se es resolen els problemes. Miri, jo li diré com
les ha de resoldre, i ens copiï i ho facin bé. Hi ha tres eixos
sobre els quals s’ha de resoldre aquest problema: un, s’han
d’aconseguir habitatges, s’han de posar habitatges en el mercat
i ho han de fer que siguin habitatges assequibles, i això ho pot
fer vostè amb la col·laboració privada la qual es troba
perfectament capacitada; ha d’agilitar les llicències, ha de
facilitar sòl urbà i amb això tendrem habitatges assequibles, de
150 a 200.000 euros.

Vostè ha d’abaixar la fiscalitat i no l’ha de pujar, com ha fet
ara amb els actes jurídics documentats, els ha d’abaixar per a
l’habitatge habitual, i també ha d’abaixar l’impost de
transmissions patrimonials.

I després, fonamental, Sra. Armengol, vostè ha de facilitar
el finançament, els joves, quan tenen habitatges als quals poden
accedir se’n van al banc i només els deixen un 80%, vostè els
ha d’avalar la resta que necessiten per poder accedir a aquest
habitatge i amb això aconseguirà moltes coses, aconseguirà que
els joves facin estalvi, aconseguirà dinamitzar l’economia i
aconseguirà, a més a més, que es fomenti moltíssim la baixada
dels lloguers, perquè no serà necessari que tothom accedeixi al
lloguer.

Miri, i tot això sense posar ni un euro públic, Sra.
Armengol, i vostè palanqueja el Govern i lleva 27 milions
d’euros de l’ecotaxa, quan no seria necessari fer absolutament
res, perquè li faria la iniciativa privada. I això és el que ens
diferencia a vostès de nosaltres quan governam.

Miri, Sra. Armengol, digui-li ja al seu conseller que es posi
les piles d’una vegada, deixi’s de fer-se fotos d’aqueixes a
solars buits, i després, sobretot, deixi de donar la culpa al Partit
Popular, vostè fa cinc anys que governa i ha de resoldre aqueix
problema d’una vegada, i nosaltres la volem ajudar. Per tant,
deixi de posar el retrovisor, miri per endavant, perquè vostè,
mirant per enrera, travela i fa mal als nostres joves de la nostra
comunitat autònoma.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta
del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, per tots
aquests consells que dóna ara que és a l’oposició, benvinguts
siguin, i no es preocupi que nosaltres tot allò que és positiu ho
fem en bé de la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma, li
vaig dir, li he dit moltes vegades, la política d’habitatge públic
ha començat a la passada legislatura perquè a la seva època va
ser un desert.

És igual, anem per feina, vàrem començar amb una Llei
d’habitatge potent, hem aconseguit que els ajuntaments ens
donin sòl per poder fer habitatge públic i en aquest moment, Sr.
Company, nou habitatges es troben pràcticament acabats, 133
habitatges es troben en obres i d’altres 372 es començaran a
l’any 2020. És suficient incrementar el parc d’habitatge públic?
No, no és suficient, ara bé, és absolutament necessari, perquè
hi ha molts de ciutadans que necessiten un habitatge públic
perquè és destinat a lloguer social, que no farà mai el mercat
privat, com vostè sap perfectament, Sr. Company. I deixar-ho
tot en mans del privat, efectivament és el que ens diferencia a
vostès de nosaltres, hi ha gent que necessita un lloguer social
amb una renda molt baixa per poder disposar d’aquest
habitatge, que és un dret constitucional.

I, efectivament, li deia jo, també parlam amb tot el món
privat per poder fer possible accelerar tant en tema de
llicències, com el tema de les inversions necessàries en
habitatge de protecció oficial, això ho fa el meu govern, i la
seva ajuda, si vol, serà benvinguda.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 5605/19, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a connectivitat aèria i
marítima.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 5605/19, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a connectivitat aèria i marítima. Per
a la intervenció del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, supòs que és
vostè qui es dóna per interpel·lat d’aquesta interpel·lació i li
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agraesc la seva atenció, i bé, aquest evidentment és un tema, és
una carpeta permanentment oberta per a un govern de les Illes
Balears i, per tant, sempre tenim un tema o altre per parlar de
connectivitat, en aquest cas aèria i marítima, i jo volia repassar
alguns dels aspectes que crec que són més candents per fer la
funció que tenen aquestes interpel·lacions, que és, d’alguna
manera, fer un seguiment de quines tasques du a terme el
Govern en totes aquestes matèries.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor. Continuï, Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. I sobre connectivitat aèria hi ha un
tema d’estil de govern que algunes vegades hem tengut ocasió
de tocar-lo, de resquitllada, i que a mi em preocupa i que a mi
m’agradaria que avui vostè m’aclarís; és a dir, jo crec... a finals
de la legislatura passada vam tenir un debat sobre el tema de les
OSP, miri, record una pregunta oral que jo li vaig fer, després
d’unes declaracions seves, en les que deia que instaria la
declaració d’obligació de servei públic de totes les rutes aèries
entre les illes i la península, de fet, aquí tinc la carta que del 7
de desembre del 2018, per tant aviat farà un any, el director
general de Ports i Aeroports va trametre al ministeri,
efectivament demanant aquesta generalització del règim
d’obligació de servei públic entre illes i península.

Jo li vaig fer saber en aquella pregunta que nosaltres crèiem
que aquesta estratègia tal vegada no era la més adequada, per
què? Perquè, precisament, com que és una carpeta
permanentment oberta tenim tants fronts als quals enfrontar-nos
que crec, jo crec, i el meu grup creu, i, de fet, un dels punts del
nostre acord d’investidura va en aquesta línia, que el que toca
és anar problema per problema, un a un i anar solucionant els
problemes més greus sense voler abastar massa, perquè ja
sabem que de vegades doncs qui ho vol tot no aconsegueix res.
En aquesta mateixa línia, per exemple, li he de dir que em va
sorprendre molt, el passat 24 d’octubre, i també li agrairia que
m’ho expliqués, aquesta notícia de la reunió del Comitè de
Rutes en què el titular era Menorca se propone abrir 29 rutas
aéreas con ciudades europeas en temporada baja, en un plazo
de tan solo dos años. Jo no sé si el periodista es va emocionar
o aquesta reunió del Comitè de Rutes en la qual vostè,
òbviament, hi era present, veig una mica que va en la mateixa
línia.

És a dir, amb el tema de les OSP crec que ho hem
aconseguit reconduir, fa un any demanaven al Ministeri de
Foment OSP per a totes les línies que connectaven les Illes amb
la península; resposta del ministeri: ui!, això és molt ambiciós
i ja en parlarem. És clar, nosaltres li dèiem: no, no, escolti,
comenci per la més important, la més important en la qual està
més justificada l’OSP, més important en el sentit que és la que
presenta més problemes de connectivitat, que és la línia
Menorca-Barcelona, és en la que realment, a part de la
Menorca-Madrid, doncs, que ja hi ha una línia de treball, és en
la que més justificat estaria perquè és en la que el mercat dóna
menys resposta, que no hem d’oblidar que aquest és el criteri
bàsic perquè una OSP es pugui tirar endavant.

Per tant, a l’acord d’investidura teníem que el Govern
assumia que aquesta era la línia prioritària per aconseguir una
OSP i jo el que li voldria demanar és si aquesta altra línia de
treball, la de fa un any, la del 7 de desembre del 2018, s’ha
superat ja definitivament i anem a intentar treballar amb el
ministeri perquè es treballi per començar amb l’OSP Menorca-
Barcelona, després, si de cas, ja vindran les altres.

I el mateix li diria respecte d’aquesta notícia del Comitè de
Rutes, a mi m’agradaria que m’ho expliqués i m’agradaria que
vostè em digués si realment vostè veu la possibilitat que en dos
anys passem de tenir cinc connexions a tenir-ne 29, que és una
cosa que, com a mínim, és sorprenent, però és un poc en la
mateixa línia, no?, de dir: no prometem massa coses perquè
llavors abastem massa i no aconseguim res.

L’altre tema que li volia comentar sobre connectivitat aèria
és en relació amb una pregunta que li vaig fer a la presidenta fa
uns dies sobre la compra d’Iberia, la compra d’Air Europa per
part d’Iberia. Jo vaig dir en aquella ocasió que la compra d’Air
Europa per part d’Iberia és l’amenaça més greu que tenim en
aquests moments en matèria de connectivitat. M’agradaria que
em digués -don per assentat que vostès es troben a sobre
d’aquest tema-, que em digués quina és en aquests moments la
situació, és a dir, quins elements es decidiran a nivell espanyol,
quins elements es decidiran a nivell europeu i què hi pot fer la
comunitat de forma activa per participar-hi per no ser
simplement un espectador i un oient de les decisions que es
prenguin, que prendran altres instàncies, que ja sé que les han
de prendre altres instàncies, però el que vull és estar segur que
el Govern fa tot el possible per fer sentir la nostra veu, per fer
sentir la nostra problemàtica i per fer arribar tots els informes
que siguin necessaris.

I en aquest sentit, jo crec que és molt important que vostè
ens digui quina és la línia de treball, quina és la visió que
vostès, des de la conselleria i des del Govern, tenen sobre
aquest tema, quin és l’escenari que veuen de futur? Una única
companyia a la qual es posin condicions per garantir la
connectivitat o una companyia a la qual es limita la seva
operativitat per poder facilitar que entrin altres operadors en el
mercat? M’agradaria saber què és el que intentarà, és a dir, en
aquest paper actiu que jo demano que tengui la comunitat
autònoma en quina anirà, miraran d’aconseguir?

Hi ha un altre tema que la meva companya Patrícia Font
avui li ha demanat, sobre la torre de control; nosaltres creiem
que sobretot el que caldria és fer la inversió per a una nova
torre de control. És a dir, està molt bé fer..., vostè ho ha
explicat molt bé, fer la prova pilot, col·laborar, ésser part
d’aquest repte tecnològic de la torre remota, però vostè hi ha
hagut un moment que ha dit: haurem de garantir que podem
donar resposta a qualsevol contingència. És que, escolti,
qualsevol contingència a l’aeroport de Menorca és gravíssim,
deixa l’illa totalment incomunicada, sense connectivitat aèria.

Aleshores, nosaltres creiem que aquí el que s’hauria de fer
és: primer, fer la torre de control física, la tradicional, perquè
la que hi ha ara cau a trossos, és la més antiga d’Espanya; vostè
sap que hi ha moltíssimes queixes sobre les seves condicions
d’habitabilitat i de treball i, per tant, nosaltres el que creiem és
que primer s’hauria de pressionar el Govern i AENA i a través
del Govern pressionar AENA, perquè es faci la inversió que
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estava prevista, que és que es faci la nova torre de control, i
quan estigui feta llavors podrem fer el que vostè diu, que és
treballar en paral·lel amb la torre remota, la torre física, i si hi
hagués qualsevol contingència, qualsevol incidència a la torre
remota sempre tendríem una torre física en perfectes condicions
per poder garantir que no hi ha cap incidència ni hi ha cap
contingència insuperable.

Passant al tema de la connectivitat marítima, evidentment
els darrers dies ha estat notícia la problemàtica de l’increment
de les tarifes a causa de l’increment del preu dels combustibles.
Ha sortit a la premsa que han decidit reduir les taxes en els
ports de les Illes Balears, la qual cosa és una bona notícia, però
no tots els ports de les Illes Balears són de les Illes Balears. Per
tant, a mi m’agradaria saber, m’agradaria que ens expliqués
exactament en què consisteix aquesta mesura i quines altres
mesures tenen pensades per pal·liar aquest increment, perquè
això és molt preocupant perquè, evidentment, el problema no
és només de tarifa és l’impacte que això tindrà en el preu de les
mercaderies les quals, com sabem, arriben a les Illes Balears en
un percentatge importantíssim, el trànsit marítim té una
incidència fonamental, vostè ho sap millor que jo, Sr.
Conseller, en els preus a peu de carrer, en els preus de consum.
Per tant, veure què podem fer en aquesta matèria.

Un altre tema sobre connectivitat marítima, hem tengut una
notícia positiva, Sr. Conseller, una notícia molt positiva que és
que, finalment, el Govern s’ha disposat a garantir la
connectivitat entre Eivissa i Formentera. Jo li volia demanar si
tenen previst fer una mesura similar entre Alcúdia i Ciutadella,
perquè vostè sap en aquests moments la dependència clara que
hi ha en el tema comercial de Menorca respecte de Mallorca,
molta gent agafa el cotxe, l’embarca i se’n va a Mallorca a
comprar coses que no pot comprar a Menorca; però, ens trobam
que, per exemple, en dissabte, no és possible anar i tornar el
mateix dia, la qual cosa obliga que la gent que fa ús d’aquest
servei per poder comprar a Mallorca coses que no troba a
Menorca es troben que ha de passar una nit a Mallorca.
Aleshores té a l’agenda la possibilitat d’intervenir igual que ho
ha fet en la línia Eivissa-Formentera en la línia Alcúdia-
Ciutadella? Aquesta seria la pregunta que li faria.

I després, per acabar, un tema que vostè sap que és un
clàssic meu que és el del trànsit interinsular de mercaderies. En
el trànsit interinsular de mercaderies hi ha unes compensacions
previstes en el Règim Especial de Balears, en el nou Règim
Especial de Balears es torna dir que el trànsit interinsular de
mercaderies rebrà compensacions, però ens trobam igual des de
l’any 1998; és a dir, la llei ho diu, però no s’ha desplegat mai.

Jo li vaig demanar en aquella ocasió, o fa gairebé més d’un
any, si vostès tenien intenció de presentar al·legacions a la
modificació del Reial Decret 1034/1999, que és el que regula
tot això, i vostè em va dir que sí, i els ho vaig demanar i vostès
me la van donar; per cert, conseller, li he de reconèixer que a
la seva conselleria, almenys la legislatura passada, ens donava
la documentació sempre que la demanàvem, i ho dic perquè no
ho puc dir d’altres conselleries, i això almenys en aquest
aspecte li he de reconèixer. La veritat és que crec que les
eleccions que vam fer, com a govern, deixen molt que desitjar,
no puc allargar-m’hi més, però sí que li volia demanar si aquest
tema el donen per tancat, pensen continuar-hi lluitant o com ho
farem perquè es faci realitat el que la llei ens reconeix, ara

també el Règim Especial de Balears, que és la compensació al
trànsit interinsular de mercaderies.

Gràcies, Sr. President.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Castells. Tiene la palabra el
representante del Govern, el conseller de Movilidad y
Vivienda.

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

Moltes gràcies, Sr. Castells, per aquesta preocupació, aquest
debat permanent que tenim obert el qual crec que és positiu, es
fa amb un to constructiu i per tant amb ganes sempre de
millorar, jo vull valorar també açò com a punt d’entrada. El seu
plantejament, amb l’enunciat que era connectivitat aèria i
marítima donava, per tant, que al final ara acaba essent un
examen de qüestions molt concretes on intentaré donar resposta
a cada una, si ho hagués sabut més concretament m’hauria
pogut aprofundir en aquestes explicacions, intentaré donar-li
resposta, en qualsevol cas, a cadascuna de les qüestions que
vostès han plantejat.

Efectivament, crec que vostè ho ha definit bé i hem d’afinar
les qüestions lligades a l’estratègia d’obrir noves OSP amb la
península com a una fórmula possible per poder limitar el preu
màxim, no totes les connexions són iguals, n’hi ha una on més
la patim que és amb Barcelona, i jo estic d’acord amb vostè
que, més que fer el ventall ample i disparar a tot, hem d’afinar
molt bé l’estratègia en aquells punts on tenim més necessitats,
si de ver volem tenir més possibilitats de tenir èxit, hem de ser
pragmàtics, aquesta és la nostra línia de treball.

Sí que és cert que al llarg d’aquest darrer any, i des que hem
començat aquesta legislatura, la situació del Govern a Espanya,
en governs en funcions, en eleccions permanents, de nou en
governs en funcions en negociació en aquests moments, ens ha
permès fer molt poca cosa, i li som ben sincer. Per tant,
nosaltres estam en certa manera a l’espera, i ho parlava abans
del tema del conveni ferroviari, estam a l’espera que hi hagi un
nou govern que comenci a funcionar, que esperem que sigui el
més prest possible perquè en el moment que arribi llavors
podrem començar a fer camí en aquestes qüestions.

Per tant, aquí devora en tenim una que és la connexió amb
Barcelona com a plantejament primer de tots i el més
important.

El Pla de connectivitat per a Menorca 2020-2022, aquest és
un plantejament que neix d’un acord, que açò no havia succeït
mai perquè es feien plans de connectivitat però els feia el
Govern a porta tancada, sense donar massa participació, aquest
neix, per primera vegada, amb l’acord d’AENA, Consell
Insular de Menorca, Govern de les Illes, Cambra de Comerç,
Ajuntament de Maó i a la part de les patronals hi ha CAEB,
ASHOME i PIME totes formant part d’aquesta emesa, amb
l’AETIB també, coordinats amb la Conselleria de Turisme. Els
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objectius són definir estratègies per potenciar l’obertura de
noves rutes; impulsar noves rutes cap a destinacions
domèstiques, també a nivell nacional; una estratègia, per tant,
concreta que acaba amb propostes.

Quines són aquestes propostes? Efectivament, la
connectivitat, especialment en temporada baixa i mitjana de 32
aeroports de 13 països diferents. Açò no vol dir que, quan
comptam 32 aeroports no vol dir, o pos l’exemple, que volem
a l’estiu però que després en temporada mitjana i baixa ja no hi
ha connectivitat, allargar aquesta temporada, obrir a l’hivern
representa un d’aquests 32 aeroports. Quins són? Els hi puc dir:
París, Niça, Toulouse a França; Roma i Bolonya a Itàlia;
Lisboa i Porto a Portugal; Munich, Berlín i Dusseldörf a
Alemanya; Zurich i Ginebra a Suïssa; Londres i Manchester a
Regne Unit; Amsterdam a Holanda; Brussel·les a Bèlgica. Es
plantegen algunes connectivitats amb escala i, per tant, aquí
Barcelona i Madrid també en són una porta d’entrada, ens ho
demanava el sector privat, de pensar en Estats Units com a una
estratègia via connectivitat, no directa, evidentment, però sí
amb aquests aeroports. Hi ha dins la part domèstica obertura a
Menorca i a Eivissa, i ara fa molt poc ja hem sentit Air Europa
que ha parlat..., ha parlat no, s’ha pronunciat amb la voluntat
d’obrir aquesta directa Menorca-Eivissa. Jo crec que aquesta és
bona. I marca també Granada-Santiago.

Què fa aquest pla de connectivitat? No només identifica
potenciar els aeroports en funció de les xifres de com es mou
la gent, veus que hi ha una demanda que podria estimular
Menorca, sinó que a més a més identifica quines companyies
aèries podrien desenvolupar aquestes noves rutes, i les
identifica, 32 companyies aèries podrien fer aquestes
connexions, i a la vegada estableix l’estratègia amb les quals
s’ha de negociar o s’ha de plantejar aquesta proposta a aquestes
companyies aèries, i diu on, fins i tot, escolta, a quines fires
determinades, de quina manera, i això és una feina feta i
acordada amb el Consell de Menorca, on ells han aportat molt,
també el sector privat, i per tant està en certa manera..., en certa
manera no, està totalment acordada.

Respecte de les conseqüències de la compra d’IAG per part
d’Air Europa, he tingut oportunitat de poder-les explicar aquí
en seu parlamentària, el camí o les prioritats que nosaltres
marcàvem. El que sí li puc dir és que hem pogut avançar, hem
fet un primer estudi preliminar d’anàlisi de les conseqüències
que açò pot tenir, el fet que es fusionin aquestes dues
companyies, i aquí devora hem de dir que..., li don algunes
dades, que crec que val la pena. L’aeroport de Palma tindrà un
29,98% dels passatgers, estaran lligats directament a aquesta
companyia, creixerà un 10%; a Eivissa aquesta..., serà un 44%
del mercat total i suposarà un increment, quan es fusionin, d’un
2,3%; i a Menorca un 63,5% de la connectivitat estarà lligada
a aquesta empresa, creixent un 5,21%.

Què succeirà?, què representa aquesta fusió? Aquesta fusió
representa que en aquests moments hi ha 24 rutes, 24 rutes, que
opera en aquests moments en monopoli, o bé..., en règim de
monopoli, ens entenem, únicament, en exclusivitat perquè no
hi ha altra companyia que vulgui operar, o bé ho fa..., ai, perdó,
Iberia; quan es fusionin hi haurà 37 rutes, passarem de 24 a 37
rutes, que seran operades per un sol operador. Aquestes les hi
puc dir: des de l’aeroport de Palma són Eivissa, Maó, Alacant,
Granada, Vitòria, Vigo i Salamanca; des de l’aeroport d’Eivissa

són Palma, Saragossa i Maó; i des de l’aeroport de Menorca
són Palma, Bilbao i Eivissa. Fins ara en aquestes hi havia
competència, a partir d’ara en aquestes ja no hi serà. Aquesta
és una primera part de l’estudi que hem elaborat, aquest estudis
preliminar per intentar entendre quina serà la dinàmica del
mercat que vindrà a partir d’ara.

A partir d’aquí en paral·lel la informació, que hem anat fent
la informació, la informació que nosaltres tenim és que en
aquests moments encara no s’ha presentat cap documentació
davant el Comitè Nacional del Mercat i de la Competència,
tampoc davant del d’Europa; la informació que nosaltres tenim,
i aquesta l’hem de posar sempre en quarantena perquè no som
nosaltres per res que marcarem cap tipus de calendari, però és
que segurament sigui ja cap a la primavera de 2020 quan es
presenti la primera informació, hi ha una tramitació llarga; no
afectarà per res la temporada d’estiu de 2020, i és molt possible
que la resolució per part de la comissió nacional i finalment
l’aprovació per part de l’Estat i de la Unió Europea acabi essent
ja dins l’hivern 2020-2021.

Tenim espai el Govern de les Illes Balears? Sí que tenim
espai; podem presentar al·legacions en el moment en què hi ha
període públic d’audiència tant de la Comissió Nacional de la
Competència a nivell estatal com a nivell europeu. La idea que
tenim com a govern de les Illes és estar ara a l’espera, amb
aquesta informació prèvia que podem anar avançant, que li vaig
explicant, identificant, poder tenir informació de la
documentació que es presenta a la comissió, estudiar-la, i (...)
estudiant després identificar bé. Ens preocupen algunes
qüestions, sí, per suposat; hem de veure l’interilles el que açò
representa i l’afectació que açò tindrà; estarem molt atents a
aquesta qüestió per saber com es planteja, i per tant no
descartam en cap cas presentar al·legacions en aquest sentit
perquè per a nosaltres açò és bàsic i fonamental. Jo aquesta
setmana, aquest divendres, tenc reunió amb la directora
general..., amb la secretària general, perdó, de Transports del
Govern d’Espanya en funcions, i li vull traslladar també, vull
fer una valoració amb ella a porta tancada del que açò també
representa, una reunió a Madrid precisament per analitzar i fer
el seguiment d’aquesta qüestió, que ens sembla que és
fonamental i és bàsica, i per tant aquí devora sí. 

En la part de transport marítim -vaig avançant un poc ràpid-
en la part de transport marítim el nostre plantejament està parlat
amb Autoritat Portuària; és que hi pugui haver unes rebaixes de
les taxes T1, T2 i T3, taxes sobre els passatgers, taxes sobre les
mercaderies i taxes per l’operativitat que cobra Autoritat
Portuària; ells hi vénen a bé, farà falta segurament fer algun
retoc d’autorització de Ports de l’Estat per permetre açò, però
hi ha sintonia i estam acabant de treballar. Aquí hi hauria una
línia.

