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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començarem el
plenari. 

Declaració institucional del Parlament de l es Illes
Balears sobre el Dia mundial  de l a lluita contra els
trastorns alimentaris.

En primer lloc la secretària primera llegirà una declaració
institucional sobre el Dia mundial de la lluita contra els
trastorns alimentaris. Sra. Secretària primera...

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

El passat 30 de novembre se celebrà el Dia mundial de la
lluita contra els trastorns de la conducta alimentària.

Els trastorns de la conducta alimentària són trastorns
mentals que es caracteritzen per una sèrie de comportaments
patològics caracteritzats per un excessiu control del pes i la
imatge. Aquests trastorns estan generats per diferents factors
d’origen biològic, psicològic, familiar, social i cultural, i que
al confluir provoquen conseqüències molt greus, tant per a la
salut física com mental de la persona que els pateix.

Avui en dia, a la societat de la informació, de les xarxes
socials i de la imatge, s’ha generalitzat el culte excessiu a la
imatge personal, establint i generalitzant models i arquetips
que a vegades van en contra de la fisiologia general de les
persones i generen situacions d’angoixa. Aquesta necessitat
d’apropar-se a models idíl·lics, conjuntament amb la cultura
de l’èxit que s’ha implantat al món occidental, genera
situacions sense sortida i que moltes vegades condueixen cap
a trastorns de l’alimentació.

Els TCA més coneguts són l’anorèxia nerviosa i la bulímia
nerviosa, però també n’hi ha d’altres, com els trastorns per
l’afartament; l’ortorexia, l’obsessió per menjar sa; la
vigorexia, l’obsessió per l’exercici físic; i l’ebriorexia, que
combina un problema d’addicció a l’alcohol i de trastorn
alimentari que agreuja molt més les seves conseqüències.

Els TCA són malalties greus que es poden curar si es fan
tractaments mitjançant equips especialitzats, però aquests són
uns processos llargs i complexos, perquè la majoria de
vegades les persones que els pateixen no tenen consciència de
la seva malaltia i no senten la necessitat de tractament, la qual
cosa allarga i complica molt els processos i els tractaments.

Aquests trastorns de la conducta alimentària generen
situacions familiars, personals, laborals i socials molt
complexes, però, per contra, la implicació de la família i
l’entorn més proper és primordial per intentar que la personal
afectada rebi el tractament que necessita encara que no
existeixi la consciència suficient, i evitar així que la malaltia
es cronifiqui.

Malgrat que la malaltia afecta ambdós sexes els TCA
afecten majoritàriament les dones. A l’Estat espanyol entre un

4,1 i un 6,5% de dones entre 12 i 21 anys estan afectades per
un trastorn de la conducta alimentària, i un 12% més està en
risc de patir-ne un durant aquest període, mentre que sols està
afectat el 0,3% d’homes. A més aquests TCA moltes vegades
deriven cap a altra situació encara més greu: fins a un 20%
dels casos d’anorèxia tendeixen a cronificar-se i, a més,
multipliquen fins a 13 vegades el nombre de suïcidis respecte
de la població general. 

Tota aquesta situació fa que sigui de vital importància la
seva visibilització i la lluita ferma i compromesa per part de
totes i tots. 

Per això el Parlament de les Illes Balears constata la
importància dels trastorns de la conducta alimentària i
remarca la necessitat de dedicar esforços i recursos tant per
al seu tractament com per a la seva prevenció.

El Parlament de les Illes Balears posa de manifest la feina
i el sofriment de les famílies, i expressa el seu reconeixement
davant l’esforç personal, material i social que han de fer per
aconseguir la cura de totes i tots els afectats. 

El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig
més ferm a totes les xarxes socials i pàgines web que
promocionen aquest tipus de models, i la imatge derivada del
sofriment d’aquests trastorns de la conducta alimentària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En funció de l’article 204 deman a veure
si es pot aprovar per assentiment. Hi estan tots els portaveus
d’acord?

Idò queda aprovada aquesta declaració del Dia mundial de
la lluita contra els trastorns alimentaris.

(Aplaudiments)

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. 9343/19, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i  Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres a les diferents escoles de
Santanyí.

La primera pregunta, RGE núm. 9343/19, relativa a obres
a les diferents escoles de Santanyí, que formula el diputat
Miquel Vidal i Vidal del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon
dia. Sr. Conseller, al principi de la legislatura de l’any 2015 va
rebre a la seva conselleria el batlle de Santanyí, la regidora
d’Educació, la presidenta de l’AMIPA perquè parlassin de
veure quines inversions duria a terme en matèria d’educació al
municipi de Santanyí. Parlaren de l’escola d’Es Llombards, de
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Cala D’Or, del mateix Blai Bonet i també de S’Alqueria
Blanca.

Al 2007, ja a l’octubre del 2007, en el Diari de Sessions,
li vaig demanar què feia comptes fer i em va comentar que va
ho veurem, ja en parlarem, ara no tenim massa doblers,
aquestes expressions a Santanyí volen dir “vaig pardalejar un
poc”, entengui l’expressió.

Li vaig dir que Santanyí no havia rebut mai un euros
d’inversió durant un govern socialista a llarg de totes aquestes
legislatures i em va dir que vostè sí que gastaria doblers com
a conseller socialista, fins i tot quan érem aquí fora li vaig dir:
“no ho farà” i vostè em va dir: “sí” i ens hi vàrem jugar un cafè.
Se’n record, això?

Ara, a dia d’avui treu pels diaris que “la ampliación del
colegio Blai Bonet s’iniciarà l’any que ve”, cinc anys després.
I jo em deman: quants d’alumnes feien comptes acabar
d’estudiar a una aula i no a un barracó i avui en dia no hi han
pogut entrar a una aula? 

Quins són els seus comptes, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sr. Miquel
Vidal, encantat que em faci preguntes amb aquest to irònic que
vostè sol tenir. I jo no dic mai “ja et diré coses”, jo intent fer
coses perquè, en definitiva, malgrat vostè no s’ho cregui, el
cafè l’he guanyat jo, eh?, l’he guanyat jo: hem invertit 203.000
euros al CEIP Blai Bonet en funció de barreres
arquitectòniques... -Sr. Vidal, ja pot fer capades-, qui controla
els doblers de la conselleria som jo, no vostè, i l i  puc
assegurar que és així.

I li diré dues coses més.

(Remor de veus)

Blai Bonet, sap quin era el problema de l’ampliació del
Blai Bonet? Les normes urbanístiques del seu municipi al qual
sempre han governat vostès, sí, Sr. Vidal, no es podia ampliar
el centre perquè no hi havia el terreny adequat per fer
l’ampliació. I sap per què no n’hi havia? I vostè ha estat batlle
molts d’anys, ho sap, mai moren batlles, i vostè ... de forma
clara. Per tant, a una reunió amb el seu successor, el Sr.
Llorenç Galmés, ens vàrem reunir i amb cinc minuts vàrem
aclarir que aplicaríem el decret autonòmic pel qual es podia
ampliar el centre, en cinc minuts ho vàrem aclarir.