El règim especial per a Balears que suposa la modificació
del reial decret al qual vostè feia referència està molt avançat.
Permetrà que puguem incorporar aquí noves matèries, tan
primes com de productes, que puguin ser bonificades, i per tant
tenim aquí una línia també de feina, i la ministra Reyes Maroto
també ho explicava, Europa ha de jugar i ha d’ajudar. Nosaltres
deim que Espanya també, perquè els territoris insulars som els
que més ens veim afectats perquè no tenim ni xarxa ferroviària
ni viària per transportar les mercaderies...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, tiene que ir terminando, por favor.

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

Vaig acabant. Per tant és necessari que hi hagi de ver aquí
ajudes, i aquest era el plantejament que vam fer l’altre dia.

Li explicaré en tot cas a la rèplica la part dels minimis, que
crec que és el que realment m’ha quedat, en qualsevol.

Ah!, i en tot cas, una reflexió final, si em deixa la
presidenta. Crec que val la pena tenir en compte en el que
suposa la fusió d’Air Europa, o la compra d’IAG a Air Europa,
el fet de la fusió entre Barceló, el Grup Barceló i Globalia com
a gran majorista o gran agència de viatges que açò també
representa, i aquesta part l’hem de veure en positiu, una
oportunitat molt bona de millorar connectivitat del territori
insular, perquè precisament aquestes empreses tenen sobretot
interessos a les Illes Balears.

Acab aquí i en tot cas al torn de rèplica esper poder
continuar responent les seves preguntes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Es el turno de réplica del Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta, i realment el repte que li havia posat era difícil, però
Déu n’hi do els temes que m’ha resposta.

Bé, respecte del tema del comitè de rutes i dels 29 destins
que em va deixar perplex, que entenc que en alguns casos
simplement és un allargament de la temporada, la qual cosa
potser em fa veure-ho de forma més plausible, però de totes
maneres insistesc que d’aquests 29 crec que..., no sé si el pla
que van aprovar ho contempla o no, però seria important
prioritzar, tenir clar quins són els objectius prioritaris i centrar-
nos en aquests, perquè com li deia si no, si intentem fer-ho tot,
al final el que aconseguim és res.

M’alegro de saber que vol tenir un paper actiu en tot el
procés de compra d’Air Europa per part d’Iberia. M’ha dit que
podrien presentar al·legacions, i lligo això amb el que li deia
abans de les al·legacions que en el seu dia es van presentar amb
la modificació -i ara canvio totalment de tema perquè me’n
vaig al transport marítim- del Reial decret 1034/99, sobre
compensació al transport marítim i aeri de mercaderies amb
origen i destí a les Illes Balears. Efectivament aquesta és l’eina
clau per compensar l’increment del 10% en el preu dels
combustibles; és a dir, no sé si vostè m’ha vingut a dir que...,
perquè clar, la modificació d’aquest decret va quedar frustrada,

pels problemes que vostè m’ha dit i que entenc perfectament,
de la inestabilitat del Govern d’Espanya.

És a dir, tenim un reial decret que és fonamental per a
nosaltres, que és el que regula les compensacions al trànsit de
mercaderies per via aèria i per via marítima, que és un reial
decret de l’any 99 que ha quedat desfasat en moltíssims
aspectes, i a mi el que em preocupa, Sr. Conseller, és que fa un
any i escaig, el 7 de maig de 2018, quan vostès van enviar,
signat pel director general de Ports i Aeroports, al·legacions a
aquest reial decret, són molt decebedores, Sr. Conseller. Jo li
demanaria que vostè se les mirés personalment, perquè ja veurà
que hi ha moltíssims aspectes, i ara no parlo dels minimis, no
parlo dels minimis que, miri, això ja..., estic d’acord que és una
problemàtica específica, que és una problemàtica europea.

El que podem resoldre a nivell espanyol negociant amb el
Govern de l’Estat són molts d’aspectes que facilitarien la vida
a totes aquestes empreses que envien mercaderies, productors
de Balears que envien mercaderies fora i que tenen dret a rebre
una compensació. I ja li dic, ja no em poso amb el de minimis,
però aquestes compensacions són burocràtiques, són
enrevessades, arriben tard i mai no se sap si hi haurà prou
crèdit o no, només que fossin capaços de solucionar aquests
aspectes, que en aquestes eleccions que vostès van presentar,
aquests aspectes s’hi toquen de forma molt superficial.

Per tant, jo crec que amb aquest tema haurien de ser molt
més incisius, perquè aquest reial decret és de l’Estat, però a
nosaltres ens afecta directament i haurien de ser molt incisius
i haurien de ser capaços ..., per exemple, aquí no es diu una
cosa evident Sr. Conseller, aquí no es diu que aquest reial
decret incompleix la llei, incompleix la llei que aprova el
Règim Especial de Balears. El Règim Especial de Balears diu
que hi ha una compensació al tràfic interinsular de mercaderies
i quan es va modificar el decret, que no contempla aquestes
compensacions i nosaltres presentem al·legacions, no són
capaços de dir-li al Govern que està incomplint la seva pròpia
llei.

Per tant, jo el que li demanaria és que estigui més al damunt
aquests temes, amb la màxima precisió i màxima incidència,
perquè com a mínim allò que ens reconeix la llei, no deixem
que se’ns escapi d’entre les mans.

Hi ha un aspecte que no m’ha contestat, Sr. Conseller, que
és el de la torre de control. Jo insistesc, hem de pressionar el
Govern perquè ens faci una torre de control nova, aquesta
inversió estava pressupostada, vostè ho ha dit en la resposta
que ha donat a la meva companya Patrícia Font. No pot ser que
la prova pilot per fer una cosa tan moderna com és la torre de
control remota, serveixi d’excusa per no tenir un aeroport en
condicions, no pot ser que fer la torre de control remota sigui
l’excusa per no fer la inversió que estava prevista i que és
totalment necessària, que és fer una torre de control nova a
l’Aeroport de Menorca. A mi m’agradaria que el Govern de les
Illes Balears compartís aquesta idea i que li donés un missatge
molt clar al Govern, que és dir, fins que no tinguem un aeroport
en perfecte estat de revista, no volem experiments, experiments
sí, sempre que..., ho podem fer com vostè deia, en paral·lel,
amb una torre de control convencional, en perfecte estat de
revista i que pugui suplir en qualsevol moment qualsevol
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fallada, qualsevol avaria, qualsevol incidència inesperada
d’aquesta torre de control remota.

Moltes gràcies, Sr. President.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Castells. Es el turno de contrarréplica
del representante del Govern, el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

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

Gràcies, Sr. Castells. De les qüestions que vostè ha
comentat, bé del Pla de connectivitat, aquest és un document
que el posam al seu abast, faltaria més! El Consell de Menorca
també el té, per a qualsevol qüestió que vulgui, li donarem
complert perquè vostè el pugui veure, és un plantejament
d’estratègia, de conjunt, on sobretot el sector privat i les
patronals ajuden un paper important, així ho enteníem nosaltres
i la idea és que aquelles accions de promoció de connectivitat
que es puguin fer, apuntant a determinades ciutats, vagi
acompanyada sempre després de l’interès que la pròpia
designació pugui tenir en aquell indret, perquè crec que és un
plantejament lògic de feina i, per tant, és a la seva disposició.

Una qüestió de transport marítim que se m’ha oblidat i que
jo crec que és molt important, de les mesures que jo li
explicava me n’he deixada una i és el fet que nosaltres
traslladarem a la Comissió Nacional de la Competència que
estigui molt vigilant en relació amb els increments de preus,
perquè açò tampoc no hauria de ser una excusa i ho vaig dir
ahir, ho vaig dir públicament i a porta tancada, per part de
ningú, de tenir l’excusa per incrementar preus que no estiguin
justificats. Hi ha determinades línies on no hi ha d’haver
increment de preu, Eivissa-Formentera, perquè el tipus de
combustible ja compleix els requisits. Hi ha algunes navilieres
que ja tenen embarcacions que connecten amb la península amb
gas. Per tant, no ha de suposar un increment i aquí devora no hi
ha d’haver una taula rasa, açò ha de valer un 10, un 15%. No
hauria de ser açò i li demanam a la Comissió Nacional de la
Competència que vigili i segurament serà de les mesures més
importants aquesta vigilància, nosaltres hi estarem damunt.

Del reial decret llei i divendres esper tenir més informació,
del reial decret llei, el representant de la Delegació del Govern
ens va dir ahir, per tant, em remet a declaracions seves, que
estava a les portes ja de Consell de Ministres aquest reial decret
llei. Divendres li podré donar més informació perquè tenc
aquesta reunió i la vull compartir asseguts en una mateixa taula.

Respecte dels minimis, que no n’he fet cap referència abans.
Vam acabar la legislatura passada amb una reunió dels cercles
d’economia de Mallorca i Menorca i de les patronals amb el
director general de la Competència a la Unió Europea, aquella
reunió no va anar tan bé com nosaltres volíem i amb el Govern
d’Espanya -perdó-, que hem aconseguit que el Govern
d’Espanya ens doni suport en tot això i hi fa front. D’allà ens
va dir que no i a la vegada ens va obrir una porta, en dos anys,
per tant, dins aquesta legislatura, el reglament europeu que
regula les ajudes de transport i per tant, estableix, fixa el criteri
de minimis es modifica. Hi haurà. per tant, aquí devora, acords

d’estat. Si Espanya, França, Itàlia juguen a dir els minimis als
territoris insulars no s’han d’aplicar, llavors ja tenim feina per
endavant, són dos anys, açò ara ens ho deien dins aquest 2019,
per tant, tenim dos anys, haurem d’estar atents. Jo ja m’he
reunit amb la diputada europea, Alicia Homs, socialista per
Balears, perquè ja li deman que vagi fent aquest seguiment,
començarem ara a fer aquesta estratègia d’estar molt atents en
el moment en què comenci aquesta operació.

De la part de la torre de control, allò que jo he traslladat ha
estat el fet de dir que, ho he dit així, si no és nova s’han de fer
aquelles reparacions que garanteixin la total operativitat i la
màxima qualitat de servei, perquè és una torre de control
efectivament, vella, antiga. I aquesta qüestió, tant si ha de ser
una torre nova, com si l’han de reparar i han de fer aquelles
actuacions crec que és un plantejament que jo voldria..., hem
demanat saber aquestes actuacions on podrien anar, perquè crec
que val la pena estar-hi damunt. I sí que és fonamental, i açò
ens ho han garantit, jo sempre parl ara per boca de tercers, açò
és important fer-ne referència i és que aquest tipus
d’innovacions van sempre acompanyades de l’operativitat amb
els dos sistemes a la vegada i operen llarg temps, per què?
Perquè directament comença a operar la torre de control com
sempre i la que és de control remot està allà atenta i comença
a fer les proves, va preparant, després ho fan a l’inrevés, pot
passar temps. Ningú no m’ha sabut dir quant de temps,
dependrà de quina sigui l’evolució, però aquesta és una qüestió
evidentment fonamental.

I acab amb una reflexió, el sector de la mobilitat i de
transport en general a nivell, no de les Balears, a nivell mundial
està immers en una carrera de canvis acceleradíssims, que
ningú és capaç de controlar, ni de predir ben bé a tots els
nivells, al nivell empresarial amb les fusions, amb les
conseqüències que açò té, a nivell d’exigència de plataformes
i que els ciutadans cada vegada tenen més poder per poder
elegir en qüestions energètiques, va a tota pastilla. En la mesura
del possible intentam ser-hi sempre damunt a temps, fent
propostes i tenint molt clar les prioritats dels ciutadans de les
Balears i en aquesta línia continuarem fent feina, arribam
sempre que podem, qualsevol advertència o reflexió que ens
pugui fer, sempre serà benvinguda, perquè sé que partirà de
l’interès de voler millorar la connectivitat dels ciutadans de
Menorca i de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. 

Pasamos al tercer punto del orden del día que corresponde
al debate y votación de las mociones.

III.1) Moció RGE núm. 8276/19, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la política general del
Govern en relació amb la cultura, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 4068/19.
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En primer lugar debatiremos la Moción RGE núm. 8276/19,
del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la política general
del Govern en relación con la cultura, derivada del debate de la
Interpelación RGE núm. 4068/19.

Es el turno de intervención del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bon dia un altre pic a tothom.

Aquesta legislatura s’ha incrementat el nombre de càrrecs
un 16% i els assessors un 40%, el que suposa una despesa
global de més de 14 milions d’euros en polítics per a aquest
pròxim pressupost de 2020. Dins aquest entramat destaca
l’estructura feta a l’àrea de Cultura, on hi ha una consellera
amb 8 assessors, una delegada amb 8 assessors més, entre
coordinadors de plans i altres interlocutors, 3 instituts,
fundacions amb els respectius gerents, a part de les entitats
participades per la Conselleria de Cultura, tot dins la marca
pacte de progrés.

Un parell de dades, en data de 26 de setembre de 2019, des
del Grup Popular vàrem demanar la compareixença de la
delegada de Cultura per valorar la seva idoneïtat i el seu
projecte de gestió, avui, en data 26 de novembre, just dos
mesos després, han comparegut la resta de càrrecs polítics
reclamats, fins i tot s’ha posat per a demà a la compareixença
dels senadors autonòmics, a resultes de la reprovació del Sr.
Vicenç Vidal, però, sorprenentment, no ha pogut comparèixer
la delegada de Cultura, no sabem les raons d’aquest desinterès
o si encara no ha tengut temps.

Amb data de gener del 2015, li record, el Govern Popular
va millorar l’estructura de places de personal tècnic i
especialista d’arxius, museus i biblioteques dependents del
Govern. I la passada legislatura, per propostes dels grups
parlamentaris, els anys 2017 i 2018 es va aprovar a la Comissió
de Cultura la dotació de places per cobrir-les, així com la
millora d’horaris d’obertura al públic d’aquestes instal·lacions,
es va començar però encara romanen pendents gran part
d’aquestes actuacions, es veu que encara no hi hagut tampoc
temps.

Amb data de 23 de març del 2015, també el 2015, el Govern
del Partit Popular va aprovar la primera Llei de mecenatge
cultural per estimular la participació de la ciutadania en la
promoció i patrocini de la cultura amb mesures tributàries
incentivadores; durant quatre anys s’ha reclamat en aquest
parlament la seva aplicació; les successives conselleres de
Cultura, que n’hi ha hagudes quatre de progressistes, una rera
l’altra, fins a la Sra. Costa, s’han compromès i aquest Plenari
va aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució de fer-ho
el més aviat possible, en dos debats de la comunitat.

És ara, en el projecte de pressuposts del 2020 on resulta que
s’ha de preveure una modificació legal per fer-la més viable,
que després s’haurà de desplegar reglamentàriament, etc., però
fins ara no s’havia fet res, es veu que tampoc no hi havia hagut
temps.

Amb data del 2017, ja passam a fa dos anys enrere, la Sra.
Fanny Tur va començar a anunciar com a gran repte el Pla de
cultura 2017-2027. A dia d’avui no hi ha hagut cap accés
directe des de la pàgina oficial del Govern, si un entra, intenta
entrar, no troba cap accés a aquest Pla de cultura, de fet només
es troba per internet un accés propi de la Conselleria de
Participació, Cultura i Esports que és la que tenia la Sra. Fanny
Tur a l’any 2017; no hi ha actuacions concretes a la fulla de
ruta; no hi ha en concret ni fulla de ruta; no hi ha indicadors de
compliment. I com a objectius complerts en aquest Pla de
cultura que tenia la Sra. Fanny Tur surten dues lleis: la Llei de
toros i la Llei de consultes, més que complides qüestionades
com a Pla de cultura.

Però de la resta, encara tampoc no hi ha hagut temps.

Nosaltres compartim evidentment les paraules de la
consellera Costa, que l’altre dia, en relació amb la cultura, va
dir que no havíem de fer política, però el que no entenem és la
forma de posar-ho en pràctica. Càrrecs i assessors sí, gestió i
recursos tècnics no.

Avui, des del Grup Parlamentari Popular, duem una moció
de propostes culturals que seria positiu que sortissin endavant,
proposam instar el Govern de les Illes Balears a elaborar el més
aviat possible la llei reguladora d’indústries culturals, de forma
coordinada i consensuada amb el sector editorial, audiovisual,
galeristes, arts escèniques, sector musical, entre d’altres, per
donar-los suport, incentivar la producció dels creadors, atreure
inversió internacional i agilitar els procediments, volem
constatar la pèrdua de visibilitat que han tengut les polítiques
de cultura en integrar-les com a una delegació de la Conselleria
de Presidència i instam a revisar la política de nomenament de
càrrecs i d’assessors culturals per garantir la seva preparació i
idoneïtat.

Instam a desplegar i a aplicar la Llei de mecenatge cultural
dins el primer trimestre del 2020. A aprovar el més aviat
possible el projecte de modificació de la Llei d’arxius i
patrimoni documental de les Illes Balears. Constatam la
incoherència i el qüestionament jurídic que suposa destinar
fons de l’ecotaxa a actuacions alienes a les seves finalitats, que
sí s’han de fer, evidentment la Caixa de Música s’ha de fer,
però amb aquells ingressos que siguin generals i no els
destinats a la sostenibilitat mediambiental de les nostres illes.

Instam el Govern a dotar adequadament de personal i
recursos les instal·lacions culturals i revisar procediments i
requisits d’ajudes i subvencions, no només per agilitar la
tramitació, sinó també per establir mecanismes de control i que
no siguin actuacions polititzades ni ideologitzades.

Com deia abans, no hi ha hagut temps per a tota una sèrie
d’actuacions, estaria bé, senyors diputats, que avui si hi hagués
temps per analitzar i aprovar aquestes propostes del Partit
Popular en matèria de cultura.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

 



802 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 26 de novembre de 2019 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar l’esmena RGE núm. 9281/19, té la
paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
Quant a la visibilitat de les polítiques de cultura i al
nomenament de càrrecs, doncs l’actual Govern fa visible la
cultura, de fet, el pressupost global que es pretén destinar el
proper any és de 33.804.000 euros, que és un import molt
significatiu, on 6 de cada 10 euros del pressupost de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat van destinats
directament a la cultura.

A més, en 2020 començaran a realitzar-se projectes
emblemàtics, com són la Caixa de Música o el Centre
Internacional de Fotografia Toni Catany, que faran més visible
la cultura dins l’estratègia general del Govern.

Quant als nomenaments de càrrecs i d’assessors culturals,
són càrrecs polítics, com ho són també els de qualsevol altra
direcció general o gerència de qualsevol entitat del sector
públic instrumental o qualsevol altra conselleria. La delegada
de Cultura està esperant que la convoqui el Parlament, i no s’ha
fet perquè ara es tramiten els pressuposts, però es troba dins el
termini que són sis mesos, i quan es pugui habilitar un dia
extraordinari compareixerà sense problemes.

Votarem en contra d’aquest punt.

Quant a la llei reguladora de les indústries culturals i
incentivar la producció dels creadors i la producció cultura,
doncs es vol impulsar l’Institut d’Indústries Culturals perquè té
un paper molt important per assegurar la coordinació en el
sector cultural balear, i ja es troba en procés de selecció el nou
director de l'ICIB, que és un pas previ per poder avançar en
l’elaboració de la llei d’indústries culturals.

També és vol impulsar l’Institut d’Estudis Baleàrics com a
eina essencial per promoure iniciatives culturals dels nostres
creadors i creadores, tant aquí com a l’exterior. I, per altra
banda, es vol dotar d’eines necessàries per al seu funcionament,
també al Consell de Cultura, que ja es va crear la passada
legislatura, per atendre les iniciatives i necessitats de l’àmbit
cultural.

Per tant, es volen incrementar els incentius a l’activitat
cultural com a un dels objectius principals d’aquesta
conselleria.

Votarem a favor d’aquest punt.

Quant a l’aplicació de la Llei de mecenatge cultural, dins el
primer trimestre del 2020 doncs el text modificat de la Llei de
mecenatge es va aprovar en el Consell de Govern del dia 31
d’octubre, ampliarà de 600 a 1.200 euros la quantitat màxima
a desgravar per exercici i es millorarà el percentatge de
deducció d’un 15 a un 25%. S’eliminen els límits sobre la base
imposable dels ingressos de les persones que es poden acollir
a aquesta Llei de mecenatge cultural, és a dir, la renda de les

persones que fan el donatiu. Així, es vol facilitar als ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears fer donacions a projectes o a
activitats culturals organitzades tant per la comunitat autònoma
com per les entitats públiques de Balears i ampliar les
possibilitats de les persones que s’hi puguin acollir.

Votarem també a favor d’aquest punt.

Quant a modificació de la Llei d’arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears, ja es troba en marxa, és al
Consell Consultiu, i després anirà al Consell de Govern per a
la seva aprovació, i després serà tramitat aquí, al Parlament, i
segurament serà una de les primeres lleis d’aquesta legislatura.
Això esperem.

Votarem també a favor d’aquest punt.

Quant al finançament de la Caixa de Música per a la nova
seu de l’Orquestra Simfònica, bé, el finançament de la
conselleria per a infraestructures, com la nova seu de
l’Orquestra Simfònica, està garantit i ve, d’una part, de fons
propis, una altra part de Fundatur i una altra part de l’impost
del turisme sostenible. Fa tres anys, una part d’aquest impost ja
es va destinar a aquest projecte de l’Orquestra Simfònica. I un
dels objectius d’aquest impost de la CAIB també és,
precisament, destinar-se a projectes de caire cultural. La Caixa
de Música acompleix aquest criteri i, a més, és un equipament
molt necessari i molt de temps esperat, recordem que la
Simfònica és l’única orquestra pública de l’Estat que no
disposa de seu pròpia.

Votarem en contra d’aquest punt.

Quant a la dotació de personal i recursos per a les
instal·lacions culturals, la conselleria vol millorar el sector
cultural a Balears i l’estratègia que es planteja d’acció cultural
és treballar per a la millora de les condicions dels treballadors
i de les treballadores de l’àmbit cultural, com puguin ser
tècnics, conservadors, docents i actors, etc. Es requereix la
coordinació de les diferents conselleries del Govern i d’altres
institucions que tenen competència en matèria de cultura per tal
d’establir criteris comuns i facilitar unes polítiques coordinades
per oferir espais adequats a les instal·lacions culturals, per
atendre correctament la nostra societat en aquest sentit.

Votarem a favor d’aquest punt.

Quant al darrer punt, al punt 7, hem presentat una esmena,
si accepten l’esmena hi votarem a favor, ja que es treballa per
fer més eficients les línies d’ajudes de la comunitat autònoma
per a les activitats culturals i simplificar els processos
burocràtics per sol·licitar-les. En aquest àmbit, l’objectivitat
tècnica es mantindrà a les ajudes per a activitats culturals;
s’observarà el tipus d’iniciativa i necessitats del sector de la
cultura a Balears i es facilitarà la feina als creadors i es
fomentarà la cultura per cohesionar la nostra societat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares per defensar l’esmena RGE
núm. 9283/19, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. La moción que ha presentado el
Partido Popular nos parece adecuada, si bien se echa en falta
más contundencia para erradicar las políticas culturales basadas
exclusivamente en la subvención.

En su punto 7 hace referencia a los procedimientos de las
subvenciones y piden establecer mecanismos de control para
que no sean las actuaciones culturales a temas políticos o
tendenciosos. Y es que, efectivamente, como apuntan en ese
punto, ya hace muchos años que se subvenciona la cultura para
politizarla y utilizarla a efectos electorales, y sobre todo aquella
cultura que tiene que ver con el pancatalanismo. Hay varios
ejemplos recientes: 12.000 euros para un concierto que
promociona un rapero delincuente, condenado por
enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas y
amenazas de muerte; subvenciones al sindicato STEI, el cual
utiliza los fondos para aconsejar a los profesores de las islas
educar a sus alumnos contra el, abro comillas, “terrorismo
machista”, con programas de la usuaria de Twitter, llamada
“barbihijaputa”, esto es con lo que ustedes dedican la
subvención; por cierto, un perfil, este que utiliza el STEI,
sindicato subvencionado, un perfil antisemita, el que se pone en
un manual que han editado, un perfil antisemita que afirma, por
ejemplo, que “Hitler era un cabrón por cargarse judíos y un
cutre por no acabar el trabajo”, esto es lo que se incluye en los
cuadernos que edita este sindicato a lo largo de esas 24 páginas
en las que se proponen actividades culturales y didácticas para
desarrollar con los alumnos.

No se crean..., ¡qué bonito!, esto es lo que se está
subvencionando en base a la cultura, ¡precioso, la verdad!, y
muy constructivo, utilizando cuentos, cómics, video, donde,
además, según esta usuaria que ponen de ejemplo este
sindicato, pues afirma que “no puede ser feminista y liberal o
de derechas Margaret Thatcher, Esperanza Aguirre, Cristina
Cifuentes, Rocío Monasterio y Cayetana Álvarez porque las
considera mujeres antifeministas". En fin.

Más cultura. Edición subvencionada de un panfleto en
forma de cómic que insulta y calumnia a los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado y por el que se ha abierto un
procedimiento penal por la denuncia de los sindicatos de
policía, cuyo autor, un tal Toni Galmés, es premiado por ello y
se le encarga la cartelería de la Feria del Libro en Catalán, que
también se subvenciona, como no, por la izquierda desde el
Consell de Mallorca, con 25.000 euros. El resultado,
lógicamente, un fracaso, como todo lo que ocurre con lo
subvencionado, 3.500 visitantes; siendo generosos, si cada
persona compró un ejemplar, pues hemos subvencionado cada
ejemplar con 7,1 euros que pagan gustosamente los
contribuyentes.

Señores, esto, hay muchísimos más, pero esto no es apoyar
la cultura, esto es pagar el chiringuito separatista de los de
siempre, de mantener de forma artificial una industria de la
subvención que sin el dinero público moriría. Y es que se han
destinado millones de euros en los últimos diez años, en

concepto de cultura, a entidades progolpistas y abiertamente
anticonstitucionales como la Obra Cultural Balear, porque en
Baleares la política cultura, en un elevadísimo porcentaje, se ha
utilizado para catalanizar nuestra rica y ancestral cultura balear.
Nuestras manifestaciones culturales se explican en clave
catalana y ya se anuncian, como tradición cultural mallorquina,
por ejemplo, las torres humanas llamadas castellers, cuando
eso es cultura catalana, no cultura balear. De hecho ya se
enseña en los centros educativos que la cultura de Baleares es
cultura catalana, y desde las instituciones públicas, además, así
se define, y todo se lleva a cabo con la subvención pública.

A mí me daría vergüenza, señores, el proceso de sustitución
cultural que están llevando a cabo desde hace años con el
dinero de todos los ciudadanos.

Hemos propuesto una enmienda de modificación del punto
5, principalmente en lo que va referido a la segunda parte del
texto, en el que nosotros proponemos “Instar al Gobierno
balear a promover la colaboración público-privada para la
utilización de espacios privados que puedan cubrir las
necesidades que genera la actividad de la Orquestra Simfònica
de Balears”, porque veo en esta moción que ustedes también se
muestran partidarios de construir una nueva obra pública con
la que acabaremos dilapidando más dinero público, que es la
llamada Caja de Música. Creemos que no es necesario para los
ensayos de la orquesta sinfónica construir un nuevo edificios,
que, como nos tienen acostumbrados la administración pública,
primero acabará disparándose su presupuesto y después habrá
que pagar el mantenimiento, por ejemplo, el Teatro Principal
nos cuesta, nos supone un gasto de 4 millones de euros anuales
en mantenimiento.

Creemos que es más efectivo, práctico y menos costoso
para los ciudadanos llegar a acuerdos con instalaciones
privadas para que la sinfónica de Baleares pueda desarrollar su
actividad, sus ensayos, es lo que proponemos. Porque, desde
VOX, siempre apostaremos por promocionar nuestra cultura,
la balear, a nuestros artistas, escritores e intelectuales, sin
necesidad de crear redes clientelares y una falsa industria
subvencionada al servicio del gobierno de turno.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Tothom parla de la importància de la
cultura, això no obstant de vegades fa la sensació que es tracta
de paraules buides que es pronuncien en el Parlament sense
pensar en la complexitat del teixit que conforma la cultura. Des
d’Unidas Podemos entenem la cultura no sols com a un dret per
a la ciutadania, sinó també com a un sector capaç de contribuir
en la diversificació del model productiu de les nostres Illes.

Aquest govern no sols fa una aposta ferma per la cultura, a
través de la Delegació de Cultura, sinó que, a més, concep la
cultura com a una política transversal que es fa present en altres
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conselleries del Govern. És més, i com ja s’ha comentat, un
60% del pressupost de la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat es destinarà a cultura. És per això que votarem en
contra del primer punt.

El món de la cultura no és fàcil, obrir-se camí en aquest
àmbit fa que sigui una carrera d’obstacles cada dia. Des
d’Unidas Podemos ho sabem i és per això que des de fa temps
ens hem proposat acabar amb la precarietat en aquest àmbit, no
sols amb mesures des de les Illes, sinó també a nivell de l’Estat,
que, com sabeu, la nostra formació va impulsar en el Congrés
la creació d’una sots-comissió per elaborar un estatut de
l’artista, un document marc amb 75 propostes que donen
solució a assumptes reclamats pel sector cultural i treballat amb
ells mateixos, el qual fou aprovat per unanimitat fa un any en
el Congrés dels Diputats i també per reial decret pel Consell de
Ministres, i ara en queda el seu desplegament legislatiu.

Dic això perquè a la moció del Partit Popular es troba a
faltar parlar dels drets i condicions laborals dels treballadors i
treballadores del sector cultural i sobre la precarietat que
sofreixen no sols els artistes els quals moltes vegades han de
compaginar la seva feina d’artista amb d’altres feines per
sobreviure, sinó que també tenen moltes dificultats els
productors, editors, creadors, galeristes i d’altres. Així mateix,
i per això hi votarem a favor, en el punt 6 parlen de dotar
adequadament de més personal i recursos les diverses
instal·lacions culturals, i això ho compartim. Calen més
persones per donar un bon servei i manteniment d’aquests
espais culturals que tenen una funció important en el si de la
nostra societat.

També votarem a favor dels punts 3 i 4. Per a Unidas
Podemos un dels nostres punts del programa electoral va ser
actualitzar totes aquelles lleis que fa temps que no han estat
revisades, com per exemple la Llei d’arxius, la Llei de museus
o la Llei de biblioteques, tal com es detalla en els acords de
Bellver.

I pel que fa a la Llei de mecenatge, la diputada del Partit
Socialista ja ha comentat en quin estat es troba i, per tant, dons
no repetiré la mateixa informació.

D’altra part, aquí, a les Illes, una de les lleis recollida als
acords de Bellver i anunciada pel Govern a la compareixença
de la consellera, era que s’elaborarà la llei d’indústries
culturals, per tant ja es troba dins el full de ruta i present en el
Govern. Això sí, abans de l’elaboració de la llei cal escollir un
nou director o directora de l’Institut d’Indústries Culturals el
procés del qual, com sabem, es troba obert. Així i tot, també
votarem a favor del punt 2.

I finalment en un principi volíem a votar en contra del punt
7 perquè no pensam que el Govern hagi de fer de censor, és
més, segurament els mecanismes de control que vostès
proposen l’únic que farien seria tot el contrari, agilitar les
subvencions, però si accepten l’esmena presentada pel Partit
Socialista votarem a favor del punt 7 també ja que sí estam
d’acord a revisar els procediments i requisits de les ajudes i
subvencions de caire cultural amb la finalitat d’agilitar la seva
tramitació.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Correspon ara el Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, señores, les reconocemos que desde el inicio
de la legislatura nos sorprendió al Grupo Ciudadanos que dada
la transcendencia y importancia que tiene Cultura se
incorporara a Presidencia junto a Igualdad. No es que estemos
comparando sus temáticas, ¿eh?, nos sorprende su reunión.
Podría sospecharse que se trata de uno de tantos nefastos
resultados fruto de los acuerdos de Bellver otro pacto que
podría ser... acusarse de ser utilizado como reparto de los
despojos por parte del vencedor para incorporar cargos y
asesores. 

Les recuerdo que esta política de los despojos se llama así
desde el período de Grant después de la Guerra de Secesión, lo
recordarán todos ustedes porque es la época y el ambiente de
Lo que el viento se  llevó en que protestando los antiguos
estados confederados en Virginia por la colocación de cargos
norteños, un diputado de Massachusetts les grito: “los despojos
pertenecen al vencedor”. Así que por eso se llama la política de
despojos la del reparto de cargos. Es una pequeña anécdota que
lo mismo resulta de interés para alguno de nosotros.

Dudamos pues de que en esta reunión haya primado la
eficiencia sobre otras capacidades porque también tiene la
cultura como la capacidad de sorprender, de pactar, incluso la
de contentar y amansar, recordemos que la música se utilizaba
con las fieras según Esopo y toda la tradición de aquellos
cuentecitos.

Ciudadanos tiene lógicamente un concepto progresista y
liberal de la cultura. Por tanto considera que en Baleares somos
herederos directos y precedentes de la Ilustración, así que
creemos en la necesidad de impulsar el desarrollo de todo tipo
de actividad cultural y facilitar el acceso tanto a su producción
actual como al conocimiento de su producción pretérita porque
la igualdad de oportunidades requiere de una formación
inteligente, correcta, imparcial e igualitaria que dote a la
ciudadanía de las herramientas necesarias para desarrollar su
propia capacidad de juicio, para desarrollar su propia ética y su
propia estética.

Entendemos dentro del marco de la cultura balear tanto las
manifestaciones creativas de nuestros artistas y creadores como
el legado que nos ha sido transmitido y conservamos, y lo
hacemos al margen de la lengua y el medio de expresión
elegido o de la procedencia pública o privada de los fondos
utilizados para su realización. Eso sí, velaremos y nos
interesaremos especialmente porque nuestras instituciones
fomenten una cultura cuanto más plural, integradora y abierta,
mejor.

Existe, y deberíamos pensar con determinación en ello, la
posibilidad de trabajar seriamente sobre nuevos y más
interesantes modelos de turismo e intercambio cultural,
políticas que se basen y se apoyen en nuestro interesantísimo
patrimonio que es a la vez un enorme atractivo turístico.
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¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tal vez resultaría más
interesante que Cultura, en lugar de haberse asociado con
Presidencia, hubiese entrado a compartir conselleria con
Turismo, si el Sr. Negueruela no tuviese inconveniente en
aceptarla. Crearíamos con ello tal vez enormes sinergias,
resultaríamos más creativos, que Cultura es una cosa
interesante. Utilizaríamos de la mejor manera nuestros recursos
humanos y nuestras capacidades y dimensionaríamos mejor la
imagen integral de nuestra comunidad, preocupación que como
saben tengo, si algunos me han entendido antes, sabiendo que
promocionar quiere decir presentar lo mejor y lo más atractivo
de nuestra producción y nuestro patrimonio, promocionar no es
hablar de lo malo, es hablar de lo bueno como tendrán todos
claro, ¿no?

Entonces, tendríamos que intentar conseguir presentar eso
lo mejor y lo más atractivo de nuestra producción y nuestro
patrimonio y no lo que resulte más útil a unos determinados
intereses, más simpático o más favorable a estos intereses, más
favorable a una línea de pensamiento político, porque no
debemos olvidar desde Ciudadanos el papel que sobre la
realización de estos activos debe representar el acceso y el uso
de las nuevas tecnologías y de la innovación que podrían
incorporarse a este binomio cultura-turismo con resultados de
nuevo sorprendentes y enriquecedores. Nuestras tecnologías,
dando unas explicaciones de restauración, protección...

Como estoy terminado, señores, les plantearé de todas
maneras sobre su propuesta que votaremos a favor, nos
encontrará favorables, cosa que no nos ha... no lo seremos con
la enmienda al punto 7 presentada por el PSIB que
consideramos que lamentablemente se explica por sí misma
esta enmienda y no necesita explicación, pero nosotros (...)
favorable a ella.

Gracias, señores, buenos días.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bé, una
prèvia abans de començar amb l’argumentació de cada punt de
la moció. Les competències en cultura estan cedides als
consells en tot el que fa referència a cadascuna de les Illes.
Només la promoció exterior i algunes ajudes concretes i la
capacitat de proposar lleis en aquest parlament estan en mans
del Govern. Val a dir també que volem posar en valor la gran
feina que fan els ajuntaments, que ens acosten la cultura
gairebé sempre amb menys recursos dels que desitjaríem i
deixant moltes hores tant de regidors com de tècnics. 

És per això que, al primer punt, el grup proposant, el Partit
Popular si tengués autèntic interès de veritat en la cultura i no
només cercàs el titular fàcil i la demagògia, no l’hauria d’haver
plantejat tan sols. La cultura per als ciutadans de les diferents
illes està en mans dels consells i ajuntaments, en el cas de
Mallorca, per cert, en mans d’una bona amiga i la millor
consellera possible. La visibilitat no li dóna la moqueta, a la
cultura, ni els grans esdeveniments. La visibilitat li dóna la

feina d’apropament que la cultura de base la fan els pobles, la
fan els ajuntaments a pobles i barriades. Això com deia ho fan
regidors i tècnics amb moltes hores de dedicació.

Sra. Riera, pel que diuen els diaris haurien de parlar més
amb els seus regidors dels pobles, que els tenen, pel que diuen
els diaris, prou abandonats darrerament.

(Remor de veus)

En el cas del segon punt està en procés el nomenament del
nou director o directora de l’ICIB i després evidentment s’ha de
posar en marxa una de les prioritats d’aquesta legislatura: la llei
d’indústries culturals, una llei per altra banda que hem
d’intentar que tengui el consens de tot el sector que, tal com
diuen vostès al text, és molt divers, com diverses són les seves
necessitats, per això votarem a favor d’aquest punt.

El tercer punt també li votarem a favor, Sra. Riera, això és
un èxit, eh?, dia 31 d’octubre s’aprovaren les modificacions de
la llei per part del Consell de Govern i ara és una llei adaptada
al temps que vivim.

Sr. Sagreras, al quart punt també hi votarem a favor...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... la Llei d’arxius és al Consultiu ara mateix.

Al cinquè punt no li negaré que fa uns mesos... fa un mes
podia tenir la seva gràcia i morbo que vostès traguessin punt al
tema de l’ITS, ara ja és voler treure suc a una taronja que ja no
en té. Ja sabem que la Simfònica els fa més nosa que altra cosa,
recordem que vostès deixaren de pagar els músics, l’objectiu
era tancar-la. Ja els va bé que la Simfònica de les Illes Balears
sigui una simfònica sense sostre, però aquest govern es pren
seriosament aquests temes. Per tant, li haurem de votar en
contra.

Quant a l’esmena de VOX..., que, per cert, tanta sort que ha
parlat de l’esmena, perquè s’ha passat, fins als darrers 30
segons, parlant d’altres coses, però bé, m’estim més no
comentar un tema que... Massa bé, també; la votarem a favor en
el sisè punt, Sra. Riera, tot i que ens hagués agradat que també
parlàs de les condicions laborals dels treballadors culturals,
però la votarem a favor, és necessari tot això.

(Alguns aplaudiments)

El darrer punt, li vull dir, i em sap greu, seriosament, em
sap greu de veres, que tornen fer seguidisme dels ultres que
tenim al galliner, i la intervenció del capo dels ultres així ho
diu, perquè s’ha passat la major part de la intervenció parlant
precisament d’aquest punt. Per tant si accepten l’esmena del
PSOE hi votarem a favor però, si no, no podem.

I una darrera notícia, Sr. President: Sr. Campos, l’advocat
general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que
Espanya no pot reclamar l’extradició de l’amic Valtònyc, per
a la seva informació.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Pons.

(Remor de veus i rialles)

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia
novament. Aquesta moció que presenta avui el Grup
Parlamentari Popular ens agrada a trossos un poc; a trossos,
molt; i a trossos, gens. Diríem que té llums i ombres. Crec que
el Partit Popular amb aquesta moció ha fet realista el somni
d’algun amic meu que diu que en ser gran vol tenir bona salut
i poca memòria. Crec que efectivament aquesta és la política
que vostès duen quan són a l’oposició, com no sé el que
passarà si és que ells són a l’oposició, és a dir, sembla que aquí
el joc polític -a mi em sorprèn un poc- és atacar per atacar, fer
política partidista, i a l’hora de la veritat no recordar el que
varen fer anys enrere quan governaven. Nosaltres de moment
història d’aquest tipus no en tenim, però tot arribarà.

Aquest contingut de la iniciativa pel que fa al punt 1, vostès
parlen de la pèrdua de visibilitat de les polítiques de cultura,
manca d’idoneïtat o de garantir la seva preparació i idoneïtat en
el càrrec. Pensam que allò que defineix la cultura són les
polítiques que es fan, i no exactament a quina banda estan
col·locades dins un govern autonòmic. O li he de recordar
l’informe “Trepitja” o “la Moma” de Nova York?  

En el punt 2 vostès parlen, que aquí sí que els donarem un
sí, parlen d’aquesta llei reguladora d’indústries culturals de
forma coordinada i consensuada. Ens va bé, sector editorial,
audiovisual, galeries d’art, arts escèniques..., creim en la
diversificació de l’economia, i per tant també creim en aquesta
indústria, així que hi donarem suport.

En el punt 3 també estam d’acord pel que fa a la Llei de
mecenatge cultural, i igualment en el punt 4, quan parla del
projecte de modificació de la Llei d’arxius i patrimoni
documental.

En el punt 5... és un d’aquests punts que trobam que té
llums i ombres; per una banda pensam que és imprescindible
que l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears tengui a la fi la
seva seu, aquesta Caixa de Música; ara, no estam d’acord que
sigui finançada amb fons de l’ecotaxa o de l’impost de turisme
sostenible, que seria parlar amb propietat. Aquesta Caixa de
Música és imprescindible perquè som l’única comunitat que la
seva orquestra simfònica no té un lloc on assajar, on estar, on
conviure. En qualsevol cas nosaltres aquí ens abstendríem
perquè pensam que el símptoma de finançar amb doblers de
l’impost de turisme sostenible és que no hi ha doblers a la
caixa, però estam d’acord que s’ha de fer aquest indret per a
l’orquestra simfònica.

Pel que fa al punt 6, quan parlen de la biblioteca Can Sales,
diferents museus de les Illes i l’Arxiu del Regne de Mallorca,
també els donarem suport. 

I en el punt 7 ens sap molt de greu aquesta ferumeta de
censura que vostès transmeten i respiren quan proposen una

cosa com aquesta. És a dir, nosaltres estaríem d’acord amb la
primera part que acaba “a la seva tramitació”, és a dir, sí a tot
allò que sigui per agilitar; no a partir d’“establir mecanismes de
control a la fi que siguin destinades a actuacions culturals no
polititzades ni tendencioses”. Nosaltres pensam que els
creadors han de crear, que els creadors creen en llibertat, que
creen des de l’expressió i la llibertat d’expressió, i digui’m
exactament a què es refereix. Els governs han d’afavorir que els
creadors creïn, i com deia es crea amb llibertat. 

Per cert, Sra. Riera, m’he llegit el reglament i ara ja sé que
la votació per separat la hi he de demanar a vostè, així que li
demanaria -moltes gràcies- votació per separat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt... Grup
Parlamentari Mixt... Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Bé, en
relació amb aquesta moció que avui presenta el Partit Popular
el primer que crida l’atenció és que denunciïn la pèrdua de
visibilitat de les polítiques de cultura, quan record perfectament
una de les diputades que avui ja no es troba en aquesta bancada
però que hi va ser fins fa poc; reclamava en un debat de
pressupostos, crec recordar de l’any 2018, o per a l’any 2019,
reclamava la supressió de la Conselleria de Cultura,
directament en reclamava la supressió, i per tant costa creure
com el Partit Popular d’una banda ve..., fa dos anys o fa un any
demanava la supressió de la Conselleria de Cultura, i ara per
altra banda denuncia el fet que aquesta conselleria, pel fet
d’haver-se subsumit dins la Conselleria de Presidència perdi
visibilitat. En tot cas vull interpretar-ho com un bon signe i un
bon símptoma, perquè vol dir que ara sí que aprecien la
importància que aquesta conselleria d’alguna manera hi sigui
i tengui presència.

Referint-me ja als punts que vostès plantegen en aquesta
moció, en el punt 1 vostès parlen de pèrdua de visibilitat de les
polítiques de cultura. Nosaltres d’alguna manera hi estam
d’acord, pensam que si realment creim en la cultura l’àrea de
cultura o la conselleria de cultura havia d’haver-se mantingut
com una entitat pròpia, com una conselleria de cultura tal i com
ha estat fins aleshores. En canvi no estam d’acord amb el fet de
revisar la política de nomenaments i càrrecs, perquè entenem
que aquesta és una potestat del Govern i per tant el Govern
sabrà quina planificació fa, i crec que a més el Partit Popular no
és el millor per donar lliçons en aquest punt. Per tant nosaltres
en aquest aspecte ens abstenim, perquè podem subscriure una
part, que és la part inicial del paràgraf, la subscrivim, però no
la segona part. Ens abstendrem en el punt 1.

Després en el punt 2 parlen d’elaborar el més aviat possible
la Llei reguladora de les indústries culturals, de forma
consensuada amb tots els sectors i demés. Bé, nosaltres aquí
ens abstenim també perquè entenem que el Govern fa la seva
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planificació, i subscrivim part del que vostès reclamen però no
tampoc la totalitat del que planteja el Govern.

En el punt 3 parlen de desplegar i aplicar la Llei de
mecenatge cultural; aquest el votarem a favor. 

En el punt 4 parlen d’aprovar el més aviat possible el
projecte de modificació de la Llei d’arxius i patrimoni;
nosaltres aquí no hi votarem a favor perquè no estam d’acord
en una part important d’aquest plantejament de reforma
d’aquesta llei que es fa.

Punt cinquè: parlen de la incoherència i el qüestionament
jurídic que suposa destinar el fons de l’ecotaxa com ara la
Caixa de Música. Nosaltres hi estam d’acord, entenem que
l’impost turístic no ha de servir per finançar aquest tipus de
projecte; el que passa és que tampoc no el votarem a favor
perquè no subscrivim la segona part d’aquesta proposta que fan
en el punt 5, que és instar el Govern a finançar aquesta inversió
amb una altra partida, perquè no compartim la idoneïtat o no
veim clara la idoneïtat d’aquesta inversió tan important en
aquest moment.

Després diuen el punt sisè que el Parlament insta el Govern
a dotar adequadament de personal i recursos les instal·lacions
culturals que en depenen. Hem escoltat unes explicacions que
s’han donat aquí per diputats que m’han precedit i no votarem
a favor d’aquest punt.

I després, en el punt setè, demanen..., insten el Govern a
revisar els procediments i requisits dels ajuts i les subvencions
de caire cultural que s’estan donant actualment per agilitar la
seva tramitació, i si vostès acceptem l’esmena que ha presentat
el Partit Socialista nosaltres hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon al grup proposant, la Sra.
Riera, que ha de fixar posició en relació amb les esmenes i si
accepta votació separada o no.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Deia el Sr. Méndez que la cultura
tiene capacidad de sorprender. Les he de decir que me ha
sorprendido positivamente el tono conciliador de las
intervenciones, no sé si es que estamos un poco cansados de
hacer enmiendas de presupuestos, pero me han desmontado un
poquito la réplica, solamente era un chascarrillo, pero bueno.

Vull fer l’agraïment als grups parlamentaris que manifesten
el seu suport a la nostra moció, totalment o parcialment, alguns,
també als que presenten esmenes si és amb voluntat
constructiva, encara que de vegades sigui per justificar el sentit
del seu vot. I als que no donen suport a alguns punts d’aquesta
moció de cultura, per raons fonamentades en la seva
políticocultural, també el nostre respecte.