Però no es va poder ampliar perquè evidentment vostès no
varen fer la seva feina quan eren regidors de l’Ajuntament de
Santanyí. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sr. Conseller, si tots els projectes que es planteja al llarg
de la seva vida després de cinc anys no els ha començat seran
estantissos i ja no els realitzarà. 

(Alguns aplaudiments)

És ben hora que la presidenta tregui les escorretjades i us
posi a tots a fer feina perquè si anau a aquest ritme no en
farem cap mai d’escola, no durant cinc anys.

Sr. Conseller, ara, després de convenis i d’haver parlat
durant cinc anys, la batllessa ja té 2,5 milions d’euros, que és
el que val el col·legi, al banc. Ara ja hi perdem doblers perquè
hem de pagar els interessos d’aquests doblers, i vostè ni...
només ha posat el projecte, ni solars, ni doblers ni res.

I jo li deman, Sr. Conseller, quan em pagarà el cafè que em
deu?

(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputat, Sr. Vidal, millor un gin
tònic, si vol...

(Remor de veus)

Miri, dues coses, en aquests moments fem el projecte, i
els doblers, els 2.500.000 que és un acord amb el BBVA
Factoring tot, tot ho paga la Conselleria d’Educació, els
interessos no els paguen vostès, els pagam nosaltres. Per tant,
vostès han fet un intermediari amb banc... del banc a
l’ajuntament, que nosaltres agraïm, però realment els que ho
farem tot i ho pagam tot som nosaltres.

Per tant, el primer trimestre de l’any que ve està previst
que el projecte estigui acabat i això possibilitarà evidentment
aquesta ampliació  important del CEIP Blai Bonet que s’ha
pogut fer gràcies que vàrem aplicar el decret autonòmic que
realment possibilitava aquesta ampliació.

Quant al CEIP de La Consolació, en aquests moments hi
treballam, allà hi ha una partida al pressupost del 2020 de cara
a fer un projecte  perquè hi hagi un centre d’una sola línia.
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Evidentment és així, i hi ha possibilitat -i vostè ho sap perquè
coneix millor Santanyí que jo evidentment- que... hi ha la
possibilitat de fer una escoleta que serà una escoleta que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 10277/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mi r, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a filtració de preguntes
de les oposicions de la CAIB.

Segona pregunta, la RGE núm. 10277/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 9348/19, relativa a filtració de
preguntes de les oposicions de la CAIB, que formula el diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia,
consellera. Bien, otra vez la han vuelto a liar con las
oposiciones, Sra. Consellera, en junio del 2017 hubo
oposiciones a docentes y el STEI denunció el desastre en esas
oposiciones; en mayo del 2018 hubo graves irregularidades en
las oposiciones de auxiliares administrativos y se tuvo que
volver a repetir el examen de informática, de hecho está
pendiente de resolución de los tribunales alguna de estas
plazas y no se ha podido cubrir; y ahora con las oposiciones al
cuerpo de Gestión pues la vuelven a liar.

Primero dicen que solo fue una fuga de información previa
y que renunciaban a pedir cualquier tipo de responsabilidad
sobre esta cuestión, es lo que salió en la prensa el primer día.
Después dicen y reconocen que han perdido el control sobre
las preguntas de las oposiciones, el Govern reconoce que ha
perdido el control sobre las preguntas de las oposiciones.

Sra. Consellera, consideramos que los hechos son muy
graves y, por tanto, le solicitamos una explicación coherente
y creíble sobre lo que ha pasado. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Lafuente. Bueno,
lamento sinceramente que la realidad contradiga lo que usted

acaba de decir, pero agradezco su pregunta porque me da la
oportunidad de explicar lo que sucedió la semana pasada.

Usted ha mezclado aquí una confusión de un montón de
pruebas distintas con tribunales independientes y con
situaciones y con bancos de preguntas diferentes. No se ha
filtrado el examen de oposición del cuerpo de gestión, como
se ha dicho en los distintos comunicados oficiales que ha
hecho la conselleria, sencillamente no se puede filtrar un
examen que aun estaba sin confeccionar del todo.

Hasta el momento ni los tribunales de la oposición del
cuerpo de Gestión ni los responsables de la EBAP tienen
evidencia alguna de que se haya producido una sustracción. 

En cualquier caso el proceso, como usted entenderá, y
creo que comparte conmigo, debe ser escrupuloso y cien por
cien garantista con los principios de igualdad... con el derecho
que tienen los opositores a los principios de igualdad, mérito
y capacidad y que la administración debe de mantener en todo
caso.

El tribunal, que es el encargado -como sabe usted- de
custodiar la documentación nos comunica que se ha podido
producir un... que ha podido verse comprometida esta cadena
de custodia de parte  de la documentación de las posibles
preguntas que se estaban preparando para un examen que aun
no se había producido.

Precisamente anunciamos la suspensión, el tribunal ese
que nos dice: “tenemos que suspender” y damos un plazo de
dos o tres meses que es el tiempo necesario para que se
vuelvan a elaborar nuevas preguntas.

Lo que hemos hecho es aplazar la prueba de gestión,
siguiendo lo que nos dijo el tribunal, avisar con antelación a
los opositores, y “resetear” el proceso. Esto mismo fue
explicado así a los sindicatos el viernes pasado. Solo podemos
lamentar -como no puede ser de otra manera- las molestias
causadas a los opositores. 

Compartimos la decisión que tomó el tribunal y debo
decirle que el Govern sigue comprometido con la oferta y
consolidación del empleo público.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, de todas
formas, según la explicación que usted ha dado hay una
contradicción importante, una contradicción importante como
mínimo y culpa de la información que ustedes han trasmitido,
por un lado, usted se reafirma en lo que se dijo inicialmente
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que simplemente hay una fuga de información y, en cambio, en
la prensa se publica que se han filtrado preguntas concretas, y
hay una diferencia importante. Si hay fuga de información es
con una finalidad, con la finalidad de vulnerar los principios de
igualdad, mérito y capacidad, se fuga la información porque
alguien la está sacando, y esa finalidad es la de vulnerar esos
principios. Curiosamente eso se produce en la conselleria
que, en teoría, tiene las competencias de transparencia, en
teoría ustedes en vez de ser transparentes se contradicen en un
día la información que dan a la prensa con la que dan al día
siguiente.

Por tanto, a lo que le instamos es que investigue, que
investigue porque si no lo van a hacer otros, porque la
finalidad está clarísima de la fuga de información, que era
vulnerar esos principios. Por tanto, le solicito que conteste,
investigue, saque toda la información, no oculte información,
no caiga en contradicciones como han caído en
contradicciones, que son evidentes, las contradicciones están
publicadas en las notas de prensa que le he pasado, que depure
responsabilidades de quién es el responsable de esa fuga de
información y, en todo caso, lo que sí está claro es que debe
adoptar una decisión, debe cesar al director de la EBAP
porque no es la primera vez, ya reiteradamente se ha dado esta
situación.

(Alguns aplaudiments)

Por tanto, le solicitamos que cese al responsable. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Mire, Sr. Lafuente, yo acepto perfectamente que cada
martes yo vengo aquí a una sesión de control y usted puede
sacar los temas que considere y entiendo que esto es un tema
de interés para la ciudadanía. Lo que sí que no me parece
correcto es que usted ponga en duda el trabajo de todos los
tribunales que la legislatura pasada han llevado a cabo muchos
procesos de oposiciones porque los tribunales están
formados, como usted sabe, por funcionarios públicos
independientes que no son ni de mi partido ni del suyo. 