No compartesc qualque bombardeig cínic que es fa de
vegades a les intervencions, alguns punts de les propostes
perquè siguin del Partit Popular, en aquest punt no dedicaré

massa temps, més de l’imprescindible, perquè de vegades se
cerca amb populismes allò que no pots justificar amb raons o
en formació.

Però bé, en relació amb les esmenes. En relació amb
l’esmena del Partit Socialista, Sra. Benlloch, nosaltres no
dubtam de la bona voluntat de l’esmena, que es refereix a
agilitar procediments, però no la intencionalitat -i ho saben
vostès- del punt inicial. La intencionalitat és controlar la
concessió de subvencions per evitar que sigui un mecanisme de
finançament d’actuacions ideològiques alienes a la cultura. Per
tant, si vostès volen fer una proposta de la funció pública, de
l’agilitat administrativa, facin-la, podríem arribar a un acord, o
fins i tot podrien aplicar polítiques en la funció pública que ha
fet el seu govern o que ha fet el Partit Popular en matèria de
carpeta ciutadana, simplificació documental, interoperatibilitat,
plataforma (...). N’hi ha moltes, però no intentin disfressar una
proposta que el que pretén és controlar el mecanisme de les
subvencions, amb una proposta d’agilitat administrativa. Per
tant, a mi em sap molt de greu, agraesc el to conciliador i la
predisposició d’acceptar altres punts, però aquest evidentment
no el podem aprovar perquè no era la finalitat.

Al Sr. Campos també dir-li que tampoc no acceptam la seva
esmena, perquè el Partit Popular no dubta que s’hagi de fer un
local per als assajos de l’Orquestra Simfònica, és més, pensam
que és compatible amb altres actuacions de col·laboració
públicoprivada en matèria cultura, que de fet n’hi ha, a Trui
Teatre, o per exemple a l’Auditòrium, i això no és incompatible
en què s’hagi de fer un local, si hi ha fons per fer altres coses,
si hi ha fons per fer una seu de la Conselleria de Cultura, o
traslladar la Conselleria de la Funció Pública, també hi ha
d’haver fons per a l’Orquestra Simfònica, per què no?, de la
forma que es trobi més adient, per col·laboració públicoprivada
o per fons propis, però no ho tanquin d’aquesta manera, perquè
el Govern també ha de poder gestionar i pensar i tal vegada
tenir imaginació i trobar una sortida que sigui més adient. La
millor alternativa evidentment, però que no sigui pervertint el
sistema de finançament de l’ecotaxa.

A la Sra. Sans, agrair-li també les propostes que aprovaran.
Dir-li que jo trob a faltar, la veritat, que hagi fet una esmena per
millor les condicions sociolaborals dels treballadors, ja que
vostè ens diu que aquesta proposta ve coixa d’això, tal vegada
haurien pogut presentar una esmena, jo li dic que nosaltres
segurament l’hauríem acceptada i hauria sortit endavant, vostè
podria dir als treballadors culturals, mirau aquesta proposta ha
sortida endavant perquè nosaltres a més de dir-ho al faristol,
també l’hem presentada per escrit i això també forma part de la
feina dels diputats.

Al Sr. Mas, miri, el Govern té competències en cultura, sinó
me digui per què hem de menester una consellera de Cultura,
una delegada de Cultura, 16 assessors culturals i 3 instituts. Per
ventura, sí que és més que necessari el primer punt de la moció
del Partit Popular que fa referència a controlar els càrrecs i
assessors, perquè si vostè diu que les competències són dels
consells i dels ajuntaments, no seria realment necessària tota
aquesta estructura.

I miri, jo des del tot el respecte, llegir als diaris allò que fa
el Partit Popular, li hauria de servir també per fer un poc la seva
feina, no només per criticar al Partit Popular. Per tant, si vostè
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vol donar suport a ajuntaments, vol donar suport als consells,
vengui aquí i ens faci una esmena a una moció del Partit
Popular sobre cultura, però no es dediqui a controlar i a criticar
allò que fa el Partit Popular, sobretot venint d’un grup que en
matèria de cultura podria parlar Sr. Mas, de més contractes i
més conselleres de Cultura.

(Alguns aplaudiments) 

Sra. Pons, agraesc el seu to conciliador, li deia abans allò
del punt cínic més que res per vostè, vostès sí que tenen
història, el que passa és que ara tenen un altre nom, però
història sí que en tenen i si no, li ho pot demanar al seu
portaveu i president que sí té història a un govern precisament
del Partit Popular. Per tant, de vegades no hem de ser tan cínics
i hem de ser un poc menys agosarats en les coses que diem.

(Remor de veus)

Finalment Sr. President, sí que acceptarem votació separada
i, com deia la consellera Costa, ho he vist al principi, no
s’hauria de fer política de la cultura, sinó polítiques culturals.
I me n’alegro que avui en general, com deia agafant el fil de la
primera intervenció que no s’havia tengut temps de tot un
seguit de coses que jo deia amb dades, avui m’alegro de què sí
tenguem temps de destinar una mirada cultural amb una moció
del Partit Popular per avançar en cultura i per ser creïbles
davant el sector cultural de les nostres illes.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Digui, Sr. Font?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, no sé si és una al·lusió al portaveu d’aquest
grup per part de la portaveu del PP, si no ho és, no ho és...

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Per tant, no som el portaveu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sra. Riera, he entès que no accepta cap de
les dues esmenes i sí accepta votació separada?

Idò passam a votar els set punts tal com estan registrats.

Passam a votar. Votam el primer punt.

23 vots a favor, 28 en contra i 5 abstencions.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

55 vots a favor, 3 en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

58 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

55 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

20 vots a favor, 35 en contra, 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 6. Votam.

55 vots a favor, 3 en contra, cap abstenció.

I passam a votar el punt número 7. Votam.

24 vots a favor, 34 en contra, cap abstenció.

III.2) Moció RGE núm. 8453/19, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de funció pública, derivada del debat de
la Interpel·lació RGE núm. 7683/19.

A continuació debatrem la Moció RGE núm. 8453/19 del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de funció pública, derivada del debat de la
interpel·lació RGE núm. 7683/19.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. Bien, esta
moción deriva de la interpelación pasada y tiene como ustedes
saben dos puntos, una propuesta, no incrementar la designación
de cargos políticos por encima del incremento de coste de
personal, creo que el incremento excesivo de estructuras
políticas, a parte de innecesario, a parte de la alarma social que
crea, muchas veces se debe más a necesidades de los partidos
políticos que a las necesidades del servicio público y
desgraciadamente si en una situación límite como se vivió en
la legislatura 2011-2015, hubo que hacer recortes en materia de
función pública, se hicieron recortes muy importantes en
materia de estructura de empresas públicas y de cargos
políticos.

En cambio, en la legislatura pasada, a pesar de que en los
famosos acuerdos de gobernabilidad ponía que no se
incrementarían los cargos políticos, ni se incrementarían los
organismos del sector instrumental, y a pesar de que el Partido
Popular lo denunció, la realidad es que sí se incrementaron y no
se cumplieron ni los acuerdos del pacto de gobierno entonces,
ni los acuerdos que el Parlamento adoptó. Y esta legislatura, ya
con Podemos dentro del Govern, pues se ha lanzado a la
creación de organismos sin funciones, de gerentes y direcciones
generales sin competencias, de secretarías autonómicas y de
interlocutores parlamentarios disparando lo que son los cargos
políticos mientras en los presupuestos del año que viene se
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prevé un incremento de un 16,5, por otro lado vemos cómo se
rebajan determinadas inversiones.

Por eso entendemos que la propuesta va en la línea de la
contención, la racionalización, el mantener la capacidad del
Gobierno de autoorganizarse, pero sí el poner un límite a esa
situación. Si cogemos el Portal de Transparencia del Govern
vemos que en este momento el Govern tiene 204 cargos
políticos, la pasada legislatura tenía 187 cargos políticos y la
anterior apenas llegaba a 114 cargos políticos. Se ha producido
un incremento de casi un 40%, superior a 3.258.000 euros
anuales en estructura política. Por tanto entendemos que la
propuesta de ponerles un límite es perfectamente razonable y
tiene todo el sentido en este momento.

Por otro lado, la segunda parte de la propuesta de la moción
que presenta el Partido Popular es que cumpla todo,
absolutamente todo el Acuerdo de mejora de empleo público y
condiciones de trabajo de marzo del 2018, publicado en el BOE
del 28 de marzo de 2018 y acordado entre los sindicatos y el
ministro Montoro en su tiempo. Ese acuerdo fue un acuerdo
histórico, fue el segundo acuerdo en esta materia y de lo que se
trataba precisamente era de que, después de la situación límite
en que vivía nuestro país como consecuencia de la crisis
económica, se reconociese a los trabajadores, a los servidores
públicos su contribución precisamente a salir de la crisis y se
hiciera estableciendo una serie de pautas de relación entre... de
reconocimiento de ese esfuerzo y de relación con las
administraciones.

Los acuerdos básicamente era uno el incremento retributivo
y la principal novedad era que no solamente se establecía una
cantidad fija, sino que había una cantidad variable en función
del crecimiento del PIB, en función de la estabilidad
presupuestaria, en función del déficit y en función de la buena
marcha de la economía en general.

Hemos visto como sindicatos en Baleares como el STEI,
que no creo que sea sospechoso de seguir las directrices de la
oposición, criticaban como precisamente que los presupuestos
del año que viene no garantizaban la subida salarial prevista en
los acuerdos.

Otra parte importante era la oferta de empleo público en la
que precisamente se establecía las tasas de reposición y las
tasas de reposición se establecían en función de la amortización
de la deuda, en función también de la marcha de la economía
y se establecía tasa de reposición en sectores estratégicos.

Otra era la estabilidad de empleo público para conseguir
bajar la temporalidad en el 8%, vimos como en la interpelación
no se fue capaz de decirnos exactamente cuál era la
temporalidad de empleo público de Baleares. Se han hecho
oposiciones, es cierto, y precisamente en base a este acuerdo,
pero también se han hecho contrataciones de temporalidad. Por
tanto, tenemos que conseguir el objetivo de llegar a la
temporalidad de un 8% que es lo que establece el acuerdo
marco. Nuestra estimación es que en este momento hay..., por
ejemplo en sectores como el sanitario entorno a un 30% de
temporalidad del empleo público. Otras medidas van en la línea
de la incapacidad temporal y mejoras en general. 

Por tanto entendemos que se le trata de decir..., yo sé que el
Govern me va a decir o los representantes de los partidos del
Govern que sí que se está cumpliendo, nosotros le decimos que
no se está cumpliendo en su totalidad, pero entender que el
Parlamento pide al Govern en este caso que cumpla en su
totalidad el acuerdo con los sindicatos. 

Por tanto, entendemos que son dos medidas dentro del
control al Gobierno, dos medidas razonables y dos medidas que
esperamos que cuenten con el apoyo de la cámara.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Intervencions per defensar les
esmenes RGE núm. 9284, 9285, 9286, 9287, 9288 i 9289/19,
presentades conjuntament pels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca. En  primer lloc pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Lafuente, entrant al primer punt de la seva moció em sap
greu dir-li-ho d’aquesta manera, però torna ser el mateix debat
que fa el Partit Popular cada inici de legislatura, a cada
constitució de Govern i a cadascuna de les institucions d’arreu
de la geografia espanyola i balear.

Actualment hi ha 10 alts càrrecs i 16 eventuals més que en
la passada legislatura amb una conselleria més i això per
gestionar un pressupost de 5.500 milions d’euros, 37.000
treballadors. 

Per tant, treballam de manera eficient i plenament
satisfactòria perquè som un govern que creu en el servei públic
i que ha recuperat la despesa social d’aquesta comunitat
autònoma a nivells anteriors a les retallades del Partit Popular. 

Sr. Lafuente, el govern del que vostè va ser conseller tenia
121 càrrecs, això sí, per dedicar-se a fer retallades i aturar la
gestió d’aquesta comunitat autònoma, per això no en
necessitaven tants.

(Alguns aplaudiments)

Pel que fa al segon punt hem presentat una esmena que
pretén aclarir una mica la redacció per tal de no dur-nos a
confusió. Vostè ha explicat els distints punts de l’acord que es
va prendre dins el 2018. La comunitat autònoma està executant
en més d’un 90% aquest acord que es va prendre a l’any 2018.
Els punts sobre l’oferta pública es varen complir amb 150
places de torn lliure i 65 de promoció interna. Els punts sobre
estabilització en un procés d’estabilització de 203 places. 

Les mesures en matèria de jornada de treball i conciliació
ja es venien complint amb anterioritat a l’acord de 2018, com
per exemple un decret de la seva època, 35/2014, sobre la
regulació de jornades i horaris de treball, o també les mesures
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quant a la bossa d’hores de lliure disposició i de caràcter
recuperable que també tenen mesures semblants en aquesta
comunitat autònoma o l’acord de 14 de juliol de 2017, sobre
condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres
mesures de conciliació i que en aquest moment també s’està
negociant per ampliar-les no únicament a menors, sinó per
ampliar-les també a majors a càrrec i discapacitats, o també
mesures en matèria d’incapacitat temporal que, com sap, dia 30
de desembre del 2016 es va prendre l’acord que les retribucions
en prestacions d’incapacitat es cobrassin al cent per cent.

Per tant, com li deia, estam pràcticament en més d’un 90%
de compliment d’aquest acord, únicament manca acabar
d’executar el punt referent a les retribucions. Ja s’han abonat
les retribucions corresponents a l’any 2018 i l’any 2019 i els
fons addicionals es destinen a pagar carrera professional.

Per tant, únicament queda pendent d’implementació
l’increment salarial corresponent a l’any 2020 i com vostè sap
molt bé es necessita que el Govern d’Espanya prengui aquesta
decisió amb un instrument legal o bé amb la llei de pressuposts
de l’Estat, a més que també sap que el pressupost per a 2020
d’aquesta comunitat autònoma ja recull un mecanisme que
preveu que l’Estat pugui aprovar aquesta legislació que li dic. 

Si tanta preocupació tenia per aquest increment salarial era
molt fàcil, no haguessin deixat caure el pressupost i ara aquest
increment salarial constaria dins el pressupost d’aquesta
comunitat autònoma.

La resta d’esmenes que presentam pretenen aportar una
visió propositiva dins la funció pública autonòmica amb
accions que faciliten les mesures de consolidació de l’ocupació
pública, mesures d’igualtat i conciliació, així com la protecció
a la maternitat de les treballadores públiques i a més demanam
també el que creim que és de justícia, que d’una vegada per
totes s’elimini la taxa de reposició d’efectius.

Les lleis de pressuposts de 2012 fins a 2014 varen establir
un 10% de reposició a sectors prioritaris i un zero per cent per
a la resta; el 2015 la Comissió Europea va obligar l’Estat a
modificar això. Per tant, es varen fer taxes de reposició d’un
cent per cent als sectors prioritaris i un 50% a la resta. Això no
va ser suficient, i també la Comissió Europea ens va obligar a
prendre més acords en aquest sentit. Per tant, a partir d’aquí es
va prendre l’acord de 2018 al qual el seu acord va referència.

Entenem que aquest acord ha donat possibilitat de treure
oferta pública, ha donat possibilitat de reduir les taxes de
reposició, però no és suficient. El dia a dia de la gestió pública
ens ha demostrat que no és suficient. Per tant, reclamam amb
aquesta esmena també la derogació absoluta de la taxa de
reposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. En cuanto al punto número 1 de la
moción volvemos una vez más con las peticiones de la derecha,
de solicitar disminuir altos cargos, cargos directivos o asesores
del Govern, o, lo que es lo mismo, volvemos a su
planteamiento de querer tener un gobierno pequeñito, sin fuerza
para aplicar las políticas sociales que se quieren llevar adelante.

Este gobierno actual, fruto de la experiencia de la
legislatura pasada, decidió redistribuir algunas consellerias para
dividir la carga de tareas y poder ser más eficientes; esto hizo
que este gobierno tenga una conselleria más respecto a la
legislatura anterior, al igual que también se ha pretendido
profundizar más poniendo mayor impulso no sólo en políticas
sociales, también en diversificar nuestro modelo productivo.
Esto se traduce en un mayor esfuerzo en las políticas de
transición energética, mayor apoyo al sector primario o mayor
énfasis por impulsar el comercio local y dar mayor apoyo a la
pequeña y mediana empresa. Esto, como es normal, ha
provocado un incremento de asesores y altos cargos del
Govern.

La intencionalidad de los partidos conservadores es clara:
estructuras de gobierno pequeñas, sin fuerza, para poder
externalizar o privatizar la mayoría de servicios, sobre todo los
que tienen que ver con servicios sociales y nuestra economía.
Pero para un gobierno progresista que pretende hacer frente a
todas las necesidades sociales de la gente de Baleares es
importante tener una estructura de gobierno consolidada y
fuerte. Además hay que remarcar que el Govern durante la
anterior legislatura tuvo que esforzarse en recuperar servicios
públicos recortados por los anteriores gobiernos; esto es
fomentar trabajadores en educación, sanidad y servicios
sociales, poniendo otra vez en el centro del Govern las políticas
sociales. Para lograrlo, como ya he comentado, se necesita una
estructura de gobierno fuere, estable y consolidada; se necesita
un gobierno que pueda atender los problemas de hoy pero que
también pueda plasmar una hoja de ruta hacia el futuro.

Por tanto, como se puede deducir de los argumentos que he
empleado, votaremos en contra del punto número 1.

En cuanto al punto número 2, así como está redactado no
podríamos votar a favor, ya que no plasma la realidad actual, ya
que se está cumpliendo el segundo acuerdo para la mejora del
empleo público y las condiciones de trabajo, como la
compañera del Partido Socialista ha comentado hace un
momento. Por eso hemos presentado una enmienda de
substitución a este punto, donde se insta a continuar con el
cumplimiento y también hacer efectiva la aplicación del
incremento correspondiente a 2020, que como todos sabemos
se tiene que hacer pero que está pendiente de que el Gobierno
estatal apruebe el instrumento legal que lo permita.

Para complementar más esta moción hemos presentado
junto al Partido Socialista y MÉS per Mallorca cinco
enmiendas de adición. Estas enmiendas hacen referencia a los
diversos puntos del segundo acuerdo para la mejora del empleo
público y las condiciones de trabajo, y que son políticas
prioritarias y continuistas del trabajo de la anterior legislatura.
Las comentaré un poquito por encima ya que se pueden ver por
escrito.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 26 de novembre de 2019 811

Por una parte se insta al Gobierno estatal a la eliminación
de la regulación de las tasas de reposición de efectivos; esta
regulación lo que hizo fue que se utilizase para recortar en
gastos de personal en las administraciones públicas durante la
crisis. Otra enmienda insta al Govern a continuar con los
procesos de ofertas públicas de ocupación, de manera que se
siga generando estabilidad en la administración pública.
También instamos al Gobierno a desarrollar y evaluar el Plan
de igualdad del personal de servicios generales, así como a
avanzar en la coordinación de las políticas y los planes de
igualdad dentro del sector público instrumental. Por otro lado
instamos al Govern a trabajar en el incremento de la protección
específica de los empleados públicos que lo requieran por el
riesgo elevado de su trabajo. Al igual que también instamos al
Gobierno a incrementar dentro de Función Pública la
protección de la maternidad de las trabajadoras embarazadas o
en situación de parto reciente, o en periodo de lactancia.

Si el Partido Popular acepta nuestras enmiendas para
complementar la moción que se ha presentado como es
evidente votaremos a favor.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, a mi m’ha passat
com a vostè, que no feia comptes que ens aprovassin aquestes
esmenes i per tant havia preparat un discurs que donava bastant
canya, i sobretot fent referència o contraposant una vegada més
el seu govern i els governs que han vengut després, però bé, em
situaré en una postura més neutral, fins i tot que el Sr. Lafuente
abans ja feia referència que a la seva legislatura varen haver de
prendre mesures dràstiques especialment que afectaren la
funció pública. Jo ho deia amb un llenguatge un poc més
punyent, en aquest sentit que varen agafar les tisores i varen
fotre tisorades. 

És ver que hi havia una època de crisi, però jo sempre he
entès que això va ser l’excusa perfecta, la crisi, entre altres
coses perquè vostès i nosaltres tenim un model d’administració
pública que és totalment divergent. I senyor..., no em capegi, jo
no dic que no sigui legítim; vostès defensen a ultrança el model
neoliberal, aquella famosa escola de Chicago que deia que
l’administració pública no funciona, que s’ha de privatitzar tot
allò que es pugui privatitzar, i que de fet els anys vuitanta
pregonaren el Sr. Reagan a Estats Units, la Sra. Thatcher a
Anglaterra, i després s’hi va posar el Sr. Aznar, i que a més la
Fundació FAES hi posava altaveus i hi segueix posant altaveus.
Per tant són models totalment divergents d’administració
pública, d’un model que no defensa aqueixa mateixa
administració, que creu que els mercats s’han de regular per
ells mateixos, i que l’administració s’ha de reduir al mínim
possible, enfront d’un altre model que entenem que sí, que
l’administració pública ha de tenir aquesta capacitat de poder

intervenir en aquelles qüestions que afecten els ciutadans i les
ciutadanes en primera línia, i també evidentment dels mercats.

Per això una administració pública ha de ser forta, ha de ser
àgil, i també evidentment eficaç, d’això no posam cap dubte ni
un. Per això un poc vàrem presentar també aquestes esmenes i
ens hi sumàrem, i com deia abans tampoc sense gaires
esperances que sortissin endavant, però pareix que sí que
sortiran endavant, perquè precisament aquestes mesures van
encaminades a això, a enfortir aquesta administració pública,
a donar estabilitat, i per tant també a millorar aquesta capacitat
de reacció, especialment davant aquesta capacitat de poder
intervenir dins les situacions, que bona falta fa, i les de
Mallorca i les de les Illes Balears en concret les podem
enumerar, i per tant si no tenim una administració amb
capacitat per poder intervenir difícilment ho podrem fer i
segurament caurem dins errors del passat, com vostès quan
varen acabar la seva legislatura, que bravejaven que tenien
molts de milions en el banc. Jo mateix en el Consell de
Mallorca, que vaig tenir l’ocasió de presidir, la meva
antecessora bravejava que havia deixat 140 milions d’euros al
banc, quan a les residències no tenien doblers ni per comprar
bolquers. Per tant no crec que venguem aquí per fer racó, tot al
contrari, jo crec que venim sobretot a prestar serveis als nostres
ciutadans.

I és vera que no fer res només té un avantatge, que és que
tampoc gasten doblers, però nosaltres crec que hem vengut aquí
amb un pla que és ambiciós de feina i és el que volem dur a
terme.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Per fixació de posició, pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bon dia, senyors diputats. La fixació
d’aquesta posició se l’havia treballada la nostra diputada
Patricia Guasp, però per un problema d’afonia no podrà
intervenir.

Esta moción que nos trae hoy el Grupo Popular, relativa a
política general del Govern en materia de función pública, nos
recuerda en su punto número 1 a la moción que propusimos mi
grupo parlamentario en el mes de septiembre, en la que
constatábamos que se había aumentado de forma injustificada
en un 16% el número de altos cargos, y en un 40% el número
de cargos de confianza nombrados por el Govern de les Illes
Balears. Se ha aumentado una conselleria, seis direcciones
generales nuevas, y se ha creado la figura de dos secretarios
autonómicos; se pasaban de 50 a 70 los cargos de confianza,
incluso se han ido nombrando más en estos meses: asesores,
responsables de prensa, interlocutores parlamentarios, jefes de
la secretaría del gabinete y jefes de gabinete. 

Constataba también mi grupo parlamentario en nuestra
moción que la política de nuevos nombramientos de altos
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cargos y cargos de confianza supone un aumento cuantitativo
en el gasto público respecto a la anterior legislatura,
aproximadamente 1.400.000 euros anuales más destinados
exclusivamente para el pago de nóminas de estos nuevos altos
cargos.

Miren, este gobierno cuenta con un total de 204 cargos
políticos, lo que supone un coste de 12 millones de euros
anuales. Por ello instábamos al Govern de les Illes Balears a
moderar su política de nombramientos y a no incrementar su
organigrama y la estructura institucional de la administración
durante el resto de la legislatura así como a moderar su política
de nombramientos de directores gerentes de los entes públicos
del sector público instrumental.

En este mismo sentido rechazábamos el incremento de más
del 10% de las retribuciones de los directores y cargos de
confianza del ib-salut e instábamos al Govern a derogar ese
incremento, pero también fue rechazado por esta cámara.

Desde Ciudadanos creemos que para mejorar la eficiencia,
mejorar la gestión pública y prestar unos servicios públicos de
calidad no es necesario hinchar el gasto público y menos aun
aumentando el gasto en altos cargos y cargos de confianza.

Todos sabemos que no hay correlación en aumentar cargos
y conseguir una mejora de la eficiencia de la administración y
una mejora de la gestión del dinero público y de los servicios
básicos.

Por tanto, por supuesto que estamos a favor del punto 1 de
la moción que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario
Popular, en este mismo sentido que desde Ciudadanos ya
presentábamos en el mes de septiembre.

En relación con el punto 2 no podemos estar más de
acuerdo en que el Govern de les Illes Balears cumpla con el
segundo acuerdo para la mejora del empleo público y las
condiciones de trabajo firmado entre el Ministerio de Hacienda
y Función Pública y las organizaciones sindicales el 9 de marzo
de 2018.

El pasado mes de octubre conocíamos que la administración
pública lidera la creación de empleo precario en Baleares.
Entorno al 30% de los asalariados públicos de Baleares tienen
contratos temporales cuando en el sector privado esta tasa es
poco más del 25%, cuando en este acuerdo se prevé un proceso
de estabilización en todo el sector público para rebajar la alta
temporalidad hasta un 8% sí que dichas plazas puedan
computar como tasas de reposición. Asimismo tampoco se ha
cumplido con los incrementos salariales progresivos y con
calendario. 

A mi grupo parlamentario nos preocupa la precariedad
laboral, como siempre hemos manifestado, también por
supuesto la precariedad en la administración pública. Pedimos
a este gobierno que sea responsable y cumpla con sus
compromisos de reducir al 8% la tasa de temporalidad de
interinos. Necesitamos avanzar hacia una administración
pública cada vez más moderna, más profesional y más
meritocrática, y modernizar también los procesos de concursos
oposiciones y por supuesto reducir el número de interinos.

Para ello exigimos al Govern que publique de forma anual
las ofertas de empleo público y que éstas se resuelvan en un
plazo máximo de seis meses evitando así plazas desiertas que
se cubren siempre mediante interinidades e incluso con
contratos temporales.

Desde Ciudadanos tendemos la mano al Govern en la tarea
de dignificar el servicio público, a los servidores públicos que
sustentan los servicios públicos de nuestro estado de bienestar.

En definitiva, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos votará
a favor de esta moción.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros ya advertimos en este pleno
el pasado 14 de octubre sobre la precariedad laboral que sufren
muchos funcionarios interinos en nuestra comunidad autónoma. 

La Ley del Estatuto básico del empleado público establece
que solo se pueden contratar interinos para cumplir plazas
temporales por un máximo de tres años, si es por  acumulación
de tareas por un máximo de seis meses o si se trata de plazas
vacantes deberán ofertarse en la convocatoria de oposiciones
del mismo año en que se contrate a estos interinos.

A día de hoy en la administración de la CAIB hay más de
1.500 interinos, a ello podemos sumar los de otras
administraciones, ayuntamientos, consejos insulares o empresas
públicas. 

La ley dice que en el caso de las plazas temporales los
contratos de interinidad pueden durar un máximo de 3 años,
pero en Servicios Generales de la comunidad autónoma hay
trabajadores que llevan más de 15 años de interinidad con una
media general de 7 años. Hay profesores interinos que se
jubilan siendo interinos, tras décadas sin poder consolidar su
situación laboral y luego ese mismo gobierno pone el grito en
el cielo porque hay una elevada tasa de temporalidad en el
sector privado. Es un ejercicio de cinismo propio de estudio.

Esta situación de interinidad prolongada en el tiempo
provoca precariedad, incertidumbre, sufrimiento, trunca los
planes vitales de muchas familias y lo peor de todo es una
situación que no estarían sufriendo si el Govern se ajustase a lo
establecido en la legislación de función pública.

Tampoco la carrera profesional se está reconociendo a todos
estos trabajadores interinos, otro abuso de derecho que comete
impunemente la administración.

Por otro lado resulta que el personal eventual y los altos
cargos no dejan de aumentar debiendo destinar recursos al pago
de las retribuciones de esos altos cargos y asesores en
detrimento de las necesidades de los funcionarios que han visto
reducido en un 20% su poder adquisitivo en la última década
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tras sucesivas congelaciones y bajadas de salarios durante los
años de la crisis económica sin que se les haya restituido
retributivamente a su situación anterior a la crisis.

Para el buen funcionamiento de la administración pública
es necesario optimizar al máximo los recursos disponibles. No
se trata de hacer caja, se trata de ser eficientes y eficaces a fin
de poder destinar la parte que corresponda a dignificar las
retribuciones y las condiciones de trabajo de los trabajadores
públicos, pero parece que ese no es el camino que quiere
adoptar el Gobierno balear donde según los datos del Portal de
Transparencia resulta que entre altos cargos y personal eventual
solo las consejerías destinamos cerca de 2 millones de euros
para la retribución de ese personal en su mayoría contratados
para autobombo del Govern dado que el 30% han sido
contratados para realizar labores en los departamentos de
comunicación. 

Por todo ello nosotros apoyamos esta moción. Creemos que
el aumento de altos cargos durante la presente legislatura es
indecoroso. Creemos también que es imprescindible la
reducción de estos altos cargos si queremos ser coherentes con
los principios de eficiencia y eficacia que deben inspirar a la
administración pública dado que se están nombrando a dedo
personas para realizar labores que podrían ser realizadas
perfectamente por funcionarios.

El Acuerdo para la mejora del empleo público y de
condiciones de trabajo de 2018 es un primer paso para
dignificar la labor de los funcionarios, si bien teniendo en
cuenta el sistemático incumplimiento por parte de las
administraciones públicas del acuerdo del 2017 permítanme mi
escepticismo en cuanto a que dicho acuerdo vaya a ser
realmente implantado por el Govern.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
molt esquemàticament, crec que el debat està bastant
substanciat, de fet diria que només hi ha un punt controvertit,
és ver que aquesta moció només té dos punts i per tant, seria el
50%, però amb les esmenes que són fins a set punts, crec que
el Sr. Lafuente ha dit o té intenció d’acceptar aquestes esmenes
i per tant, en la immensa majoria del debat hi ha un acord. De
fet, crec que hi haurà una unanimitat.

Evidentment nosaltres... és una obvietat, ningú no ha dit,
demanam la votació separada. 

Al punt segon li donaríem suport tal com ve o amb l’esmena
proposada per altres grups parlamentaris perquè efectivament
aquí hi ha quedat constatat que no s’està complint, almanco no
s’està complint al cent per cent i per tant, aquest punt de la
moció del Partit Popular el que diu és que es compleixi
íntegrament i en aquest sentit no podem més que... i dels

arguments exposats no han fet més que donar-li la raó. Per tant,
nosaltres el votaríem favorablement.

En relació amb el primer punt, nosaltres hi votaríem en
contra. Per què? Perquè aquí no es qüestiona la política de
nomenaments d’aquest govern, sinó que es posa un criteri que
nosaltres no podem compartir, que és que el Govern només
pugui incrementar els seus càrrecs polítics en funció de
l’increment percentual de retribucions dels treballadors públics.
Això és un criteri... un criteri que jo crec que va en contra de la
capacitat autoorganitzativa que ha de tenir tot govern,
independentment del seu color polític i de la seva composició.
El Govern ha de cercar la seva autoorganització per ser el més
eficient possible, i per tant no ha de tenir un criteri que pugui
limitar la seva capacitat d’eficiència.

Una altra cosa és que ens agradi la política de nomenaments
d’aquest govern, això és una altra qüestió, però nosaltres a
priori no som partidaris de posar limitacions a la política de
nomenaments del Govern, perquè pensam que el Govern ha de
tenir la capacitat, la llibertat, la discrecionalitat de nomenar els
càrrecs que consideri oportuns perquè sigui el més possible.
Una altra cosa és que això ho aconsegueixi, però això ja,
diguem, entra dins la disputa partidista.

Evidentment nosaltres trobam a faltar que té un punt de
demagògic, això, perquè tothom que és a l’oposició troba que
el Govern té massa càrrec, i quan hi és ell per ventura en
posaria més, de càrrecs, o els redistribuiria d’una altra manera,
si té capacitat pressupostària, lògicament. No ens podem
comparar una època de retallades i de crisi molt profunda amb
una època on el pressupost ha crescut d’una manera molt
considerable; evidentment això també té una influència clara en
la capacitat de nomenaments d’aquest govern.

Per tant nosaltres, creient en la flexibilitat i que la política
de nomenaments de càrrecs polítics i de personal eventual ha
de venir precedida per l’eficiència, no podem compartir que hi
hagi aquesta limitació i per això hi votaríem en contra.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Respecte dels dos punt
d’aquesta proposició no de llei, Sr. Lafuente, nosaltres també
votarem en contra del punt primer, perquè mai no hem entrar en
la demagògia del tema dels alts càrrecs. Jo crec que els governs
necessiten alts càrrecs i necessiten personal eventual; ho dic
perquè aquí vostè fa una llista d’alts càrrecs, càrrecs directius,
eventuals i assessors, com si fossin coses diferents, una cosa
molt clara, els alts càrrecs, l’estructura bàsica de govern (...) els
consellers, fonamental, i el personal eventual també és
totalment necessari pel tipus de funció pública que tenim,
també; si tenguéssim un altre tipus de funció pública potser no
els necessitaríem.
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Li he de dir molt sincerament que he estudiat la nòmina
d’alts càrrecs d’aquest govern i no la trobo exagerada. Vostè
sap el que penso jo i que no estic d’acord amb algunes coses
que han dit els grups de la dreta, en el sentit que jo sí que pens
que l’administració es podria aprimar en alguns àmbits i no em
sembla malament que l’administració externalitzi alguns
serveis, perquè realment s’ha demostrat que és més eficaç
externalitzar-los, tot i que evidentment hi ha una base de
l’administració pública, que són els professionals de la salut,
els professionals de l’educació, els professionals de les forces
de seguretat..., hi ha uns col·lectius importantíssims que
agrupen la major part dels funcionaris públic que són
insubstituïbles, que han de ser servidors públics i per tant a
nosaltres no ens agrada entrar en aquesta demagògia que al
final queda com en paraules molt vagues, no? “L’administració
ha de ser més prima, l’administració ha de ser àgil,
l’administració ha de ser eficaç...”; per tant jo no..., li ho dic
vagament, li dic que he estudiat la nòmina de personal eventual
d’aquest govern amb la intenció de veure on es podria fer
reassignació de recursos, i he arribat a la conclusió que és força
mesurada i per tant nosaltres no podem entrar en aquesta
demagògia, i per tant votarem en contra del primer punt.

Pel que fa al segon punt, hi estem d’acord, hi estem
totalment d’acord. Crec que les observacions que li ha fet la
Sra. Garrido són encertades, per tant també em semblaria bé
que s’acceptés l’esmena, tal vegada quedaria més precís i més
correcte, tot i que, clar, evidentment perdria força, i per tant
també entendré que vostè no accepti l’esmena. En qualsevol
cas nosaltres hi votaríem a favor perquè creiem que
evidentment els termes en què està formulat el seu redactat
evidentment s’ha d’entendre un cop es donin totes les
circumstàncies per fer-ho possible. Per tant no veiem que hi
hagi una gran oposició o una gran confrontació entre el redactat
i l’esmena, i per tant hi donarem suport.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara pel grup proposant al
Sr. Lafuente per fixar posició sobre les esmenes i si accepta o
no votació separada.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Gracias a los diputados y las diputadas
que han expuesto su posición y la de sus grupos sobre nuestra
propuesta.

En primer lugar, sobre el tema de altos cargos, cargos de
confianza y todos los cargos de origen político del Gobierno,
es cierto y reconozco que es un tema que es fácil hacer
demagogia y que uno estando siempre en la oposición puede
pensar que lo que hace el Gobierno es mucho, y cuando está en
el gobierno le parece que los medios que tiene son pocos, pero
si vamos a los números concretos, a los números reales, los
números que aparecen en su página de transparencia, porque
por cierto, me acuerdo..., en la página de transparencia he ido
a mirar los que aparecían de la legislatura anterior y he ido al
debate que tuvimos en la legislatura anterior sobre este tema,
en la legislatura anterior negaban categóricamente el
incremento de altos cargos; en cambio ahora mismo en su

página de transparencia ya reconocen que en la legislatura
anterior incrementaron los altos cargos. En la legislatura 2011-
2015, 121; en la legislatura anterior, 187; en la actual, 204. El
incremento es substancial, y se han transferido competencias a
los consejos insulares. No hay justificación, más que la
justificación del pacto entre los partidos políticos. Y además
para el año que viene, incremento: el Govern dispara un 16,5%
el gasto de altos cargos y asesores para 2020, con una situación
económica más complicada.

Me dicen: hombre, es que nosotros tenemos una política
diferente. El Partido Popular reducía altos cargos, reducía entes
públicos en 2012 en una situación económica límite y reducía
gastos. Ustedes, la situación económica actual es peor que la
del año pasado y ustedes incrementan gastos en altos cargos.
Nos parece, desde el punto de vista de control al Gobierno, que
la oposición tiene el deber de decirlo, de denunciarlo y de pedir
que se adopten medidas racionales sobre una cuestión que no
entendemos que tenga ninguna explicación racional, y eso
desde nuestro punto de vista está reconocido en su página de
transparencia con datos concretos, con un incremento del 30,
del 40%. Puede haber incrementos del 10, del 15; si uno suma
todo el incremento del coste de personal que se ha producido
en las subidas salariales, bueno, pues subamos un 15, pero es
que son casi un 40%; y además el año que viene, más. Nos
parece un escándalo y por eso proponemos una enmienda para
que el Parlamento controle al Govern en esta cuestión.

Sobre el pacto alcanzado con los sindicatos, ustedes dicen:
cumplimos el 100%, o cumplimos casi casi del todo. Nosotros
decimos que ustedes no cumplen, con los datos de
temporalidad ustedes no están cumpliendo. Les pedimos que
cumplan ese pacto con los sindicatos. Les pondré un ejemplo
clarísimo de una cosa que no cumplen y que además no cuesta
dinero. Uno de los apartados dice que las administraciones
públicas en su página de transparencia pondrán los datos de
absentismo. Yo he buscado en la página de transparencia que
depende de la misma conselleria, que depende de Función
Pública; los datos de absentismo no están, y eso lo pone el
acuerdo con los sindicatos. No cumplen ese acuerdo, no lo
cumplen no solamente en cuanto a la cantidad de empleo
temporal, sino que no lo cumplen en cuestiones tan concretas.

Pero aceptamos las enmiendas. Entendemos que la mayoría
de las enmiendas están incluidas en el mismo pacto, excepto la
de la tasa de reposición, que la quieren eliminar. La tasa de
reposición sí que está en el pacto, está pactada de una manera
y está pactada con los sindicatos. Ustedes quieren cambiar ese
acuerdo de la tasa de reposición que tiene pactado el Gobierno
con los sindicatos; pues seguramente van a tener la opción de
gobierno, tendrán que hacer un nuevo pacto con los sindicatos
y tendrán que modificar la ley, pero la tasa de reposición con
el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, las
tasas de reposición en colectivos de especial necesidad está
establecido en el pacto con los sindicatos, y esa leyenda negra
que adjudican al ministro Montoro pues está firmada por los
sindicatos, tendrán que modificarlo.

Lo demás, pues los planes de igualdad. Los planes de
igualdad el gobierno del Partido Popular en 2012 no había este
acuerdo con los sindicatos y tiró el primer plan de igualdad de
esta comunidad autónoma. Ustedes tienen la obligación de tirar
adelante los planes de igualdad no solamente con la
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administración general, sino también en los entes públicos y en
los sectores instrumentales, por eso les decimos que tiren
adelante.

La otra lista de enmienda que ustedes presentan, pues están
dentro del acuerdo, por tanto les daremos acuerdo y no nos
vamos a pelear si cumplen de todo o cumplen parcialmente. Yo
creo que hoy ha quedado demostrado aquí que no cumplen del
todo y por tanto, el Parlamento exige al Govern que cumpla del
todo con este acuerdo.

Aceptaremos sus enmiendas, entendemos que nuestra
propuesta es una propuesta en bloque cerrada, por tanto, no
admitimos el voto separado, con lo cual pedimos que se vote
conjuntamente.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, si ho he entès bé, accepten totes les esmenes,
però només en votació única.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sr. President, si m’ho permet, retiram les esmenes.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Retiren totes les esmenes?

Idò passam a votar en una única intervenció el punt número
1 i el punt número 2, tal com estan redactats i registrats.

Passam a votar. Votam.

23 vots a favor, 32 en contra i 3 abstencions.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 6861/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència masclista.

I en primer lloc debatrem la RGE núm. 6861/19, dels grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
contra la violència masclista.

Correspon començar per les intervencions dels grups
parlamentaris que han presentat la proposició no de llei.

Començam pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Bon dia. Gràcies, president. Ahir milers de dones sortiren
als carrers a reivindicar la fi de la violència masclista i a
recordar que el masclisme mata. El masclisme és una ideologia
que justifica la jerarquia de les relacions entre els homes i les
dones i que justifica la violència com a mecanisme de control,
afecta totes les societats, cultures, edats, condicions socials,
perquè parlam d’una ideologia que justifica una pretesa
superioritat dels homes sobre les dones. 

Segons l’ONU, la violència masclista és la primera causa de
mort prematura entre les dones d’entre 15 i 44 anys a tot el
món, per davant de les morts provocades pel càncer, accidents
de trànsit o les guerres. Parlam d’una qüestió política de primer
ordre i per això cal aconseguir que Balears deixi de ser la
comunitat autònoma amb la ràtio de víctimes més alta per
violència de gènere. 

Segons l’última macro enquesta sobre violència de gènere
realitzada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el
12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència de
gènere alguna vegada a la seva vida, la qual cosa suposa en
termes absoluts 2,5 milions de dones a Espanya, el 2,7% de les
dones majors de 16 anys han sofert violència en el darrer any
i el 64% dels fills i de les filles víctimes varen presenciar
aquests episodis de violència.

Quan vàrem presentar aquesta PNL el mes de setembre, 44
dones havien estat assassinades pels seus companys o
excompanys, ara n'hi ha 52. Avui matí hem conegut que un
home ha pres foc a una dona de 70 anys a un parc a Palma i
esperam que es recuperi el més aviat possible. Hem tengut un
estiu tràgic a les nostres illes, una tardor tràgica a Espanya.
Vàrem tenir un intent d’atropellament a Ciutadella, una dona
agredida a Campos amb un martell i Ika Hoffmann va ser
assassinada per la seva parella a la Colònia de Sant Jordi. 

Fent-nos ressò de les reivindicacions feministes que ahir
varen recórrer els carrers del nostre país, volem que el
Parlament en primer lloc expressi la solidaritat amb les
víctimes de violència de gènere, que no se sentin soles, que
puguin confiar en les institucions, que sàpiguen que tenen
drets, que hi ha recursos per sortir de la violència i que el
sistema les empara a elles i als seus fills. Volem que el
Parlament condemni tota forma de violència contra les dones
i d’una manera rotunda els assassinats masclistes que són la
punta de l’iceberg més visible, però que hi ha tot un caramull
de violències, com la psicològica, econòmica, sexual, que
també cal condemnar i rebutjar.

Volem també rebutjar qualsevol iniciativa, campanya o
plantejament que contribueixi a justificar la violència de gènere
o que promogui el qüestionament de les lleis d’igualtat i contra
la violència masclista, així com les normatives de què ens hem
dotat per combatre-les. És fonamental combatre els discursos
negacionistes que plantegen una regressió en la lluita contra la
violència masclista, els mateixos que avui han volgut boicotejar
una declaració institucional, l’extrema dreta...

(Alguns aplaudiments i aldarull)

...que avui ha quedat aïllada per totes les forces polítiques
d’aquesta cambra i que és fonamental continuar-la aïllant, no
només amb gestos com el que hem tengut avui, sinó com també
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no acceptant el seu suport, ni el seu vot per pactar
conjuntament amb ella. No podem obviar una dada fonamental,
el 80% de les dones maltractades no denuncien i alimentar
determinats discursos no ajuda a generar confiança de les
víctimes cap a les institucions.

Volem també que el Parlament insti el Govern a continuar
treballant en el pacte social contra les violències masclistes i
adreçar més esforços per acabar amb els assassinats de dones
a la nostra comunitat, fent feina amb la coeducació, amb les
escoles, la formació del professorat, sembrar la llavor de la
igualtat, treballar contra les masculinitats tòxiques, convocar
abans de final d’any la Comissió d’Igualtat de Gènere, per
coordinar-nos totes les institucions en contra de la violència
masclista a la nostra comunitat; instar a fer campanyes per tal
d’eliminar el turisme de gatera, que deriva massa vegades en
agressions sexuals, violacions de joves a les nostres illes,
proxenetisme i explotació sexual; posar la lupa en el turisme
sexual i de com determinat turisme fomenta aquest tipus de
pràctiques.

I en darrer terme instar el Govern de l’Estat per ampliar el
concepte legal de violència de gènere, adaptant-nos al Conveni
d’Istanbul, per ampliar el ventall del que es considera com a
violència masclista no circumscrita únicament dintre de l’àmbit
de les relacions de parella, sinó obrir-la una mica més com la
tenim a la nostre Llei d’igualtat i incloure tant la violència
física, psicològica, sexual, matrimonis forçosos, mutilacions
genitals femenines, avortaments i esterilitzacions forçoses,
assetjament sexual i la tracta amb finalitats d’explotació sexual.

Esper que aquesta proposició no de llei que presentam avui
tengui el suport majoritari dels grups d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No se abren las noticias con
una mujer prendiéndole fuego a un hombre en un parque. No
se abren las noticias con un hombre semidesnudo, violado,
asesinado en una acequia. Ningún hombre aparece maniatado,
violado, ahogado, asesinado en el fondo de un pozo con su ropa
interior en la boca. Ningún hombre ha muerto a golpes por
negarse a mantener relaciones sexuales con una mujer. No
mueren hombres a martillazos en la cabeza por una ex-novia
celosa. A ninguna mujer se le ocurre abusar de un hombre
borracho que se encuentre por la calle. Ninguna mujer escupe
a un hombre o lo insulta por llevar unos pantalones demasiado
provocativos.

La realidad es muy fácil de entender, el 97% de las mujeres
ha sufrido violencia machista en cualquiera de sus
manifestaciones, por eso queremos que el Gobierno estatal
amplíe el concepto de violencia que aparece en la Ley de
medidas de protección integral contra la violencia de género.

Nos violentan solo porque somos mujeres, sí, estaremos de
acuerdo que es una locura, es totalmente absurdo que aquellos
que iniciaron una guerra contra nosotras, desde hace ya muchos
siglos, sigan negando lo evidente; es totalmente antisistema que
en algunos espacios políticos se siga sin reconocer que existe
una violencia contra las mujeres muy numerosa y muy
específica. ETA asesinó en 43 años de existencia a 858
personas, el machismo, desde el 2003, en que hay registro en
España, lleva ya 1.028.