Por lo tanto, por supuesto que estamos investigando lo que
ha sucedido y así se ha hecho desde el primer día, diga lo que
diga usted. Claro que estamos investigando lo que ha pasado
porque somos los primeros interesados como Govern en
esclarecer los hechos de lo que ha sucedido en este caso en
concreto. 

Lo que sí le puedo decir es que en la legislatura pasada se
hicieron cientos de exámenes y hubo hasta más de..., de oferta
pública en más de treinta cuerpos con decenas de tribunales. 

Por lo tanto, me parece que si usted tiene información de
que algún funcionario público ha sustraído información para
beneficiarse lo que debe hacer es comunicarlo porque el
Govern será el primer interesado. Es lo que estamos haciendo,
investigar, pero si usted tiene más datos, por favor,
comuniquenoslo. Lo que no podemos aceptar son lecciones
de quien fue incapaz de sacar un solo proceso selectivo
durante cuatro años.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 9340/19, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa al català
llengua majoritària als col·legis.

Tercera pregunta, la RGE núm. 9340/19, relativa al català
llengua majoritària als col·legis, que formula el diputat Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, el otro día tuvimos
noticias de estas declaraciones que hizo usted diciendo que
quería que el catalán fuera la lengua mayoritaria en los
colegios. Teniendo en cuenta que la práctica totalidad de las
escuelas públicas tienen el catalán como lengua vehicular de
la enseñanza y un gran número de las concertadas también, nos
gustaría que nos clarificara a qué se refería exactamente,
porque nosotros pensamos que el catalán ya es la lengua
mayoritaria en los colegios de Baleares.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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. Diputat Sr. Sergio Rodríguez,
moltes gràcies, però jo no he fet mai aquestes declaracions
que se m’atribuïen, ni a l’avantprojecte de llei d’educació de
les Illes Balears es fa referència a aquest tipus de redacció, a
la qual vostè ha fet una referència.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Té la paraula el Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Entonces tengo que entender, Sr. Conseller, que el diario
que recogió sus declaraciones miente y, por tanto, pues deberá
ser usted el que le pida explicaciones al periódico en cuestión
por haber tergiversado o manipulado sus palabras.

Digo esto porque pienso que en absoluto, tal y como sus
compañeros de gobierno de MÉS han expresado, la nueva ley
que está usted planeando, en la que busca consenso, aunque
nos la ha presentado con alevosía y nocturnidad y nos hemos
enterado de ella por la prensa, no han tenido ni siquiera la
delicadeza de remitirla antes a los grupos parlamentarios para
buscar ese consenso que pretenden ustedes en la ley. Yo sé
que todos los consellers y todos los ministros de Educación
quieren dejar su impronta en la educación y cambiar una vez
tras otra, desgraciadamente normalmente para empeorar. 

Pero bueno, si le sirve de consuelo también le  quiero
echar un capote con respecto a los problemas que parecer ser
que han surgido en el seno de su Gobierno, y tranquilizar a sus
compañeros de MÉS, diciendo que la nueva ley, no se
preocupen, es igual de impositiva que era la anterior,
cercenadora de las libertades lingüísticas, como era la
anterior, y el camino que ustedes han emprendido es
exactamente la misma deriva que lleva esta comunidad en
temas de educación desde el principio. 

Entonces, de verdad, o sea, le tranquilizo, yo estoy seguro
que cuando se la lean los señores de MÉS estarán de acuerdo
con usted y la aprobarán sin ningún tipo de problemas, porque
sigue exactamente la misma linea que han seguido todas las
leyes de educación con respecto a la lengua desde la creación
de esta comunidad autónoma.

Gracias, Sr. Conseller.  

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Sr. Rodríguez, és la primera llei
d’educació que hi ha a les Illes Balears, per tant, diguem que
sàpiga que no hi ha hagut altres lleis, hi ha hagut altres
normatives, és veritat que tenim la Llei de normalització
lingüística, però Llei d’educació és la primera que hi ha. I és
un avantprojecte i un avantprojecte té recorregut, hi ha un any
i mig per parlar d’aquestes qüestions, per tant, posi’ns
tranquils que hi ha temps per fer, per dialogar i per no
dialogar.

Ja sé que vostès el que volen és retornar l’educació a
l’Estat central, per tant, a vostè aquesta llei li importa poc
evidentment, tenint en compte...

(Alguns aplaudiments)

En qualsevol cas, en qualsevol cas, jo li diré un parell de
coses. Aquesta llei va molt més enllà d’un model lingüístic, i
seria interessant que s’analitzàs la llei en aquesta qüestió. I la
qüestió lingüística es fonamenta sobre la Llei de
normalització lingüística, faltaria més, sobre el document Illes
per un Pacte, sobre el Decret de mínims, sobre el Decret de
llengües estrangeres i tot el que hi ha sobre aquesta qüestió,
però aquest avantprojecte de llei, que tendrà un recorregut,
que està a informació pública, que ha de venir al Parlament,
que tenim fins a l’any 21, necessitarà de consens, de debat i de
diàleg, faltaria més.

A més, a aquesta llei es fan moltes més coses, hi ha un
impuls realment clar de 0-3, que necessita d’una regulació, no
només d’aquí, sinó també a nivell estatal; es parla de l’impuls
de la formació professional; es defineixen nous canals de
participació, la participació per a nosaltres és un tema clau, el
canal de participació interna i externa; volem retornar que els
consells escolars dels centres tenguin el poder que tenien, i
que la LOMCE els va llevar; realment hi ha una aposta clara
per l’autonomia de centres, que és un tema clau com a
estratègia de millora de l’educació; realment es crea un
institut d’ensenyament superior artístic; realment hi ha tota
una definició de la inspecció; es regula el tema de la
concertació educativa; es planteja un model de finançament. 

És a dir, hi ha moltes coses sobre les quals cal debatre i, en
qualsevol cas, és una llei que en definitiva el que pretén és
millorar el nostre sistema educativa, des de la qualitat i
l’equitat. I e l català sí que és la llengua vehicular bàsica de
l’ensenyament, ho diu el principi de la llei, però evidentment
a partir d’aquí s’ha de regular, faltaria més, i nosaltres el que
volem és que els nostres estudiants siguin competents en
català, en castellà i en un tercer o quart idioma, aquest és
l’objectiu que tenim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 9351/19, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a personal del Servei de Radioteràpia a Eivissa.

Quarta pregunta, la RGE núm. 9351/19, relativa a personal
del Servei de Radioteràpia a Eivissa, que formula la diputada
la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, diputats i diputades, companys de
la premsa, públic, bon dia a tothom.

Sra. Consellera, estam preocupats, estam preocupats pel
Servei de Radioteràpia que en aquests moments es dóna a l’illa
d’Eivissa; sabem que hi ha una comissió de seguiment que
vetlla pel compliment d’un conveni amb un centre sanitari
privat.