Ayer la víctima 52 en este año engrosaba la lista de la
vergüenza de un país que no es capaz de parar esta masacre.
Ante una amenaza terrorista todos los partidos se pliegan por
la paz, se alcanza un consenso en que los terroristas tienen que
ser derrotados, nadie se atreve a negar las épocas negras de
terrorismo de este país, nadie. Con el machismo aún hay
quienes niegan lo evidente, lo que todo el mundo sabe,
desprecian a las víctimas y justifican a los asesinos, si hay algo
más repugnante que ver a un hombre menospreciando la lucha
de las mujeres es ver a una mujer siguiéndole los pasos.

Así nos queréis, callando golpes, los golpes que recibimos
en casa, ¡vaya cristianos, que silencian, vaya cristianos que
desprecian, que maltratan, que justifican! Estas navidades
muchos de los que celebréis el nacimiento de Dios deberíais
descalzaros antes de mencionarlo, arrodillaros ante él y pedirle
perdón.

Hoy se espera que en este parlamento se rechace con toda
unanimidad toda iniciativa que justifica...

(Remor de veus)

... toda la iniciativa que justifique la violencia, no se puede
esperar otra cosa de aquellos que están aquí para proteger y
servir a la gente. Es importante realizar...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, senyors diputats.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... campañas dirigidas a touroperadores e intermediarios
turísticos para que ofrezcan otro tipo de vacaciones en
Baleares, pero también desde el Govern tiene que haber
esfuerzos para que vayan desapareciendo los puntos más
conflictivos del turismo de borrachera y se vayan
transformando en opciones respetuosas con nuestra gente y con
nuestro entorno. El porvenir está en estas paredes, donde los
mediocres vendepatrias afirman con una masculinidad insegura
y frágil que el feminismo es el odio hacia los hombres. ¿Quién
odia aquí si son ellos los que nos pegan? ¿Quién odia aquí si
son ellos los que nos insultan, nos tratan como ganado, nos
violan? ¿Quién está odiando aquí si son ellos los que nos
asesinan? Estáis poniendo en peligro la vida de vuestras hijas,
por ellas también luchamos las feministas.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Hemos de continuar vigilantes al cumplimiento del Pacto de
estado contra las violencias machistas, pero hay que ir más allá
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de ese pacto, necesitamos una educación libre de sexismo, que
enseñe a los niños en el respeto y la solidaridad y el amor.

Seguiremos tendiendo la mano a quienes quieran denunciar
con nosotras a todos aquellos hombres valientes que no dejen
pasar la muerte de tantas inocentes y se sitúen a nuestro lado
para encontrar la paz, tenemos que hacer por amor a las que
estamos y a las que nos faltan.

Este grupo quiere transmitir un mensaje de solidaridad y
hermandad con las familias que estas navidades tendrán una
silla vacía por culpa de un asesino. También a las mujeres que
viven con miedo, estéis o no de acuerdo con esta iniciativa que
hoy se discute, hay mucha gente que está trabajando para que
podáis dormir tranquilas y llegar a casa sanas y salvas. A la
lucha feminista aún le queda mucho por conseguir, pero sabed
que esta batalla que han empezado ellos, los machistas, la
vamos a terminar nosotras.

Hay un grupo de rap feminista, se llama Ira, os lo
recomiendo, en una de sus canciones dice: “No nos confundas
de rango, no escurrimos como anfibios, estas brujas de tu barrio
se están juntando, ¡peligro, peligro!”

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Crec que el que debatem avui aquí
és molt important i els esdeveniments que s’han succeït tant
polítics com de fets són encara més evidents, avui de matí, com
ja ha recordat la meva companya, eren 52 dones, esperem que
demà no siguem 53 amb els fets que han succeït avui aquí, a la
nostra ciutat.

Però nosaltres volem, des de MÉS per Mallorca, suportar,
per això hem firmat aquesta proposició no de llei, perquè
creiem que la importància de la lluita contra qualsevol
iniciativa, campanya o plantejament que contribueixi a
justificar la violència de gènere o que promogui el seu
qüestionament en qualsevol normativa, l’hem de denunciar i
hem de lluitar contra ell.

També és important seguir treballant amb aquest pacte
social i incrementar els suports per acabar amb aquests
assassinats de dones a la nostra comunitat i a la resta de l’Estat
espanyol, precisament en impulsar la prevenció i la coeducació.
També, com ja s’ha dit, impulsar també les campanyes per
eliminar aquest turisme de gatera el qual deriva en massa
ocasions en agressions sexuals que, de vegades, no condueixen
a l’assassinat, però sí a agressions sexuals contra les dones, tan
freqüents a la nostra comunitat autònoma les quals hem de
lamentar.

I també, com ja s’ha dit abans, impulsar aquesta
modificació de la Llei estatal del 2004, de mesures de protecció

integral contra la violència de gènere, perquè inclogui tots
aquests actes basats en el gènere, i no només de parelles o
exparelles, perquè treballi en el sentit que ja treballa la nostra
llei autonòmic i també treballen les nostres institucions, tant els
consells insulars com el nostre govern; ampliar els recursos cap
a les agressions no només que sigui de parelles o d’exparelles.

Precisament és necessària aquest abast, ben el contrari del
que fa l’extrema dreta, que el que demana és l’eliminació i la
desaparició d’aquesta llei la qual nosaltres consideram tan
important i que volem ampliar.

A MÉS per Mallorca la situació creiem que continua essent
molt greu, encara existeix la por a denunciar, ja s’ha dit, per
una dona que denuncia n’hi ha tres que no ho fan; és una
violència submergida de dones sense protecció a les quals
actualment cal ajudar i donar suport.

MÉS per Mallorca continuarà com sempre ho ha fet, lluitant
per una societat feminista, antifeixista, amb memòria històrica.
Preocupen aquests atacs de l’extrema dreta arreu de l’Estat,
amb símils i declaracions del temps del feixisme del tipus
"costura tendría que ser una asignatura obligatoria",
"empodera mucho coser un botón". Aquestes afirmacions ens
reafirmen en la convicció que el feixisme continua present a la
nostra societat i a les nostres institucions.

L’empoderament de la dona és la igualtat d’oportunitats
econòmiques, socials i de seguretat, ho volem tot, tot, no volem
només botons, volem els llibres, volem la llibertat als carrers,
la seguretat física i els sous que ens pertoquen...

(Alguns aplaudiments)

..., tot, ho volem tot!

Diputats i diputades, també hem de fer una reflexió cap a
una altra qüestió, la mentida també és violència, hi ha dades,
estadístiques i sentències que demostren les falsedats sobre els
suposats “xiringuitos” de les feministes, sobre les mares que
assassinen els seus fills, sobre la relació de la immigració amb
les agressions sexuals a les dones i sobre les denúncies falses
de les dones, són mentides, i això també és violència, violència!
Perquè la paraula també és violència si s’utilitza malament, és
clar que sí!

(Alguns aplaudiments)

L’educació és la clau i, per a nosaltres, des de MÉS per
Mallorca, volem donar les gràcies a la comunitat educativa de
les Illes Balears, crec que ha donat un exemple aquesta setmana
d’actes, a aquests pares, docents, alumnes que inverteixen
temps, precisament, personal a conscienciar la societat, a
conscienciar-se ells mateixos i a generar espais d’igualtat als
centres. Les iniciatives com "Feminisme a l’aula", mostren que
aquesta lluita s’enforteix, demostren que l’escola és una eina
essencial per arribar a aquesta coeducació efectiva i, per tant,
des de MÉS per Mallorca l’enhorabona a aquests vuitanta
centres que han participat en aquestes activitats per fer visibles
les violències masclistes.

I com a societat i com a responsables polítiques hem de
continuar dient prou a la violència, i també és responsabilitat de

 



818 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 26 de novembre de 2019 

tota la societat i la resposta ha de ser col·lectiva. Les
declaracions institucionals i les manifestacions com la d’ahir
vespre, del 25N, són necessàries, i per tant ho continuarem fent,
malgrat l’extrema dreta ho vulgui negar. No ens aturareu.

També és imprescindible que els mitjans i les informacions
expliquin realment les violències i no les blanquegin, que les
agressions no es considerin fets aïllats i que no es culpi la
víctima.

I vull dir un comentari, en relació amb les esmenes, creiem
que totes les esmenes que fan millorar el text i que fan aglutinar
aquesta força i enfortir aquest front unit cap a la protecció
d’aquestes víctimes, nosaltres hi estarem a favor. Per tant, amb
el que no estarem a favor i hi estarem enfront és contra pactar
amb masclistes i formar part de governs masclistes, aquesta
crec que ha de ser la retxa vermella que demanam a tots els
grups d’aquesta cambra.

Per tant, plantem cara a la barbàrie i ens sumem a les
paraules de Nadia Otmani davant les falsedats de la negació de
la violència de gènere cap a les dones i fem front contra el
feixisme dels grups d’extrema dreta, siguin esmenes o siguin
obstaculitzacions de les declaracions institucionals.

Com he dit abans, no ens aturaran!

 (Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Ara comencen els torns de les intervencions dels grups
parlamentaris que han presentat esmenes.

Abans de començar aquest capítol vull dir-los que l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari VOX, amb RGE núm.
9282/19, conté cinc esmenes dins el mateix escrit, per tant, serà
tractada com si només fos una única esmena.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos per defensar l’esmena RGE núm. 9236/19, té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, per donen
y disculpen la voz, como he dicho antes.

Mis primeras palabras vayan en recuerdo de las 52 mujeres
asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en
nuestro país, y vaya también en apoyo a todas las víctimas de
violencia machista. La violencia machista es una lacra
estructural para nuestra sociedad, no debe utilizarse tampoco
para hacer política ni en un sentido ni en el otro, ni tampoco
debe patrimonializarse esta causa, como les gusta tanto hacer
a algunos partidos de la izquierda. Es imperiosamente necesario
conseguir el mayor consenso político posible, porque la
violencia machista no entiende de ideologías. Ni tampoco se
consigue a golpe de esloganes o de contraesloganes, como hace
la otra parte, la violencia machista hay que combatirla con
políticas sensatas y eficaces, desde el consenso, apartando los
prejuicios ideológicos, y con mucho diálogo.

Por eso, lamentamos que haya algún partido de esta cámara
que no se haya sumado a la declaración institucional y frivolice
e instrumentalice un día con esta causa, que es y debe ser
responsabilidad de todos.

Pero también lamentamos los ataques por parte de la
extrema izquierda a los hombres, de manera generalizada,
como se ha hecho.

(Remor de veus)

Desde Ciudadanos mostramos nuestra máxima
preocupación ante unas cifras sangrantes, más de mil mujeres
han sido asesinadas en España en lo que va de año, perdón,
desde que se tienen cifras desde el 2003, 37 en las Islas
Baleares; y negar estas cifras es una absoluta irresponsabilidad,
cifras que lamentablemente constatan la necesidad de que haya
una ley que prevenga y que ataje este tipo de violencia
específica y sus causas.

Y en modo alguno debemos derogar el Pacto de estado
contra la violencia machista, otra cosa es que, además, se
puedan abordar otros asuntos como la protección a toda clase
de víctimas, como la Ley de violencia contra la infancia, que ya
existe, o la violencia sexual de la que habla el Convenio del
Consejo de Europa celebrado en Estambul en 2011, como otra
forma de violencia machista. Querer tratar a todas las
violencias de igual forma no ayuda a dar respuesta específica
a cada una de las causas concretas que las generan, porque la
violencia machista es específica y estructural, se ejerce contra
la mujer por la discriminación histórica que aún arrastramos.

A las mujeres las matan por ser mujeres, evidentemente, y
desde Ciudadanos no tenemos ninguna duda, y es, sin duda
alguna, una irresponsabilidad también pretender quitar las
ayudas a mujeres maltratadas y a sus familias. Eso sí, debe
haber un control y un seguimiento por parte de las
administraciones como en otras subvenciones.

Tienen todo el compromiso y el apoyo de Ciudadanos, no
vamos a dejarlas solas, porque aún más del 70% de mujeres no
denuncian. Es necesario recordar hoy aquí que, desde
Ciudadanos, fuimos los que impulsamos el Pacto de estado
contra la violencia de género en el Congreso en 2017, y que
Podemos no se sumó y votó en contra de ese pacto que hoy
defienden aquí.

(Remor de veus)

Y lo que hace falta es que el Gobierno Sánchez lo ponga en
marcha de una vez por todas, que se deje de tanta pancarta y
ponga en marcha el Pacto de estado ya aprobado. Por eso,
nuestra enmienda de adición a esta PNL, pedimos que este
parlamento inste al Gobierno central a poner en marcha y a
impulsar la Comisión de seguimiento en el Congreso del pacto
contra la violencia, porque aún nos queda muchísimo por hacer.

Señoras y señores diputados, no podemos dar un solo paso
atrás en la lucha contra la violencia machista ni en la defensa
del Pacto de estado contra la violencia de género, porque la
igualdad y la libertad n se negocian, basta ya de mantras y de
falsos dogmatismos, porque nuestro compromiso con la lacra
de la violencia machista siempre y siempre será, y estará fuera
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de toda duda. Ciudadanos, nunca, repito, nunca, va a apoyar
ningún solo retroceso en la lucha contra la violencia machista.

Por todo esto, mi grupo parlamentario, Ciudadanos, vamos
a votar a favor de todos los puntos de esta PNL.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Popular per defensar les esmenes RGE núm. 9276
i 9277/19, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

“Estoy muy agobiada, no sé manejar esto, últimamente todo
es un drama, me ha jaqueado el Facebook, revisa mis
mensajes, no me deja hablar por WhatsApp”. Aquests missatge
també diu que “estoy muy agobiada, tengo mucha ansiedad,
repito, no sé cómo manejar esto”. Aquests missatges són els
missatges que enviava Sara, de 26 anys, que vivia a Tenerife,
a una amiga seva fa un mes, dia 19 d’octubre; eren missatges
que segur que han enviat moltes i moltes dones. Realment el
que demostren és una angúnia, una sensació inexplicable i no
sabia com sortir-ne; mai no havia cridat al 016 i el dia que ho
va fer, que va ser la matinada del diumenge, va ser massa tard,
perquè va cridar per primera vegada al 016 i quan varen arribar
a la casa on vivia, amb la padrina, que feia poc havia sentit una
discussió i havia intentat entrar en el dormitori i no havia pogut
entrar, doncs ja la varen trobar morta. Això era Sara, com
repeteix, de 26 anys.

Teresa és una de les 60.000 dones a Espanya que cada dia
surten de ca seva amb esprai de pebre a la mà i amb un telèfon
mòbil amb un botón del pánico, amb un botó del pànic i cada
vegada que surten de casa seva tenen control policial, tenen
ajuda policial i miren a la dreta i l’esquerra, tenen perfectament
comptats els arbres que hi ha al seu carrer, tenen la seva rutina
diària perfectament esquematitzada, però hi ha moltes, moltes
dones que encara a dia d’avui no han trobat el coratge suficient
per cridar al 016 o per denunciar.

Jo avui he volgut parlar d’elles perquè moltes vegades aquí
quan ens posam a parlar damunt d’aquesta tribuna parlam
d’estadístiques, parlam de números, jo també els sé, els puc
dir... 52 dones assassinades, 43 orfes just dins el que duim
d’any, però rere de cada història d’aquestes dones hi ha un
drama, un drama.

Per tant, estic convençuda que qualsevol d’elles tenen
claríssim quins tipus de violència estan sofrint i tenen claríssim
que sí és violència de gènere. Per tant, nosaltres no llevarem
cap paraula ni una a aquesta proposició presentada avui aquí i
evidentment hi votarem a favor, però també hem presentat dues
esmenes: una és per posar en valor un pacte... el Pacte nacional
en contra de la violència de gènere, el pacte que dia 28 de
setembre de 2017 es va aprovar per majoria al Congrés de
Diputats, un pacte on els veritables protagonistes no varen ser
els partits polítics que hi varen votar a favor, ni tan sols va ser

el protagonista Podemos que es va abstenir en excusar-se si era
més o menys feminista. 

Crec que això poc importa..,

(Se sent un veu de fons inintel·ligible)

... poc importa a les dones que estan sofrint cada dia
assetjament, poc els importa si són més o manco feministes,
però sí que els importava la quantitat econòmica que hi anava
afegida i les 213 mesures que hi havia en aquest Pacte nacional
en contra de la violència de gènere.

Per tant, nosaltres evidentment votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei; evidentment demanarem a tots els partits
polítics que donin suport a l’esmena que hem presentat que
posa en valor aquest pacte perquè evidentment gràcies a aquest
pacte han vengut a aquesta comunitat autònoma 4 milions
d’euros i s’han posat en marxa moltes, moltes mesures com dur
un seguiment a totes aquelles dones que han sofert
maltractament o als seus fills o als seus familiars. 

Per tant, evidentment nosaltres sí creim que és molt, molt
necessari que es doni suport a aquesta proposició de llei.

Jo aquests dies, tant ahir quan vaig veure que avui per
primera vegada en aquest parlament, jo no en tenc record, que
per primera vegada no es pogués aprovar una declaració
institucional en contra del pacte he pensat en aquestes dones,
és que no ho entenc. No sé com nosaltres, els representants
polítics podem mirar a la cara aquestes dones quan no som
capaços de per unanimitat aprovar una declaració institucional.
Evidentment no em referesc als partits polítics que sí li
donaven suport, sinó a aquells que justifiquen d’alguna manera
parlant d’altres violències no estar al costat d’aquestes dones
que ho passen malament.

Evidentment jo sí que demanaria a tots els partits polítics
que es posassin a la pell d’aquelles persones que ho estan
passant malament dia a dia. També els demanaria que en
aquesta qüestió hem de fugir de populismes, ja siguin
d’esquerres quan ens excusam per no donar suport a un pacte
nacional contra la violència de gènere o ja siguin de dretes
quan ens excusam per no donar suport a una declaració
institucional o no votar a favor aquí d’una proposició no de llei.
Crec que aquest tema està per damunt de polítiques i ha de
menester grans unanimitats. 

Per tant, des del Partit Popular deim fort i clar que estam en
contra de la violència de gènere, sí, en contra de la violència de
gènere.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Durán. Intervenció del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes per defensar l’esmena RGE núm.
9280/19, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, nosaltres
donarem suport efectivament a aquesta iniciativa, aquesta PNL
del PSIB-PSOE, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

Ens sap greu que no s’hagi pogut firmar avui la declaració
institucional perquè hi hagi un partit que negui la major,
l’evidència, allò que és clar i allò que moltes dones han patit
damunt la seva carn i que moltes ja no ho poden contar.

Nosaltres, El Pi, sempre estarem del costat de les persones
que pateixen, en aquest cas de les dones, de les víctimes de
violència masclista. 

Hem de recordar a aquells que ho ignoren que a les dones
-com ja s’ha dit aquí- ens maten pel simple fet de ser dones,
que abans de matar-nos hem de passar un llarg calvari, ens
violen, ens insulten, ens humilien, ens segresten
emocionalment, ens esclavitzen.

Em sap greu que persones que tenen dones o filles
continuïn dient disbarats, uns disbarats que simplement
s’escuden en aquest populisme, en aquesta bomba de rellotgeria
que deia abans que em sap greu i esper que no perquè tenim
bon cor i som de bona voluntat que mai no els esclati a les
seves mans ni a vostès ni a les seves filles.

Per això nosaltres presentam una esmena que pensam que
pot enriquir aquesta PNL i que té a veure amb el Conveni
d’Istanbul de l’11 de maig de 2011 que diu així: “El Parlament
de les Illes Balears...”, seria una addicció, un punt 8, “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a
reconèixer, fomentar i donar suport en tots els àmbits al treball
de les organitzacions no governamentals pertinents i de la
societat civil que siguin actives en la lluita contra la violència
en contra de les dones i establir una cooperació efectiva amb
aquestes organitzacions segons estableix l’article 9 del Conveni
d’Istanbul de l’11 de maig de 2011". 

Dit això pensam que les institucions, els parlaments com és
aquest s’han de sumar a la tolerància zero, han de fer tota la
feina que puguin i posar tots els recursos que siguin necessaris,
que es pugui més enllà per acabar amb aquest reiteratiu drama,
com a societat convidam enguany als homes que també se
sumin a aquesta tolerància zero en els casos del masclisme, del
micromasclisme, qualsevol argument que suposi una
discriminació de la dona, tolerància zero als amics i a les
famílies, ni una broma, ni un silenci, ni una actitud que vagi
destinada a menysprear la dona pel fet de ser dona.

Recordem que aquesta violència masclista és violència
física, psicològica, econòmica, sexual, que es perpetua durant
els anys i que -com dèiem- n’hi ha que ja no ho poden contar.

Volem igualtat, acabar amb la violència masclista haurà de
ser entre tots. Nosaltres no anam en contra de ningú, ja vàrem

dir un dia en aquesta tribuna que el contrari de masclisme no és
feminisme, sinó que és femellisme, és a dir, en castellà
hembrismo. Som feministes? Ho podem ser tots, homes i
dones, ha de ser sumant, remant a favor en la complicitat de
tots.

Record als maltractadors que ells han nascut del ventre
d’una dona, d’una mare que segurament tenen dones o filles i
que les frustracions pròpies es curen al gimnàs, anant al
psicòleg o partint, però mai maltractant una dona, una dona o
qualsevol persona.

Mirin, deia Simone de Beauvoir i m’encanta recordar-la
sempre que s’amenacen polítiques que són d’alguna manera
demagògiques i que s’escuden en qualsevol cosa només per
ocupar portades i titulars, diu: “no oblideu mai que bastarà amb
una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les
dones es qüestionin, aquests drets mai no són adquirits, haureu
d’estar alerta sempre durant tota la vostra vida”.

Donarem, per tant, suport a aquesta PNL, ni una passa
enrere.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Intervenció del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares per defensar l’esmena RGE núm.
9282/19. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros hemos presentado una
serie de enmiendas a esta proposición no de ley que nos trae el
PSOE...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Ribas, un moment, senyors diputats i
diputades, poden seure, per favor?

Continuï, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí. Como decía hemos presentado una serie de enmiendas
a esta proposición no de ley que trae el PSOE, Unidas Podemos
y MÉS por los siguientes motivos.

El artículo 14 de la Constitución Española proscribe
cualquier tipo de discriminación  por lo que debemos condenar
todo tipo de violencia independientemente de la nacionalidad,
sexo, raza o cualquier otra condición social o cultural de la
víctima.

La Ley de violencia de género no respeta el principio de
igualdad recogido en la Constitución Española, además de
atentar contra el principio de presunción de inocencia al
criminalizar a nuestros hijos, hermanos, abuelos y amigos por
razón de su sexo mediante tipos penales específicos para los
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hombres heterosexuales o la creación de tribunales especiales
para ellos.

Además esa ley ha demostrado ser un fracaso y una mera
herramienta ideológica con la que enfrentar a hombres y
mujeres. Por otro lado, dicha ley no incorpora una condena
enérgica a los abusos continuados y al trato humillante que
reciben las mujeres en otros países, donde la trata sexual, el
matrimonio forzoso o la ablación son prácticas sistemáticas que
atentan contra la dignidad y la intimidad de la mujer. Por eso
nosotros instamos a denunciar públicamente la violencia que
sufren las mujeres en muchos países, especialmente aquellos
que no pertenecen a la civilización occidental.

Proponemos derogar la Ley de violencia de género, pero
también proponemos legislar a favor de la cadena perpetua,
para garantizar que no haya criminales sexuales reincidentes,
así como también proponemos endurecer las penas contra los
maltratadores, eso sí, de mujeres, de niños, de abuelos y de
quien sea que esté siendo maltratado. 

También reclamamos que se tomen todas las medidas
necesarias para combatir la inmigración ilegal que fomenta la
trata de personas, la explotación sexual y genera inseguridad en
los barrios donde cada vez más las mujeres no se sienten
seguras. Proclamamos que todas las víctimas son igualmente
lamentables y dignas de respecto y exigimos medidas de
protección para todas ellas, sin distinción por sexo. Queremos
una legislación que nos proteja a todos contra la violencia
intrafamiliar, seamos homosexuales o heterosexuales, con una
ley de violencia intrafamiliar probablemente no habríamos
lamentado la muerte de Sergio, el niño de El Ejido, a manos de
su madre.

(Remor de veus)

Tras la ideología de género, estamos asistiendo a un chorreo
de dinero público hacía entidades afines a los partidos políticos
que hasta ahora han tenido responsabilidades de gobierno y han
podido regar con ese dinero público a todas esas asociaciones,
fundaciones, institutos y demás chiringuitos que no sirven para
nada, porque lo cierto es que a las mujeres nos siguen matando,
chiringuitos como el Institut de la Dona, que nos han
presupuestado en casi 6 millones de euros...

(Remor de veus)

Por favor, Sr. Presidente, me gustaría poder hablar...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No, pero dígales que se callen...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Tan sólo se han presupuestado casi 6 millones de euros, de
los cuales tan sólo 235.000 euros se destinan a familias que lo
necesitan. Más de 1 millón de euros en personal, casi 2
millones de euros en otros gastos diversos y otros 700.000
euros para otros trabajos. Esa no es la forma de defender a la
mujer y nadie mejor que VOX lo hace, porque las defendemos
igualmente con independencia de su edad u orientación sexual.
No sólo hay que defender a la mujer que es agredida por su
pareja heterosexual, que es lo que promueve la Ley de
violencia de género, sino también a las mujeres agredidas por
su pareja lesbiana, a las madres y abuelas agredidas por sus
hijos o nietos, a las mujeres menores maltratadas por sus
padres, así como a los hombres agredidos en entorno familiar
o de pareja. 

Nosotros proponemos un gran pacto, huyendo de ese
silencio negacionista de otras formas de violencia que sufren
las mujeres, reduciéndolo todo a un problema de machismo
estructural que convierte a los hombres heterosexuales en unos
criminales en potencia y pretende crear un conflicto social,
promoviendo una lucha entre sexos que sustituya a la caducada
luchas de clases. 

Pretendemos un pacto que evite de forma real que se sigan
produciendo situaciones de acoso, lesiones y muertes en el
ámbito intrafamiliar, tratando a todos por igual, sin distinguir
entre sexo, edad u orientación sexual; un pacto que promueva
la cadena perpetua para los violadores, evitando que reincidan
y que pueda haber nuevas víctimas. Ninguno de ustedes está
hablando de esta cadena perpetua, de esta prisión permanente
para violadores.

Un pacto que persiga a las mafias de la trata de personas y
prostitución. Un pacto que busque la eficiencia y la eficacia de
los recursos públicos para proteger a quienes los necesitan y
acabar con este entramado de chiringuitos que se aprovechan
de este drama para sustentarse sin conseguir reducir la
violencia que sufren las mujeres. 

Por mucho que nos intenten amordazar, nosotros no
cesaremos en nuestro empeño de devolver la cordura a nuestra
sociedad y de reclamar medidas efectivas para la defensa de
todas las mujeres y de todas las personas que sufran violencia
intrafamiliar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. 

Gener:

1. Rebeca Alexandra Cadete Santana, 26 anys, Cantàbria.
2. Leonor Muñoz González, 47 anys, Màlaga.
3. Nom desconegut, 95 anys, León.
4. María Soledad Bobet Castro, 47 anys, Santa Cruz de

Tenerife.
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5. Rebeca Santamalia Cáncer, 48 anys, Saragossa.
6. Rosa Romero R., 68 anys, Sevilla.
7. Kelly M., 17 anys, Tarragona.

Febrer:

Rosa María Concepción Hernández, 60 anys, Santa Cruz de
Tenerife.

9. Daria Oliva Luna, 22 anys, Madrid.
10. Sheila Charraza Moyano, 29 anys, Alacant.

Març:

Estrella Domínguez Menéndez, 63 anys Madrid.
Gloria Tornay Naranjo, 58 anys, Màlaga.
María José Aboy Guimarey, 43 anys, Pontevedra.
María, 39 anys, Madrid.

Abril:

Nom desconegut, 40 anys, Alacant.
Nelea S. 20 anys, Vinarós.
María, 42 anys, Las Palmas de Gran Canaria.
Irene López, 44 anys, Girona.

Maig:

Shylvia, 39 anys, Santa Cruz de Tenerife.
Lourdes Mantilla Chit, 43 anys, Múrcia.
Juana Ureña Moriano, 47 anys, Madrid.
Lilium, 39 anys, Las Palmas.

Juny:

Piedad, 51 anys, Còrdova.
Beatriz Arrollo, 29 anys, València.
Ana Lucía da Silva Sepulchro, 49 anys, Còrdova.
Mónica Borrás Villaró, 50 anys, Barcelona.

Juliol:

Piedad Cruz, 42 anys, Rute (Còrdova).
Monica Asenova, 28 anys, Burgos.
Manuela Bravo, 61 anys, Cadis.
Romina Celeste Núñez, 29 anys, Lanzarote.
María Asunción Pérez Ibarra, 47 anys, Alacant.
Elena Peinado Gil, 47 anys, Màlaga.
María del Carmen Vázquez Cereijo, 47 anys, Lugo.
Rita Jeannine Suy, 57 anys, Alacant.
Eva, 47 anys, Terrassa.
Maruchi Rodríguez Rodríguez, 52 anys, Cantàbria.
María Josefa Santos, 55 anys, Burgos.
M.D.M.M, 39 anys, Almeria. 

Agost:

Rita Nicole Olaechea Flores, 21 anys, Hospitalet de
Llobregat.

Maria Pilar Cardeñoso Payo, 48 anys, Madrid.
Dolores López Ruiz, 74 anys, Jaén.

Setembre:

Sandra Boquete Jamardo, 39 anys, Pontevedra.
Adaliz Villagra, 31 anys, Madrid.
Susana Cortés, 41 anys, Viladecans.
Veronika Hoffmann, 59 anys, Ses Salines.
Ángeles Vega Medina, 49 anys, Las Palmas de Gran

Canaria.
Dana Leonte, 31 anys, Màlaga.

Octubre: 

Silvia Contreras, 41 anys, Granada.
Evelyn N. 25 anys, Vic.
Helena Veslos, 44 anys, Alacant.
Samira, 41 anys, Castellbisbal. 

Novembre:

Sara, 26 anys, Santa Cruz de Tenerife.

I avui mateix, a un parc de Palma, una dona ha estat
cremada en un 60% del seu cos. Fins quan?

Els he llegit el llistat de dones assassinades aquest any, de
múltiples maneres, disparades, cremades, apunyalades, dones
assassinades que deixen 43 fills orfes, famílies trencades pel
dolor i és que sembla que el rastre de les violències masclistes
no té aturador. 1.028 dones assassinades des del 2003 i 275
orfes. Aquestes xifres demolidores són impròpies d’una
societat democràtica del segle XXI. Una vergonya, una
indecència.

Rebuig absolut a qualsevol tipus de violències masclistes,
les de casa, les laborals, les del carrer, les de desconeguts i
coneguts, els assetjaments, els abusos, les violacions. Un no
rotund al sistema patriarcal que perpetua models basats en el
control i la força. Un no radical a les violències i un sí rotund
a la igualtat i a l’empatia.

Per tant, tot el nostre suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara la intervenció dels grups parlamentaris
proposants, en aquest cas el Grup Socialista per fixar posicions
en relació amb esmenes i per dir si accepta o no la votació
separada. Té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sí acceptarem votació separada i dir
que acceptarem les esmenes que ha plantejat El Pi Proposta per
les Illes, les dues esmenes que ha plantejat el Grup Popular i a
l’esmena que ha fet Ciudadanos plantejam una transacció, on
diu “constituir” es tractaria d’impulsar-la, perquè aquesta
comissió ja està constituïda; durant la tretzena legislatura es va
reunir quatre vegades, i la passada legislatura es va fer la
constituent, i simplement vull recordar que el pacte d’estat
contra la violència de gènere va ser una forta reivindicació del
Grup Parlamentari Socialista amb el nostre portaveu Alfredo

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 26 de novembre de 2019 823

Pérez Rubalcaba, la portaveu que duia els temes d’igualtat
Elena Valenciano ho va traduir en forma de proposició no de
llei, i crec que després, coneixem els esdeveniments, tots els
grups polítics vàrem estar d’acord que s’havia de fer aquest
pacte d’estat contra la violència de gènere.

Respecte de les esmenes de VOX no n’acceptarem cap ni
una, perquè pensam que el que vostès fan i el que han fet aquí
i per tot els parlaments d’Espanya és molt perillós, i és un camí
de desfer la protecció a les dones maltractades que representa
una indecència. Vostès avui parlen aquí de condemnar la
violència que té lloc a altres indrets, perquè sembla que la
violència aliena és manco suportable que la violència que es
produeix aquí. La violència masclista no té ni classe ni raça, té
sexe, té gènere, i als masclistes el que fan és agredir les dones.
Es diu patriarcat, és universal, i tot aquest patriarcat, el d’aquí
i el d’altres indrets del món, és igualment condemnable. És
això el que feim les feministes, ser solidàries amb totes les
dones que pateixen violència masclista.

(Alguns aplaudiments)

Ahir... milers de dones sortien... per tots els carrers
d’Espanya per reclamar la fi de la violència. Ahir una dona,
Nadia Otmani, que va rebre tres trets del seu cunyat quan volia
defensar la seva germana, víctima de violència masclista, els va
donar una lliçó de dignitat, i no varen ser capaços d’aguantar-li
la mirada!, una lliçó de dignitat!

(Alguns aplaudiments)

I la llei que vostès volen derogar la salvat la vida a milers
de dones, a milers de dones; ha protegit les dones, els seus
infants, i ha fet que els agressors siguin a la presó. Derogar-la
posarà les víctimes en risc, és això el que volen?, posar-les en
risc?

El Conveni d’Istanbul. Aquí a Espanya tenim legislació més
que suficient, per una banda amb la Llei integral contra la
violència de gènere per enfocar l’atenció a les dones víctimes,
i volem ampliar alguns supòsits, com avui hem presentat la
PNL, però després també tenim legislació específica per
atendre la casuística de la violència domèstica, regulada en el
173 del Codi Penal i reforçada amb la Llei Orgànica 11/2003,
de mesures concretes de seguretat ciutadana, violència
domèstica i integració social d’estrangers, que regula els
delictes dintre de l’àmbit familiar. Per tant tenim legislació,
però vostès el que volen fer és subsumir tota la violència dintre
d’aquest paraigua de la categoria de violència intrafamiliar, que
difumina la lluita contra la violència de gènere, i el que és més
perillós, és un cavall de Troia, perquè el que volen és derogar
aquesta normativa i donar la impunitat als maltractadors, i això
no ho permetrem de cap de les maneres.

(Alguns aplaudiments)

S’imaginen vostès... que algú negàs que existeix la
violència terrorista perquè totes les violències són iguals? Idò
és el que fan vostès amb la violència masclista, i ens maten per
ser dones, ens maten per ser dones, ens maten pel que tenim
entre les cames, per això ens maten!

(Alguns aplaudiments)

Ens maten, ens assetgen, ens violen, ens peguen, ens
exploten sexualment, comercien amb els nostres úters, ens
prostitueixen, perquè som dones. Això és el que fa el
masclisme. Jo encara no conec cap home que tengui por d’anar
el vespre i que sigui violat, perquè això no passa, perquè la
violència de gènere té una casuística i és estructurals.

Vostè que fa d’experta en la matèria de violència de gènere,
diu que la llei no funciona. Sí deu funcionar a la perfecció el
Codi Penal perquè no hi ha cap assassinat al nostre país, no? O
des de 2015 està en vigor la cadena perpètua revisable, està en
vigor; quants "feminicidis" ha evitat la cadena perpètua
revisable?, perquè està en vigor, perquè al final del que es
tracta és d’educació, de la coeducació a les escoles, de treballar
per la igualtat d’oportunitats, de sembrar aquesta llavor de la
igualtat i de construir relacions interpersonals diferents.

Simplement vull dir que determinades propostes són una
ofensa a les víctimes. El feminisme mai no serà un càncer,
perquè qui posa el problema a l’altura de la solució és que té
una dissonància cognitiva molt gran. Jo crec que avui els hem
donat una lliçó en aquest parlament aïllant-los, i esper que no
sigui la darrera vegada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Cano ha fet una proposta de transacció a l’esmena
9236/19 del Grup Parlamentari Ciudadanos, deman si hi ha
algun grup parlamentari que s’oposi a aquesta transacció.
Ciudadanos l’accepta?

Molt bé, idò passam a fer la votació separada... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ha dit que acceptava totes les esmenes i no acceptava
l’esmena de VOX...

LA SRA. CANO I JUAN:

President, ja que s’han acceptat les esmenes, crec que es
podria fer una votació conjunta de tota la PNL, a no ser que...,
no?, m’imagín que ja es posicionaran els que hagin de fer un
altre plantejament, però crec que es podria fer una votació
general.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap problema. Si tothom hi està d’acord facem una
votació conjunta de tots els punts amb les quatre esmenes,
excepte la de VOX que ha estat rebutjada.

Passam a votar. Votam. 

55 vots a favor; 3 vots en contra; cap abstenció.

(Alguns aplaudiments)

 



824 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 26 de novembre de 2019 

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 4935/19,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal a les
Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal
a les Illes Balears.

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Señores y señoras diputados, voy a
intentar hacer un intento de pedagogía, sé que es complicado,
pero decía Diógenes que el único bien es el conocimiento y el
único mal es la ignorancia. 

(Remor de veus) 

En esta misma tribuna hace un momento se ha acusado de
manipular los datos, bueno, pues a lo mejor es verdad, a lo
mejor es que manipulamos datos y en línea con buscar la
verdad es que presentamos esta proposición no de ley porque
si realmente queremos arreglar un problema hay que conocerlo
en profundidad y sin conocer los problemas es imposible
arreglarlos.

En 1856 el general Narváez creó la primera comisión
estadística del reino y a partir de entonces y hasta el día de hoy
ha sido una herramienta fundamental el conocimiento de los
datos para tratar los problemas, pero yo sé -yo sé y lo he
repetido aquí en innumerables ocasiones- que los datos, la
realidad, la verdad a ustedes no les interesa.

La realidad es que el año pasado asesinaron por violencia
de género a 47 mujeres y el 40% de sus asesinos eran de origen
extranjero, es decir, el 10% de la población cometió el 40% de
estos delitos...

(Remor de veus)

Del mismo modo que no quieren ustedes aceptar que el
70% de las llamadas manadas están compuestas por extranjeros
y cada vez más jóvenes, en muchas ocasiones MENA
escapados de sus centros, ustedes -ustedes- no quieren
reconocer la verdad, ustedes nos han puesto aquí hoy el
maravilloso ejemplo de feminismo de Nadia Otmani, una mujer
que fue detenida por narcotráfico y que en una disputa con su
cuñado por un tema de drogas fue lamentablemente herida y
quedó en silla de ruedas. Desde entonces tiene una ONG de la
que vive sin ningún tipo de problemas gracias a la subvención
pública. 

Eligieron ustedes muy mal ejemplo para poner sobre
violencia de género, la Sra. Nadia Otmani, por cierto, hubiera
estado protegida con la ley que nosotros pretendemos de
violencia interfamiliar, en este caso no es víctima de violencia
de género puesto que su cuñado no era su pareja y, por cierto,

creo que el cuñado ya está en la calle, gracias a sus leyes
buenistas...

(Alguns aplaudiments)

... que impiden que los delincuentes, los asesinos, los
violadores se pudran en prisión, que es lo que pedimos
nosotros.

Nosotros traemos esta PNL en base a una verdad, una
realidad estadística que es que en Baleares ha habido un
incremento notable de la delincuencia, un 46% de incremento
de la violación con penetración, un 13% de incremento de
delitos contra la libertad sexual y un 28% de incremento de los
asesinatos, también somos la comunidad autónoma donde más
ha crecido el número de inmigrantes.

Ustedes no quieren ver la verdad y si ustedes quieren
realmente arreglar este problema tendrán que analizarlo porque
no existe otra manera que el conocimiento estadístico para
saber cuál es la realidad. 

Si la realidad fuera tan maravillosa como ustedes nos
proponen y no estuviera en absoluto ligada al fenómeno de la
inmigración, especialmente al de la inmigración ilegal y
especialmente dentro de la ilegal a los componentes de
determinada cultura y religión, no tendrían ningún problema en
que esos datos fueran públicos.

Nosotros podemos estudiar cualquier tipo de delito violento
por género, por segmentos de edad, pero por lo visto no quieren
ustedes que se emplee para nada cuál es el origen de muchos
violadores, asesinos o quienes hacen delitos cada vez más
violentos. Quieren ustedes seguir viviendo en la ignorancia y
quieren seguir dándonos lecciones de moral.

Aquí la única protección real contra la mujer es la que
ofrece VOX, no los lacitos, las chapitas ni las declaraciones.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Entorn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, en la exposición de motivos
de esta PNL se afirma que la progresión a la delincuencia es
evidente, nos preocupa que una inmigración ilegal desbocada
acabe con el incremento de la delincuencia y con ese
razonamiento se propone que el Parlamento da les Illes Balears
inste al Ministerio del Interior que facilite al Govern de les Illes
Balears todos los datos de delincuencia, condenas por
nacionalidad y estatuto de residencia en España. No se precisa
si los datos que piden son de Baleares o del conjunto de
España.
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En esta PNL se tratan dos problemas muy complejos, dos
problemas de difícil solución como es la delincuencia y la
inmigración ilegal. 

Desde nuestro punto de vista estos dos problemas no se
pueden simplificar, no se pueden realizar afirmaciones
alegremente y sobre todo no se puede contribuir a crear
prejuicios ni a hacer generalizaciones injustas.

Creo que todos podemos coincidir en que estamos en contra
de la delincuencia, que todos podemos coincidir que las normas
de inmigración deberían cumplirse y desde el Grupo Popular
consideramos que se deben adoptar todas las medidas posibles
para reducir la delincuencia. Y la principal medida para reducir
la delincuencia es mejorar la situación económica y laboral de
nuestro país, buscar que no haya marginalidad, que es donde
normalmente se produce gran cantidad de delincuencia, que no
haya crisis económica, que la gente tenga calidad de vida y
viva dignamente; que demos medios a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, que les demos apoyo, que no votemos en
contra de ellos también es importante, que sientan que tienen
el apoyo de sus representantes públicos, que mejoremos la
Administración de Justicia, que tengamos agilidad en la
Administración de Justicia, que la tengamos moderna e
independiente, que los procedimientos judiciales funcionen,
que luchemos contra el narcotráfico. Todo esto son medidas de
lucha contra la delincuencia.

Y respecto a la inmigración ilegal, no podemos compartir
en absoluto que se hagan políticas también de cara a la galería
de buenismo que tengan efecto llamada y luego a la hora de la
verdad no se den ayudas de verdad, no se aporten soluciones
sobre el tema de la inmigración como ha pasado
desgraciadamente con las políticas que ha llevado adelante el
gobierno socialista, pero la política de inmigración tiene que
ser una política de la Unión Europea, tenemos que exigir y
tenemos que trabajar para que la Unión Europea respetando
todos los tratados internacionales impida y luche contra el
tráfico de personas, contra las mafias y contra ese negocio que
es uno de los grandes negocios en este momento del mundo con
el tráfico de armas en tráfico de personas.

Y promover la paz, el desarrollo y la estabilidad en los
países de donde provienen los inmigrantes dando apoyo a
nuestras Fuerzas Armadas que están cumpliendo labores
humanitarias y labores de organizaciones internacionales y por
mandato, por ejemplo, europeo están en África promoviendo
situaciones de paz en ese territorio.

Por tanto, no vemos beneficio ninguno en la propuesta que
se faciliten por parte del Ministerio del Interior los datos al
Govern. No lo vemos. Existen datos perfectamente dados por
el Instituto Nacional de Estadística y la tendencia en esta
cuestión se mantiene, el 76,3% de las condenas penales en
general son a españoles y es bastante inútil creo dar vueltas
sobre esta cuestión.

Creo que se deben abordar los temas con más profundidad,
con más rigor y no buscar simplificaciones.

No estamos a favor de la inmigración ilegal, como no
estamos a favor de la conducción ilegal o de la construcción
ilegal o del enriquecimiento ilegal o de cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, pero el que infrinja eso debe ser
sancionado haya nacido en Burgos o haya nacido en Burkina
Faso, nos da igual, ese es el principio de igualdad y por tanto
se tienen que mantener precisamente principios
constitucionales básicos como es la dignidad humana, la
presunción de inocencia y la igualdad. Y no podemos caer en
generalizaciones injustas, en promover prejuicios y en
criminalizar colectivos precisamente infringiendo derechos
constitucionales como he citado. 

Por tanto, quiero recordar el artículo 10 de la Constitución.
El artículo 10 de la Constitución dice que toda persona tiene
derechos inviolables que son inherentes al libre desarrollo de
la personalidad y el respeto a la ley y los derechos de los otros
son fundamentales en el orden político y la paz social. Por
tanto, la Constitución la debemos defender en su totalidad, no
por partes o determinadas partes sí o determinadas partes no o
no en función de dónde haya nacido una persona o no haya
nacido.

Y nos preocupan todos los problemas, sobre todo los
problemas que puedan generar que quiebre la convivencia, que
inciten a situaciones desde nuestro punto de vista poco
responsables, a que haya enfrentamientos sobre las personas
que vivan en España.

Por tanto, al Partido Popular se le encontrará siempre para
defender la Constitución, para defender lo que nos une, para
defender la convivencia, para defender la dignidad y la
igualdad de todas las personas, pero en otras cosas..., en este
caso vemos que es totalmente... no tiene ningún sentido la
propuesta que ustedes realizan, no contribuye a solucionar
estos graves problemas, que son gravísimos problemas, y sí
contribuyen a simplificarlos o a crear ciertos prejuicios que,
desde nuestro punto de vista, no ayudan a la convivencia en
este país.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr.
Rodríguez, con su proposición no de ley está consiguiendo la
ubicuidad temporal, se sitúa al mismo tiempo en la época
anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, que estableció que “Toda persona tiene derechos y
libertades proclamados en esta declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Y en la era
de la postverdad, fingiendo su interés por estadísticas que en
realidad no saben manejar, sino que solo manipulan para
vender su discurso xenófobo; discurso xenófobo que no deja de
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ser una estrategia tipo Trump, para desviar la atención de las
verdades causadas del malestar social, el desempleo, la
precariedad laboral, la influencia de recursos de las familias.

¿De quién es la culpa? Dice David Harvey: “Se puede echar
la culpa al capital, yo lo haría, pero a los capitalistas no les
gusta que les culpen de las crisis, prefieren echar la culpa a
otros, de modo que el problema pasa a ser los inmigrantes o la
deslocalización”. Por esto, personas como Trump o partidos
como el suyo demonizan a los inmigrantes, para convertirlos en
la nueva cabeza de turco sobre la que cargar el mal social y
desviar la atención sobre un sistema económico que provoca la
precariedad e incremento de las desigualdades.

Pero vamos con las estadísticas, respecto a las que tanto les
preocupan, referente a Illes Balears, la propia declaración del
Gobierno matizó que la tasa de criminalidad de Baleares se
había calculado a partir de la población censada y no había
tenido en cuenta la gran población flotante por el turismo. Y
por ello sería más baja si se calculase con los datos oficiales del
IBESTAT, ya que pasaría de 68,4 fracciones por 1000
habitantes a 51,6, es decir, 16,8 puntos menos. Pero esta
aclaración la ocultan deliberadamente, claro, porque no se trata
de iluminar, sino de confundir.