La pregunta és molt senzilla: considera vostè que el Servei
de Radioteràpia a Eivissa compta amb el personal necessari?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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, bon dia a tothom. Gràcies, diputada, per
la seva pregunta. Li he de dir que el Servei de Radioteràpia a
Eivissa va començar el gener del 2016, posteriorment a
Menorca el desembre de 2017, que, efectivament està
concertat amb una empresa privada. I la informació que tenim
de la comissió de seguiment és que es presta de manera
satisfactòria, no hi ha llista d’espera i els pacients mostren la
seva satisfacció. 

El personal que hi ha és el mateix que a l’inici del
contracte, però també és cert que repassam el nombre de
pacients tractats, s’han visitat un nombre de pacients i els
tractats el 2016 varen ser 201; el 2017, 209; i el 2018, 225;
i fins ara a l’octubre, 194. És a dir , les xifres són prou
estables. I per tant, pensam que no hi ha grans oscil·lacions i
que el personal és suficient per cobrir aquestes necessitats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Consellera, pel que hem sabut, hem
llegit aquests dies a la premsa, però també ens hem informat,
hem pogut parlar amb persones de l’illa d’Eivissa, sembla que,
o almanco denuncien, per això li demanàvem amb tota
sinceritat, denuncien que hi havia tres tècnics per a aquest
Servei de Radioteràpia, que no es cobreixen les baixes i que
no es cobreixen tampoc les vacances. Per tant, hi havia una
persona fent la feina de tres en aquest Servei de Radioteràpia.

La reflexió que nosaltres volem fer és una, és a dir, estam
cansats de queixar-nos del centralisme de Madrid, nosaltres

ens queixam moltes vegades, també vostès, diuen que seran
reivindicatius amb el Govern central, però aquí a les illes
tenim la sensació, i també ho hem vist històricament, que es
viu un centralisme de Mallorca cap a Menorca, Eivissa i
Formentera, i la setmana passada ja parlàvem de la ressonància
magnètica, vostè ens explicava que les necessitats no són les
mateixes d’una illa a l’altra, però el que està clar és que
pensam que si estan concertats, que nosaltres no tenim cap
problema en què això sigui així, entenem les necessitats i
també les solucions que intenten donar, però pensam que s’han
de garantir els serveis bàsics. Per això la meva pregunta. La
denuncia és aquesta, de tres tècnics un i no es cobrien ni
baixes ni tampoc vacances.

I una altra cosa més, ens han dit que no estan homologades,
no sé si és vera o no, totes les titulacions del personal que
presta Servei de Radioteràpia a l’illa d’Eivissa, en conveni amb
la Conselleria de Salut. Pensam que no hi ha d’haver ciutadans
de primera i de segona, sé que les realitats són diferents. Però
hem d’allunyar, o almanco caminar cap aquesta solució que
tots els ciutadans de les illes siguin iguals, en pro d’aquesta
igualtat i d’aquesta equitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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. Totalment d’acord, Sra. Diputada, amb
la igualtat i sobretot l’equitat entre cada una de les illes. Com
vostè m’ha dit, tenim una comissió de seguiment i a la darrera
inspecció jo vaig demanar que em donassin els resultats de la
darrera inspecció feta al Servei de Radioteràpia, es varen
personar allà i hi havia en els seus llocs de feina els tres
tècnics de radioteràpia, un radiofísic, un radioterapeuta i una
infermera, que és el personal que hi ha d’haver. Es varen
comprovar les agendes, no hi ha retards, l’agenda es va poder
complir a la perfecció i cap pacient no ha tengut cap retard per
ser atès.

Per això jo li dic que crec que funciona correctament,
correctament i gràcies a aquest funcionament de la
radioteràpia s’han evitat 2.000 desplaçaments de pacients, que
això és realment un motiu d’equitat i de garantia que el servei
es dóna amb bones qualitats.

Que hi pugui haver qualque descobert a qualque moment,
en 16.000 treballadors que tenim a qualsevol de les illes, pot
succeir, pot succeir perquè amb el personal públic i entenc
que el personal privat el mateix. Però ja li dic, no hi ha retard
i hi ha satisfacció per part dels ciutadans d’Eivissa i Menorca.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 9297/19 , rectificada amb
l’escrit RGE núm. 9359/19, presentada pel diputat Sr.
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a 10 milions corresponents a les
bestretes del Consell Insular de Mallorca.

Cinquena pregunta, la RGE núm. 9297/19, rectificada amb
l’escrit RGE núm. 9359/19, relativa a 10 milions
corresponents a les bestretes del Consell Insular de Mallorca,
que formula el diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president, molt bon dia a tothom. Bon dia
consellera, el dia 2i de..., no, no era 28, era 29 de desembre
del 2018, de l’any passat, es va signar un protocol de 10
milions i un conveni entre l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, signat
entre la presidenta Francina Armengol i el llavors president,
Sr. Ensenyat, avui diputat del nostre parlament. Avui la
presidenta del Consell de Mallorca era en aquell moment la
consellera d’Hisenda del Govern de les Illes Balears,
aleshores, segons aquest protocol, i d’acord amb les seves
clàusules, està previst dins el 2020 un pagament de 10 milions
d’euros envers l’acord del finançament històric pendent i de
les bestretes.

La nostra pregunta la té vostè formulada és: com pensa
pagar, com ho farà per pagar aquests 10 milions d’euros dins
el 2020 al Consell de Mallorca?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. 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. Gómez. Aquest Govern
manté la voluntat expressada en el conveni i el protocol, i en
el conveni firmat el desembre del 2018, de liquidar les
despeses a compte del sistema de finançament dels consells
insulars i del Consell Insular de Mallorca.

Aquest conveni i aquest protocol va resoldre una qüestió
història, que feia més de 10 anys que no estaven ni calculades
ni reconegudes l’import que havia de ser d’aquestes bestretes.
Com vostè bé ha dit, el calendari previst és fins al 2033 i, com
bé diu el protocol firmat, aquest calendari està subjecte a la
possibilitat d’avançar o endarrerir els terminis i les quanties
previstes inicialment en funció de la disponibilitat
pressupostària. I això és el que farem, per al 2020 no hem

previst aquesta quantitat en el pressupost, no és un any de
disponibilitats pressupostàries, però mantenim la nostra
voluntat i la nostra intenció òbviament, com no pot ser d’una
altra manera, de fer efectiu aquest calendari de pagament.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Consellera, crec que ha quedat palès
que no es pagaran per part del Govern de les Illes Balears els
10 milions d’euros al Consell de Mallorca enguany,
evidentment la clàusula també ho diu, és una clàusula signada
a posta. Jo crec que era quasi per signar-la dia 28 de
desembre, que quan es parla de municipalisme, quan el
conseller del Consell de Mallorca en intervenció de
pressupost l’altre dia van dir que creien en el municipalisme
i que s’havien de cobrir els serveis bàsics, 10 milions menys
rebran enguany del seu finançament històric que estan
reivindicant.

Evidentment parlam d’un deute i ben fet es va fer aquest
conveni, però no rebran 10 milions, no rebran 10 milions per
millorar carreteres, no rebran 10 milions per als parcs de
bombers als quals s’han compromès, no rebran els 10 milions
d’euros per al tema de l’IMAS, tal com va quedar palès.

A mi el que em va preocupar és que el conseller d’Hisenda
del Consell de Mallorca va dir “no són necessaris, perquè no
els podem gastar”, això ho va dir al consell i a tots els
mallorquins i mallorquines en el Consell de Mallorca. Jo no
sé què pensaran els mallorquins i mallorquines, ni què
pensaran la resta de consells insulars quan un conseller diu
que no fa falta i que per complir els acords de Raixa, els
bastava el pressupost.

Jo el que li deman consellera, si vostè tal vegada envers
aquestes declaracions, considera que tal vegada li ha de fer una
quitança d’aquests 10 milions, dels  98 milions d’euros al
Consell de Mallorca que diu que “no els necessita”, són
declaracions no de la premsa, de YouTube del Diari de
Sessions de la intervenció. Jo crec consellera que almanco ha
de parlar amb el consell i dir-li: digui’m vostè si els 10
milions els necessita o no, perquè sí que els necessiten altres
consells, o el mateix pressupost del Govern de les Illes
Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. La passada legislatura es va fer una
aposta com mai pel federalisme interior d’aquesta comunitat
autònoma, el finançament dels consells insulars ha pujat més
d’un 60%, 158 milions d’euros. Aquestes bestretes ja estan
imputades en el pressupost des del moment en què es varen
imputar als pressuposts de cada any dels consells insulars, així
que no afecten les polítiques que han de fer els consells
insulars, ni el Consell Insular de Mallorca, i tampoc no afecta
la seva situació de tresoreria que és prou sòlida.

Però aquest Govern no ha de fer cap quitança, aquest
Govern el que ha de fer és mantenir els seus compromisos,
mantenir el compromís de liquidar les bestretes a compte del
finançament dels consells insulars, que no s’havien valorat,
que no s’havien quantificat i que no s’havia previst una manera
de com fer un calendari, de com fer aquest pagament.
Seguirem en aquesta línia d’aposta pel federalisme interior,
d’aposta per la descentralització de competències dins les
nostres illes, de l’aposta per prestar els serveis per a aquelles
institucions més pròximes als ciutadans i, en definitiva, per
una aposta per millorar els serveis cada dia que reben els
ciutadans d’aquestes illes. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 9342/19, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i  Rennesson, del  Grup
Parlamentari Popular, relativa a xarxes de pesca
abandonades.

Sisena pregunta, la RGE núm. 9342/19, relativa a xarxes de
pesca abandonades, que formula la diputada Sra. Virginia Marí,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Bon dia diputats, diputades,
públic, premsa en general. Bueno, Sra. Mae de la Concha,
según WWF, en los fondos marinos de nuestro planeta hay
más de 160.000 toneladas de redes muertas o redes fantasmas,
que llamamos. Creo que es una cantidad bastante importante,
y usted sabe perfectamente que la retirada de estas redes es
muy importante, sobre todo porque cuando acaban de ser
abandonadas todavía siguen pescando, es decir, los peces
quedan, van otras especies a comerse las especies y se van
quedando atrapadas incluso tortugas y de todo.

Creo que es bastante importante, y una cosa que hicieron
bien ustedes fue crear un fondo de..., un proyecto de 550.000
euros en 2018, el Sr. Vidal, para la retirada de redes fantasma.
Mi pregunta es cuántas han retirado en Baleares con este
impuesto de turismo sostenible.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia, president. Bon dia a tothom. Moltes gràcies,
Sra. Marí. Teniendo en cuenta que hoy empieza la cumbre del
clima en Madrid, yo, la verdad, es que cuando eché un vistazo
al programa de hoy me sorprendió que no hubiera muchísimas
más preguntas en ese sentido, es decir, que como oposición
no estén empujando para que esto vaya aún más lejos...

(Remor de veus)

... y colaborando para que esto sea así, que será la única forma
de hacerlo, colaborando entre todos y todas.

(Continua la remor de veus)

Agradezco mucho que, como siempre, la Sra. Marí aporte
cosas en positivo y hable de un tema que aunque
tangencialmente desde luego tiene que ver con el estado del
fondo marino y con el cambio climático.

Efectivamente, en 2018 se aprobó un ITS para retirar redes
de la zona de Baleares. Los fondos llegaron esta primavera -ya
sabe que luego ha habido las elecciones- y lo haremos en tres
años a partir de primavera-verano 2020, 2021 i 2022, y no le
quepa duda que se retirarán.

Muchas gracias por su pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sra. Consellera, por confirmarme que ni un solo
euro ha ido a la retirada de redes...

(Alguns aplaudiments)

... en este momento, esta es la realidad. 

¿Sabe quién sí ha retirado redes? El Consell de Ibiza, él sí
que lo ha hecho, y pagando el consell, ya que ustedes no
ponían el dinero en ese momento, cuando tienen el dinero y
encima para algo útil. Sé que efectivamente fue la Guardia
Civil que retiró una también en la reserva marina de Llevant,
ustedes no. 

Y yo, sinceramente, lo que no entiendo, Sra. Armengol y
Gobierno, no hacen más que anunciar cosas y luego no
llevarlas a cabo. Para un proyecto que de verdad era muy
interesante para el medio marino y verdaderamente se
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adaptaba al impuesto de turismo sostenible, es decir, la
retirada de redes fantasmas...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... yo le preguntaría cuántos..., Sra. Armengol, ¿cuántos
proyectos de ITS no se han llevado a cabo? Hagan cuentas,
señores; mucha foto, mucho anuncio, y luego lo metemos
todo en un cajón de sastre.

Yo le  ruego con mucho cariño, Sra. Mae de la Concha,
como dice usted siempre, con mucho cariño, que se mire bien
el proyecto y lo ponga en marcha, ya que nuestros fondos
marinos están llenos de redes fantasmas y la mayoría están
bastante localizadas gracias al apoyo del sector pesquero, que
informa de su localización. Eso sí, por favor, haga que lo
hagan con buzos especializados, no deje que cualquiera se baje
a 25 metros de profundidad.

¿Pero sabe lo más triste, Sra. Concha? Que estoy segura de
que estará hecho antes el ferrocarril de que haya retirado usted
una sola red.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, habrá ocasión de verlo, si
las retiramos o no las retiramos. Efectivamente, es muy
importante la colaboración de los pescadores, de las
cofradías, de los voluntarios submarinistas, como usted dice
a menudo son ellos quienes han identificado en qué zona
rocosa estaban estas redes, que efectivamente atrapan peces
que también mueren, perjudican el estado del fondo marino,
etc.

El proyecto es hacer tres temporadas, invertir estos
550.000 no solamente en la retirada de redes, que será en 15
o 20 puntos, sino también en cartografiar el fondo marino, los
fondos de coral que existen, porque este proyecto tenía esa
doble vertiente. Yo también creo que es un proyecto muy
interesante, pero yo sí que estoy segura que lo haremos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 9345/19, presentada per la
diputada Sra. Margal i da Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
requisits de l’adjudicació del transport aeri sanitari per
part d’Eliance.