Si de verdad les importan las causas de criminalidad y cómo
reducirla, no ignorarían que el factor de riesgo más unánime
reconocido es ser varón. Según datos de Instituciones
Penitenciarias, en septiembre de 2019, el 92,5 de las personas
presas eran varones, y solo el 7,5 mujeres. Y por ello, no
ignorarían, como lo hacen, que la violencia de género es uno de
los graves problemas de nuestra sociedad, que requiere un
compromiso unánime de todas las fuerzas políticas. Si de
verdad les importan las causas de la criminalidad, sabrían que
influyen variables escolares y académicas, psicológicas,
afectivas, sociales, culturales, laborables, el desarrollo de
conductas adictivas, la edad, la familia, y que no se puede
simplificar recurriendo a un solo factor aislado, como puede ser
el origen nacional. Y por ello estarían más preocupados de
ofrecer a nuestros jóvenes condiciones adecuadas de desarrollo
y de inserción social, con posibilidad de acceso a un trabajo
suficiente y a una vivienda, que de preguntarse por el origen
nacional de sus compañeros de pupitre.

Si de verdad les importan las causas de criminalidad,
sabrían que la llegada de turistas tiene un impacto positivo y
significativo en las tasas de criminalidad, particularmente los
destinos turísticos de menor calidad especializados en turismo
de ocio nocturno y turismo de masas, y que éste es uno más de
los factores que deberían motivar la reconversión turística de
las zonas donde prima el turismo de playa y alcohol.

El partido político VOX apela a las emociones y a construir
un marco político donde mande la desconfianza y la falta de
empatía, usa la política de la confrontación y no quiere el
diálogo porque necesita enemigos. Por tanto, como no
queremos formar parte de su mundo sin derechos, de su mundo
de la postverdad, como no queremos formar parte de un engaño
a la ciudadanía, vendiéndole que la causa de la delincuencia es
la que no es, y que la causa de su malestar es la que no es,
vamos a votar que no a su proposición no de ley.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom, si encara no ho
havia dit. Sr. Rodríguez, se ha dejado usted lo del Observatorio,
porque eso es lo que llevaron hace dos meses en esa misma
línea en el Ayuntamiento de Palma y que, afortunadamente,
como haremos nosotros hoy aquí, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, y espero que la mayoría de la cámara, rechace su
proposición no de ley, que, de hecho, no ha tenido ni
enmiendas, ni va a tener transacciones, estoy bien seguro.

Entre otras cosas, porque persigue lo que persigue, y es un
poco en su discurso de esa indisoluble asociación matrimonial
entre delincuencia e inmigración que tanto incorporan a su
discurso, y que es un relato, además, falaz, y lo saben, lo saben
porque no solo tiene el rechazo de la gran mayoría de la
sociedad, del ámbito de la comunicación, esa estigmatización
en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito de las
instituciones. Lo que aún no tiene la sociedad, y eso sí que
tenemos que trabajarlo, es hacer contundentemente el rechazo
a ese tipo de discursos y de relatos, porque cuando se
constituyen estos relatos se crea una realidad paralela, que eso
sí provoca en parte de la sociedad, con ese tipo de discursos,
semejantes a otros discursos también populistas, lo que sí
provoca es una violencia, una violencia de estigmatización, una
violencia de persecución y una violencia de confrontación
social, y eso, lógicamente, nuestro grupo parlamentario no lo
va a permitir.

Es una falacia articular e identificar la inmigración con la
delincuencia, una manada es una manada, un asesino es un
asesino, un violador es un violador, y no tiene nacionalidad, es
lo que es; pero, si encima, realmente usted hace el estudio de
las cifras, verá que, además, lamentablemente, habría que tener
cuidado con una población y es la mayoritariamente
delincuente en nuestro país. Pero es que, además de los
extranjeros, a lo mejor tendría que llevar usted a Bruselas el
discurso de si los comunitarios o no comunitarios son más o
menos delincuentes, porque los hay dentro de esa
estigmatización que usted pretende sobre los ciudadanos
extranjeros. Insisto, es erróneo, es muy erróneo traerlo aquí.

Los delitos los cometen delincuentes, ustedes nos traen
aquí, y a lo mejor tenía la oportunidad, si hubiese quitado la
palabra “nacionalidad”, de exigir al Gobierno, que, por cierto,
no debe tener ningún interés, y este parlamento tampoco, en
unas estadísticas que no necesita, porque los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado, los jueces y tribunales, y las víctimas,
lo que necesitan son recursos, amparo y unanimidad en el
discurso, y unanimidad en un discurso constructivo y que
realmente coeduque a la sociedad en la no violencia y en la
educación para la paz.

Les gustan a ustedes las citas, y creo que todos los que me
han antecedido aquí la hemos citado, hay una de Einstein, que
dice aquello..., y usted creo que ya la conoce, que “es más
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difícil desintegrar un prejuicio que un átomo”, y ustedes lo
están haciendo mucho más complicado.

Aquí lo que traerá cualquier grupo parlamentario, y tendrá
nuestro apoyo, es dotar de recursos, aplicar el Código Penal y
que tengan más facilidades y responsabilidad el legislativo, no
de un ejecutivo, que los jueces tengan clara la interpretación y
la aplicación del Código Penal, eso sí. Y en parte estamos, y
usted lo sabe, de acuerdo, en que la multireincidencia, y eso sí
que es una predisposición al delito, independientemente a que
la haga cualquier persona de origen español, nativa o con
nacionalidad adquirida o de cualquier lugar de la Unión
Europea o del mundo, lógicamente, ahí sí que nosotros
abogamos por una mayor contundencia en la aplicación del
Código Penal y, si me apura, endurecimiento de las penas,
porque eso sí que realmente es una carta blanca, no por
inmunidad, sino por el bajo coste de esa pena.

Y la Ley de extranjería establece, y no hay recurso, y usted
lo sabe, el tema de expulsiones en caso de esa
multireincidencia, pero no hay recursos. Usted sabe
perfectamente que para expulsar a una persona y devolverla,
pese a los acuerdos, depende de una política conjunta en la
Unión Europea y del acuerdo bilateral y del reconocimiento por
parte de los gobiernos que lo admitan, pero es que, además,
tienen que ir numerosos recursos humanos para acompañar a
esa expulsión, y usted no trae ni una sola propuesta en este
sentido aquí. Lo que no podemos crear es una Precogs, como
en la película Minority Report, prejuzgando que ese tipo de
ADN o ese tipo de nacionalidad vaya a delinquir, porque eso
lo que crea es un peligro, y es otro peligro de irresponsabilidad,
y un peligro social, que es aquello de que la gente compre parte
de su relato diciendo: cuidado que el negro, el africano, el
asiático o el de dónde sea, que no sea español, va a delinquir;
y eso crea un problema en las aulas o crea un problema en las
familias o crea problemas en las asociaciones, crea un
problema en la calle, y eso es una auténtica irresponsabilidad
traerlo así.

Por tanto, esta PNL no aporta absolutamente nada, insta a
algo que sabemos lo que es, que será un discurso que harán
ustedes en otro atril luego diciendo “los inmigrantes”, y eso es
una irresponsabilidad. Por lo tanto, mi grupo parlamentario, en
esta línea, por imprudencia, por irresponsabilidad y por lo
peligrosa que puede ser la interpretación de su PNL, que es la
que pretenden, no va a dar ese apoyo a su PNL.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo, la veritat és que ja he
arribat a perdre el compte de tant vostès, com els grups amb els
quals comparteixen bancades, de les vegades que ens han dut
mocions, PNL, interpel·lacions on posaven de manifest o,
diríem, donaven suport o lloaven la tasca que duen a terme els
cossos i forces de seguretat de l’Estat, he arribat a perdre el
compte, a més en coses que ni venien ni anaven, és a dir que
tampoc no hi venia molt a dir absolutament res.

Però precisament avui sí que venen a parlar d’aquesta
seguretat o d’aquesta manca de seguretat o, almanco, d’aquesta
percepció de manca de seguretat que pot tenir o no el conjunt
de la població. I a més ja ens duen una anàlisi feta, la culpa la
tenen els immigrants; és a dir, no van més enllà tal vegada
d’avaluar si és un tema de manca de recursos tant humans, com
econòmics, abans parlàvem d’eliminar la taxa de reposició, bé,
no, la culpa la tenen els immigrants. I això té un nom i el nom
que té és xenofòbia, xenofòbia, ni més ni pus.

(Alguns aplaudiments)

I si volen ho podem dir més alt, més fort, però més clar crec
que no ho podem dir.

Però això no ho han inventat vostès, no s’ho pensassin, això
és més vell que el pastar, el temps dels romans això ja existia
i en el temps dels romans donaven la culpa als cristians, i en el
temps dels cristians donaven la culpa als jueus, i en el temps
dels jueus donaven la culpa als palestins, i això és la història
del món. I si vostès sobretot es fixen en el que va passar en el
segle XX i tenen la més mínima capacitat crítica de poder
preveure les coses, s’adonaran que copiam el segle XX, i en el
segle XX sabem perfectament tot això com va acabar.

Per tant, senyors, jo crec que ja n’hi ha prou que
setmanalment haguem de venir a aquesta sala, en aquest
Parlament, que és representatiu de tot el conjunt de la
ciutadania, precisament a insultar aquesta ciutadania,
precisament amb PNL com la que hem de discutir avui, on, a
una societat que fos una democràcia consolidada ja no es
discutirien.

Per tant, evidentment, senyors, a més, basats en unes dades
que són totalment i absolutament falses. Per tant, evidentment,
si vostès volen construir aquest discurs de l’odi, aquest discurs
de la crispació, aquest discurs de la ruptura social, evidentment
no serà amb la nostra complicitat, tot el contrari, això és un
discurs que existeix només dins els seus capets.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:
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Gràcies, Sr. President. La veritat és que no em fa molta
il·lusió estendre’m massa pel que fa a la seva proposició no de
llei, senyors de VOX, perquè el racisme, la xenofòbia que se’n
desprèn és altament preocupant, i ja saben que les fòbies, quan
són molt fortes, poden ser patològiques.

No sé si és que a través d’aquesta han volgut homenejar la
seva excompanya de partit, Malena Contestí, que tal vegada ja
l’han oblidada, qui, quan va abandonar la seva formació, va
advertir que vostès manipulen la realitat per vincular
directament el terrorisme amb la immigració, ho deia una de les
seves.

Això no obstant, m’agradaria fer sobretot dues preguntes:
primera, per què volen conèixer aquestes dades? Sincerament
els ho deman. Si el que els preocupa és l’increment de la
delinqüència, creuen vostès que aquesta és la millor iniciativa
que poden presentar en aquest parlament per pal·liar o per
intentar corregir aquesta situació? Ni increment de les plantilles
de les policies locals, dels cossos i forces de seguretat de
l’Estat a les Illes Balears, ni la millora de la seva situació
laboral i l’augment del plus d’insularitat, no, vostès deuen
considerar que aquesta és una grandiosa idea per acabar amb la
delinqüència en aquesta terra i, si no és així, els remet a la
primera pregunta que els he fet: per què volen conèixer
aquestes dades?

La seva PNL ignora més, i m’imagino, i em sap greu, però
crec que és a consciència, una puntualització molt important,
com informa la Delegació del Govern, Balears ha liderat
històricament aquest indicador perquè la taxa de criminalitat es
calcula en relació amb la població censada a les Illes, sense
tenir en compte la presència d’una gran població flotant per la
seva condició turística, no immigrant.

Com és, i com ja he dit abans, no els seguiré massa més el
seu joc, que, en lloc de cercar solucions als problemes que viu
la nostra societat, el que cerca és el titular, despertar odis cap
a diferents i criminalitzar de forma generalitzada. Mirin, si el
que volen és parlar d’immigració poden fer-ho, sempre des
d’un debat serè, responsable, lluny de posicionaments
demagògics, simplistes i racistes, m’han de perdonar.

El Pi no defuig el debat d’aquesta matèria com no defuig
del debat de cap altra, tot i que n’hi ha moltes que ja haurien
d’estar superades, com han dit els meus predecessors.
Qualsevol realitat social pot ser objecte de debat i també de
legislació, des del respecte i llevant de davant les acusacions.
En lloc de dur iniciatives en aquesta cambra que no serveixen
per a res, com també ja s’ha dit, més enllà d’aconseguir un
grapat de vots, que, de moment els surt rendible, però veurem
i sabem que la vida és una carrera de fons, per què no parlam
d’allò que també és important, per què no ajudam els
ajuntaments, que són els que gestionen la immigració en
primera persona?

Els ajuntaments són aquells eterns oblidats als quals
carregam moltes ingents tasques, entre d’altres, aquesta, d’una
realitat social que creix i creix a la nostra comunitat autònoma.
Així, afecta aquesta creixement poblacional d’uns i els altres
les infraestructures educatives, sanitàries i també de mobilitat;
carregam als ajuntaments moltíssimes feines i tal vegada és
això el que hauríem de debatre, ajudar-los, ajudar-los a

integrar, a incloure, amb més recursos econòmics, amb més
recursos humans. O per què no posam el focus en la Unió
Europea, que mira cap a una altra banda i deixa en mans dels
països costaners i les regions costaneres tota la responsabilitat
respecte d’això?

Així, per tant, pensam que els hem de recordar la
Constitució, quan parla de penes de presó estan dirigides a
reeducar, a rehabilitar i a reinserir en la societat, amb aquesta
frase que vostè ha dit, Sr. Rodríguez, “que se pudran en la
cárcel”, vostè és de tot manco constitucional.

I he d’estar amb el company Juanma, del Grup Parlamentari
Ciutadans, o més ben dit, en desacord amb una cosa, vostè ha
dit que aquesta proposició no de llei no aporta res, jo crec que
sí que aporta, aporta divisió, aporta confrontació, aporta lluita
i més que mai, podem ser naifs, però pensam que les societats
s’han de construir des de l’amor, des de la pau, des del consens,
des del diàleg i des de la inclusió. Facin ioga i meditin.

Gràcies, Sr. President. Per cert, votarem que no, un no així
de gran. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Em resulta molt lamentable haver de
debatre propostes basades en falsedats. És vergonyant que la
política de la por hagi entrat en aquest parlament. Quina
intencionalitat té aquesta proposta que no sigui la
criminalització de l’immigrant? O és que volen dir que els
espanyols no cometen delictes? Idò sorpresa, tres de quatre
delictes són comesos per espanyols.

En absolut no donarem suport a iniciatives que tractin
d’assenyalar col·lectius i, senyores i senyors diputats, aquesta
cambra mereix més respecte que el que estam veient
darrerament, i MÉS per Menorca no col·laborarà en aquest
empobriment de l’acció política.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, president. Sr. Rodríguez, sí, sí, vostès
manipulen dades, vostès menteixen i vostès les falsegen. Tota
la comunitat va corregir el Sr. Abascal quan va parlar del 70%
de les manades, avui vostè ho ha tornat repetir aquí, menteixen
un pic darrere l’altre. I vostès no volen parlar de delinqüència,
el que volen fer és parlar d’immigració, de res més. El que fan
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és profundament antidemocràtic i a més donen una passa més
en la seva retòrica per agitar la por a la immigració, una por
que s’inventen i que fan servir per dividir.

És cert que hi ha hagut increment de la criminalitat a
Balears, però aquesta és la seva excusa per criminalitzar els
immigrants, per incrementar el discurs de l’odi i de la divisió
i aquest discurs perjudica moltíssim la integració d’aquest
col·lectiu a una societat com la nostra, que sempre ha estat una
societat d’acollida. Això sí, quan aquests immigrants els mirin
a la cara i els recriminin els seus perjudicis el que han de ser és
valents i mirar-los a la cara, perquè si són valents de tribuna,
han de ser valents també mirant a la cara i no covards, com va
fer ahir el Sr. Ortega Smith...

(Alguns aplaudiments)

La seva PNL és una mostra de desídia, de quatre paràgrafs
en copien un, però és que a més, és una mostra profunda de
manca de rigor i de manca de seriositat. El normal és que
haguessin agafat l’informe del Ministeri d’Interior i que
haguessin fet l’anàlisi de les dades i haguessin arribat a les
mateixes conclusions que ha arribat tothom, la Sra. Mayor els
ho ha explicat fa una estona. Però no, a vostès això no els
interessa, que res, que la veritat no els impedeixi poder tenir
una bona polèmica. Això és el que cerquen vostès, no cerquen
res més. 

Basta una simple recerca a internet per comprovar que la
seva associació d’idees és totalment falsa i, el que és més
preocupant, la seva associació d’idees és profundament
irresponsable. Criminalitzar el milió i mig d’immigrants que hi
ha en aquest país és totalment irresponsable, perquè el que fan
és treballar i ajudar-nos a tots a treure endavant aquest país. Si
de veritat volen debatre sobre criminalitat, facin el favor de
currar-s’ho una mica més, vagin a l’origen i no exportin les
fórmules de l’extremadreta francesa. 

Mirin, jo els puc explicar una mica per què hi ha aquest
augment de criminalitat o de delinqüència i a més li puc dir que
tenim plenament localitzades la seva procedència. 22.053 de
violència masclista a Balears, que vostès obvien i a les que el
Ministeri d’Interior es veu obligat a fer seguiment. O 1.028
assassinades per violència masclista, perquè darrere tenen
22.053 delinqüents i 1.028 assassins i la seva procedència és
una, el masclisme i vostès l’emparen.

Quan parlen d’immigració no parlen de xifres, sinó que
parlen de persones, de persones que es veuen obligades a
deixar enrere famílies i llars, per situació de violència i
vulnerabilitat. Per tant, front aquests discursos són més
necessàries que mai les polítiques inclusives i de respecte i per
tal de garantir la tolerància en la nostra societat.

Discrepam profundament de la seva PNL per estar
allunyada de la realitat i perquè cerca una estigmatització que
és tremendament injusta i perillosament xenòfoba i que al final
el que vol és dividir la nostra societat i, per tant, afeblir la
nostra democràcia.

Mirin, des del Partit Socialista creim que la política serveix
per cohesionar la societat, no per dividir-la, creim que una

societat rica i plural és una societat que integra i no és una
societat que discrimina. Creim que la defensa dels principis
democràtics de solidaritat i d’igualtat són la base d’una
democràcia forta i estable i que els discursos partidistes d’odi
d’uns pocs no han de posar en perill la nostra democràcia.
Creim que la nostra responsabilitat és mantenir el marc de
convivència que compartim entre tots per garantir un futur de
progrés per a aquesta terra i que això es fa garantint que la
nostra societat sigui plural i diversa i no es fa amb les propostes
com les que vostès ens presenten avui.

De nou estic contenta que tornin quedar tots sols amb els
seus perjudicis.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Ara correspon al grup proposant si vol fer ús de la paraula
per contradiccions perquè no hi ha esmenes. Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Luego no dirán que este grupo no
hace mucho por la unanimidad de esta cámara ...

(Remor de veus)

Vamos, la estamos consiguiendo.

A ver, empecemos por el final. A ver, Sra. Garrido, si usted
se lee la proposición, nosotros lo único que pedimos son los
datos, si los datos no corroboran algunas de nuestras sospechas,
¿qué problema hay en publicarlos, en que sean públicos, en que
todos los conozcamos? No, esto debe ser como las visitas a los
colegios, que todo se hace muy bien, pero no hay manera de ir
a visitarlos. Lo mismo.

Con respecto al Grupo MÉS, a ver, sí, debe ser algo que
sólo está en nuestros capets y en los capets de los 77.000
baleares que nos han votado.

Con respecto a El Pi, nos ha sacado unas declaraciones de
la Sra. Contestí, sobre que nosotros uníamos el terrorismo
islámico y la inmigración. No, todo el mundo sabe que el
terrorismo islámico es propio de gente de Cuenca, o sea no hay
ninguna, ninguna conexión entre el terrorismo islámico y la
inmigración. Es algo que todo el mundo sabe. 

Y dicen que ustedes nunca rehuyen de un debate serio,
¿cómo se puede tener un debate serio sin datos?, ¿en base
simplemente a criterios ideológicos?, lo único que estamos
pidiendo nosotros es que se nos proporcionen los datos que
intencionadamente el Ministerio del Interior oculta, falsea y
enmascara. Esa es la realidad y poder ir nosotros al Instituto
Nacional de Estadística o a los datos del Ministerio del Interior
y están falseados y enmascarados. Y de esos datos es imposible
saber cuál es la situación de regularidad de los inmigrantes que
cometen los delitos, es imposible, no están publicados. No se
cumple con ninguna transparencia, que es lo único que nosotros
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pedimos, pero se ve que ustedes están empeñados en esa
ocultación.

Con respecto a lo que dice nuestro compañero de
Ciudadanos, dice “nosotros sabemos lo que persigue su
proposición”, “nosotros lo sabemos”. Yo se lo diré, persigue
conocer la verdad y la verdad se basa en los datos estadísticos
en este caso. Y si ustedes me quieren ocultar a mí y al resto de
todos los españoles unos datos, no entiendo por qué será. Eso
hace que a veces nos podamos malpensar. 

Dicen que es un relato que no es compartido, también nos
han dicho. Pues lo comparten 3.600.000 españoles, de
momento más gente que la que de momento está compartiendo
el suyo.

La compañera de Podemos dice que seguimos estrategias
tipo Trump de agitar fantasmas para alejarse de los problemas
reales. Supongo que deben ser las mismas que están siguiendo
ustedes que llamamos dos días en otros asuntos, que ha tapado
entre otras cosas el decretazo de la luz, cuando tenemos esa
emergencia energética, que veo que ahora ya no les preocupa,
porque están preocupados en quién se sienta en cada sillón.
Pero bueno, usted nos acusa de esto, pues ya está.

De nuevo le digo, si queremos hacer un debate serio
tenemos que conocer cuáles son las causas y el origen de
algunos delitos, no para criminalizar porque yo no he subido a
esta tribuna a decir: “pongan ustedes más pena a un señor si es
de aquí o es de allá”, ni muchísimo menos porque la justicia ha
de ser igual para todos y en esto comparto lo que ha dicho el
Partido Popular: el principio de igualdad y el de presunción de
inocencia, hoy toda esta cámara menos nosotros ha votado en
contra del principio de igualdad y del de presunción de
inocencia, o sea que hagánselo ustedes mirar.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

Passam a la votació del punt únic. Passam a votar. Votam.

3 vots a favor; 51 en contra; cap abstenció.

(Alguns aplaudiments)

V. Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de
les Diputades sobre el règim d’incompatibilitat dels
diputats i les diputades.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que és l’informe de
la Comissió de l’Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre
el règim d’incompatibilitat dels diputats i les diputades. Sra.
Secretària Primera vol llegir l’informe.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

"Informe que emet el Ple de la cambra en la Comissió de
l’Estatut dels Diputats i Diputades.

La Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades en la
reunió mantinguda dia 22 d’octubre i dia 12 de novembre de
2019 ha estudiat les declaracions presentades per cadascun dels
senyors diputats i de les senyores diputades que integren fins al
dia d’avui el Parlament de les Illes Balears a l’efecte
d’acomplir el que disposa el paràgraf segon de l’apartat 1 de
l’article 8 del Reglament de la cambra referent a l’examen
d’incompatibilitats.

L’examen s’ha fet de conformitat amb el que estableixen els
articles 3 i 5 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, i les modificacions
posteriors i els apartats 2 i 3 de l’article 155 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general y les
modificacions posteriors.

Atesa la normativa abans esmentada aquesta comissió resol
informar a la cambra que cap diputat ni cap diputada no està
subjecte a cap tipus d’incompatibilitat per a l’exercici del seu
càrrec.

Palma, 12 de novembre de 2019."

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Secretaria Primera. Com que és un
informe que ha fet la Comissió de l’Estatut dels Diputats i tots
els informes van en el mateix sentit, abans de procedir o no a
una votació deman als portaveus dels grups parlamentaris si
estan d’acord que ho aprovem per assentiment. Hi estan
d’acord?

Idò queda aprovat per assentiment.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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