Setena pregunta, la RGE núm. 9345/19, relativa a
compliment dels requisits de l’adjudicació del transport aeri
sanitari per part d’Eliance, que formula la diputada Sra.
Margalida Duran i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a totes i a tots.
Bé, Sra. Consellera, avui ja sabem que sí, que hi havia un
incompliment flagrant per part de la companyia Eliance del
contracte. Avui ja sabem que el que vostè negava per activa i
per passiva, que ens deia mitges veritats, ens posava excuses
i ens deia moltes, moltes falsedats, per cert, li vull recomanar
un article que em pareix molt bo del periódico de Ibiza, las
falsedades de la consellera. De veres que, si vol, em passa el
seu correu electrònic i l’hi passaré, molt encertat. 

Nosaltres li hem dit per activa i per passiva: no havien
entregat les dues aeronaus B-250 un any després; els
helicòpters tenien una tripulació que tant l’helicòpter, els
aparells i la companyia no estaven autoritzats, no tenien la
qualificació per volar ni en multipilot i en vol instrumental, i
vostè donava excuses, i voltava i voltava i voltava. Avui el que
era impossible, i a la compareixença, era impossible, no es
podia fer de cap de les maneres, en quinze dies serà una
realitat, en quinze dies ja tendrem dues aeronaus, tendrem dos
helicòpters nous... Per favor, expliqui’ns-ho, perquè hem vist
que vostè ha volgut riure’s d’aquesta cambra i ens ha volgut
prendre el pèl a tots.

Per cert, la pregunta era si vostè pensava que es complien
o no es complien les condicions del contracte. Ja sabem que
no però expliqui’ns-ho, el compliment. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, president. Em consider una persona responsable
i mai no em riuré de cap diputat ni diputada, Sra. Diputada, bon
dia. 

Miri, evidentment la companyia no compleix totes les
condicions exigides en el plec del contracte. No és una opinió
personal; vostè em demana “¿vostè creu?”, no, no ho crec jo,
no és una opinió personal. A aquesta conclusió s’arriba
després de l’anàlisi dels serveis jurídics del Servei de Salut,
que ha derivat en l’obertura de cinc expedients que conduiran
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a la rescissió del contracte, un procediment que s’ha iniciat i
també requereix d’una tramitació jurídica i administrativa. Res
no és immediat. Paral·lelament s’ha iniciat per via d’urgència
i de forma directa la contractació del servei de dos avions i
dos helicòpters. 

En totes les meves intervencions, i repetesc, en totes les
meves intervencions des de fa mesos estic assumint la
responsabilitat, estic donant la informació de què disposam en
el moment que l’estic donant, i també estic dient que s’està
seguint el contracte per part del 061 i per part del Servei de
Salut. I també he repetir, Sra. Diputada, en diferents ocasions
que no ens tremolarà el pols en cas d’haver de rescindir e l
contracte.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri, Sra. Consellera, el passat dia 27 els sindicats SATSE,
SIMEBAL, el sindicat SEPLA, el sindicat SLTA, deien que
vostè els prenia el pèl; no entenien com després d’una setmana
que els havien dit que prendrien unes mesures contundents
perquè no es complien les condicions que havien dit dels
helicòpters, com li he dit abans, el multipilot i el vol
instrumental, cosa que vostè havia negat sistemàticament. 

Avui matí he repassat... Sí, sí, a més no (...), per favor,
perquè l’única veritat que ha dit o l’única cosa certa que hem
sabut és que al final, finalment, rescindeixen el contracte,
contracte que havien d’haver rescindit molt, molt, molt abans,
perquè sí que és vera que faltaven mesures de seguretat, unes
mesures de seguretat com per exemple el multipilot, el
multipilot que abans amb l’anterior companyia sí que es tenia
i tenien l’habilitació pertinent, i vostès han tengut la tripulació,
els pacients i el personal sanitari volant sense aquestes
garanties de seguretat, i això és una certesa, Sra. Consellera,
i estic segura que tots els diputats  que varen venir a la seva
compareixença pensen el mateix, que vostè va enganar. I vàrem
presentar aquí una pregunta, hem demanat la documentació,
vostè encara no l’ha entregada, la documentació , no ens ha
entregat res, hem hagut de demanar empara a la Mesa, perquè
vostè constantment ens ha amagat la informació, ha mostrat
una falta de transparència total, tot per negar una cosa que era
certa, que la companyia no complia, i vostè no volia fer res de
res, posant en perill, posant en perill pacients, personal i
tripulació. Això és el que vostè ha fet, Sra. Consellera.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Fa mesos que estic treballant cada dia
en aquest tema, Sra. Diputada. Miri, vull remarcar que no s’ha
deixat de fer cap trasllat per mesures de seguretat. Les
mesures de seguretat no les posa la Conselleria de Salut sinó
que les posa AESA, Agència Espanyola de Seguretat Aèria. Els
trasllats que es realitzen es fan de manera voluntària; cap
trasllat no s’ha vist compromès per manca de personal. S’ha
demostrat des de l’administració voluntat de diàleg amb totes,
i dic amb totes, les parts implicades, fins i tot amb vostès. S’ha
contractat una auditoria externa.

Per poder afirmar que hi ha un incompliment els serveis
jurídics ho han de determinar, no és una decisió que es pugui
prendre de manera precipitada. La nostra responsabilitat, com
he dit des del principi i repetiré, és garantir els trasllats,
garantir la màxima qualitat dels trasllats  i  seguretat, i el
compliment del contracte. Això és el que he dit des del
principi. S’han pres totes les mesures.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vostès saben que hi fem feina...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada...

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

... però els interessa crear alarma.

Miri, vostès no acudien a les compareixences ni
contestaven les preguntes. Jo ja he demanat la compareixença
voluntària per explicar el tema. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, per favor, un poc de silenci. Sra. Diputada...

(Més remor de veus)

Per favor, senyors diputats i diputades, un poc de silenci!

Sra. Diputada...

I.8) Pregunta RGE núm. 9344/19, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i  Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ciutadans de Menorca
en llista d’espera per accedir a un habitatge HPO.

Vuitena pregunta, la RGE núm. 9344/19, relativa...

(Remor de veus)
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Un poc silenci! ...relativa a ciutadans de Menorca en llista
d’espera per accedir a un habitatge HPO, 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:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Pons, al Partit Popular
ens preocupa el tema de l’habitatge governant o a l’oposició,
amb una gran diferència amb vostès, que allò fàcil ho fan
difícil, i allò difícil ho fan impossible.

(Remor de veus)

Quan van sortir vostès a l’any 2011 del Govern, per cert,
amb un bon “simpa”, van deixar un forat de 40 milions d’euros,
i ara duen el mateix camí...

(Més remor de veus)

... gasten sense control, “farem, farem”, i el 2023 farà estona
que la barca de la Sra. Armengol s’haurà enfonsat. La
diferència de vostès i el Partit Popular, el secret rau en el fet
que les coses funcionin, les coses noves, les velles, i
principalment la gestió, és a dir, el dia a dia.

Un exemple clar: vostès han gestionat gràcies a l’herència
del Partit Popular la passada legislatura 4.000 milions d’euros
més. Sé que no els agrada...

(Més remor de veus)

... que els ho recordem. Aquests locals propietat de l’IBAVI
des de 2004 no han fet res. Van a allò fàcil: fer foto, vendre
fum i ja gestionarà i pagarà el Partit Popular quan torni.

Una altra idea foradada en els pressupostos 2020: posen
una partida de 5 milions d’euros per donar a aquells que volen
perseguir, que són els grans tenidors. Fracàs a la vista. Si no
són capaços de gestionar allò públic, allò seu, com pot
funcionar l’invent aquest? Vostès estan perdent el nord; amb
tanta promoció, amb tanta foto estan somiant truites tot el dia.

Els vesins consultats diuen el mateix: habitatges tancats fa
mesos, descontrol, deixadesa, falta de manteniment... Faci una
volta a les promocions del carrer de Borja Moll de Maó, al
Camí Vell o al carrer de Sant Agustí de la Florida a Ciutadella.

Sr. Pons, quina llista d’espera hi ha a Menorca? I sap quants
d’habitatges faran aquesta legislatura a les Illes?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 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. Preocupats per quan estan
a l’oposició per l’habitatge, potser; per quan governen, segur
que no.

(Alguns aplaudiments)

I n’hi ha prou que açò ho puguem comparar amb fets. 

(Remor de veus)

En el pressupost de 2020 de l’IBAVI, pressupost de 2020
de l’IBAVI, hi haurà 40 milions d’euros d’inversió en habitatge
públic; en els pressuposts de l’IBAVI de 2014, els darrers
sencers del Sr. Company, hi havia 1 milió d’euros per a
manteniment, per no fer res.

(Més remor de veus)

El 2020..., el 2020 hi haurà ajudes per a lloguer per valor
de 8,8 milions d’euros; el 2014, el darrer any del Sr.
Company, hi havia 0 euros d’ajudes per a lloguer.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

Per tant..., per tant, quan vostès governen, preocupar-se per
l’habitatge, no, Sr. Camps, no.

A partir d’aquí feina en tenim molta, efectivament, molta.
Vostè em demana per la part dels solars que tenim per
construir; feia referència a Menorca, jo li explicaré els de
Menorca. Els ajuntaments de Menorca ens han cedit 8 solars;
d’aquests 8 solars podem construir 158 habitatges; d’aquests
8 solars n’hi ha 3 que estan en construcció  per fer 62
habitatges; 3  solars més que estan en aquests moments ja
pressupostats perquè el 2020 puguin començar; i 2 solars més
perquè els  conveniem, un d’ells a Es Castell, l’Ajuntament
d’Es Castell cedeix solars. I vostè, Sr. Camps?, i vostè?

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquí en aquesta cambra no sé qui
menteix. El Sr. Pons diu a la Comissió de Pressuposts de 14
de novembre: “Aquesta legislatura farem el doble d’habitatges,
3.600"; el Sr. Yllanes, 6.000 habitatges aquesta legislatura.

(Se sent una veu de fons que diu: “Uro!”)
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Van aprovar una llei el juny de 2018, d’habitatge. “Per tal
de tenir una imatge fiable es regularà la creació d’un registre
d’habitatges desocupats només en el cas que es trobin en mans
de grans tenidors, és a dir, entitats i persones, que disposin del
control”. Té actualitzat el seu registre, Sr. Pons? Quin
exemple donen? Se’ls dispara la morositat en 7 milions
d’euros, tornen els desnonaments que el Sr. Company va aturar
l’any 2012, no saben els pisos buits que tenen, els “okupes”
se’ls hi filtren, les màfies li fan la seva feina ocupant allò
buit...

Sr. Conseller, tot el que toquen ho empitjoren. Esper que
la consellera d’Administracions Públiques pugui reconduir la
situació que tenen a l’EBAP; que la Sra. Patrícia Gómez pugui
reconduir el tema d’Eliance. Sra. Armengol, posi ordre que la
barca ja no té prou salvavides.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 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. A l’illa de Menorca hi ha
640 persones que estan en llista d’espera; d’aquestes 640
persones hem de dir que hi ha 420 persones, famílies, que
reben ajuda directa del Govern de les Illes Balears i que els
pagam el 50%, entre un 40 i un 50% del lloguer. Açò fa per
tant que hi hagi més de 400 famílies que paguin poc més de
200 euros en el lliure mercat gràcies a les nostres ajudes cada
mes. Açò és política d’habitatge.

En allò que encara no hi som a temps per construir tot el
que necessitam, perquè durant massa legislatures hi ha hagut
gent que ha donat l’esquena, nosaltres cercam fórmules i les
trobam. Donam resposta, i no només donam aquesta línia
d’ajudes, mentrestant també construïm. Sí, ens hem marcat
l’objectiu d’arribar a 1.600 habitatges més, no només
construïts, també dels grans tenidors, açò que vostès hi
estaven en contra, i ara hi posam 5 milions d’euros a posta
només per a açò, i vostès hi votaran en contra. Quina és, per
tant, la seva política d’habitatge, a marge de venir aquí, cridar
i qüestionar-ho tot sense demostrar cap tipus d’interès real
perquè no hi ha propostes en positiu, Sr. Camps?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 10278/19, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a treballadors afectats
per l’ERO de CEMEX.

Novena pregunta, la RGE núm. 10278/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 9346/19, relativa a treballadors
afectats per l’ERO de CEMEX, que formula la diputada Sra.
Maria Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, con el c ierre de CEMEX y la
valoración de más de 100 despidos a finales de la legislatura
pasada la presidenta Armengol y usted mismo anunciaron a
bombo y platillo, con ministra incluida, un plan de
reindustrialización con proyectos con más de 41 millones que
daría trabajo directo e indirecto a más de 100 trabajadores,
una planta de producción de hidrógeno como proyecto estrella
que a día de hoy no está ni se la espera, ya que el Sr. Yllanes
no tiene muy claras las bondades de este proyecto, aunque
parece que usted sí. Veremos quién gana.

Mientras, ha pasado casi un año y no sabemos para cuándo
serán una realidad estos proyectos que prometieron y que
tenían que dar respuesta a esos trabajadores que habían
perdido su empleo, según decían ustedes.

Hace dos días el titular de prensa era: “Los trabajadores de
CEMEX esperan una salida laboral un año después del cierre”.
Le preguntamos, Sr. Conseller, qué actuaciones ha llevado a
cabo ante la situación de los trabajadores afectados por el
ERE de la empresa CEMEX.

Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente hace prácticamente
un año lamentábamos la situación en la que se encontraba la
planta de CEMEX, que inició un proceso de expediente de
regulación de empleo, como otras empresas en nuestras islas,
por cierto utilizando la norma que lo facilita, que es la
aprobada por ustedes. Por tanto está bien que ustedes
pregunten por temas laborales cuando han sido ustedes los que
han facilitado la norma para hacer esos despidos. Por tanto
creo que ustedes cuando hablen de defensa de los derechos de
los trabajadores deberían hacerselo mirar un poco más.

(Remor de veus)
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En todo caso, a pesar de la normativa del Partido Popular,
se inició un procedimiento de diálogo con el Ministerio de
Industria, con la conselleria, con el Gobierno, para poder
pactar cómo podría ser esa salida, y se firmó un acuerdo con
la propia compañía, con las organizaciones sindicales. Los
términos del expediente de regulación de empleo lo firmaron
las organizaciones sindicales con la empresa, y hoy en día hay
36 recolocaciones internas, en la propia..., en los puestos que
hay en Baleares o fuera de nuestras islas; hay 13 nuevos
empleos tras un proceso de recolocación externa; se acordó
con ellos el tema de las prejubilaciones, como usted sabe; y
de los otros tres proyectos que había en marcha hay el de la
fábrica de áridos que está en desarrollo, el tema de una
cooperativa de transporte que al final no hubo trabajadores que
la quisieran realizar y por tanto no se ha llevado a término, y
la fábrica de hidrógeno que está cumpliendo todos sus
trámites, ya que están solicitadas también incluidas las ayudas
europeas por parte de las distintas compañías.

Por tanto no se preocupe, que será una realidad, como
desea el conjunto de este govern, que es lo que le señalaron
también hace pocas semanas. Estamos trabajando con los
sindicatos, con las organizaciones sindicales, hemos hablado
en numerosas ocasiones con ellos, con el presidente del
comité de empresa, nos volveremos a reunir ante de final de
año para hacer un balance de cómo está la situación, y con
ellos hemos estado permanentemente informados y trabajando
codo a codo con las organizaciones sindicales, con los
trabajadores, como hemos hecho en cada proceso de despido,
cosa muy diferente de lo que hacía el Partido Popular cada vez
que se planteaba un expediente de regulación de empleo en
nuestra comunidad autónoma. Si no pregúntele al Sr. Company
y al Sr. Costa, que están hablando entre ellos, que le podrán
decir lo que hicieron cuando eran miembros del Gobierno.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, nos vuelve a
explicar muchas cosas que están muy bien, diálogos, palabras,
nos inunda de datos, pero la realidad es que hay 50 personas
que todavía están pendientes de que se les dé una solución y
que ustedes les den una solución. 

Nos habla de la ley de..., laboral. Usted ha tenido tiempo
para derogarla, no lo ha hecho, y le recuerdo que en noviembre
sube el paro otra vez. Este es su quinto año de gobierno, la
segunda legislatura de la Sra. Armengol, y sus palabras
desmienten sus hechos. Hay dos problemas: uno, incumplen
sus promesas, no dan solución a los trabajadores que quedarán
sin empleo, las prestaciones se están viendo reducidas, y no
hay que ser ningún lince para saber que en 2021 los proyectos
no serán una realidad. Por otro lado usted habla de la mejora
del modelo económico, pero la realidad es que con sus
políticas, Sr. Negueruela y Sra. Armengol, ni se redistribuye

la riqueza ni se transforma en bienestar, ni se diversifica la
economía. Sus políticas son ineficaces y no lo dice el Partido
Popular, lo dice el CES o lo dice FOESSA.

Sr. Conseller, usted que hablaba con pasión de la
reconstrucción de España con el nuevo gobierno de Sánchez,
recupere la reconstrucción de Baleares, que falta nos hace. Si
realmente quiere ayudar a los trabajadores de CEMEX llame
la ministra, que venga, no importa que se hagan fotos, y juntos
los tres, usted, la ministra u la Sra. Armengol, solucionen el
problema y cumplan lo que prometieron, si es que pueden.

Muchas gracias, Sr. Conseller.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Creo que le intentaré responder
con un poco más de sosiego. Están hoy creo que..., no sé qué
les pasa pero desde luego lo que sí tenemos todos claro...

(Remor de veus)

...es que les quedan cuatro años largos ahí, y creo que deberían
tomárselo con más paciencia porque ha serán ocho y deberían
reflexionar.

Hay 64 trabajadores que ya tienen su proceso de
recolocación. El resto se está trabajando en los distintos
procesos. No tenemos que informar de un incumplimiento
porque no hay incumplimiento. La planta de áridos está en la
Comisión Balear de Medio Ambiente y el tema de la planta de
hidrógeno está en las distintas solicitudes de autorizaciones.
Llevamos escasamente nueve meses, y el propio presidente
del comité de empresa lo trasladó así, que hay que darle
recorrido y que efectivamente se...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RG E núm. 9347/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament dels pressuposts.

Desena pregunta, la RGE núm. 9347/19, relativa a
tancament dels pressuposts, que formula el diputat Sr. Antonio
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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, per què va tancar o bloquejar el pressupost el mes
de juliol d’enguany i va tancar el pressupost tres mesos abans
del tancament de l’exercici?

Gràcies.

(Algunes rialles)

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 contestaré el
mateix que li vaig contestar el 17 de setembre, que li vaig
contestar el 8 d’octubre. Hem pres mesures de control i de
gestió de la despesa i la gestió del pressupost per pal·liar
l’efecte sobre el pressupost 2019 de determinats ingressos
que no s’estan produint de la manera prevista.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, pressupost d’ingressos de 2019,
transferències de l’Estat cap a les Illes Balears; vostès tenen
pressupostats, tal com varen posar la Sra. Armengol i la seva
antecessora, 210 milions d’euros; sap quants n’han ingressat
el mes de setembre? 11 milions d’euros. Vostès tenen un forat
de més de 180 milions d’euros. És normal, varen ficar un
conveni de carreteres que no han cobrat ni un euros, 180
milions d’euros que ningú no ha vist, se’ls varen inventar.

L’impost de transmissions patrimonials de setembre cau
un 12%. Donat que vostès recaptaren el 2018 635 milions
d’euros, si cau un 12% vostès tancaran amb 558 milions
d’euros ingressats. Sap quant té vostè pressupostat el 2019? Jo
li ho diré: 695 milions d’euros, forat de 136 milions d’euros
a final d’exercici. Per altra banda vostè recorda, Sra.
Consellera, els 177 milions d’euros famosos? Sí, vostè
n’ingressarà 100, però els 78 restants els ha abandonat; ni un
euro!, no tendrà ni un euro enguany!

Si vostè suma aquestes partides de foradat, del pressupost
d’ingressos foradat que li varen deixar, vostè té un forat a final

d’any de 400 milions d’euros, 400 milions d’euros! Dirà:
“home, però eren 500, abans”; és cert, vostè  cobrarà 100
milions d’euros de les bestretes contra el s istema de
finançament, i els 400 milions d’euros restants, forat a final
d’exercici. Vostè dirà: “home, només serà forat si ens gastam
el sostre de despesa que l’any passat aprovà...”, vostès, tots
vostès, aprovaren l’any passat, i té raó. Si gastassin vostès el
sostre de despesa, forat de 400 milions d’euros, però no els
gastarà, perquè vostè ja va començar els retalls el mes de
juliol; vostè va bloquejar, sabem que va bloquejar 65 milions
d’euros i va tancar el pressupost tres mesos abans.

Li he de dir una cosa, per cert, Sra. Consellera; algun dia té
previst enviar-nos els bloquejos que vostè va fer? Dues
vegades que li hem hagut...!, bé, hem hagut de demanar empara
a la Mesa dues vegades! Vostè no és el govern de la
transparència? Per què no ens envien els bloquejos que varen
efectuar?, els 65 milions d’euros que sabem pel Ministeri
d’Hisenda? Vostès no informen de res, no publiquen res. No
tenen vergonya?

Sra. Consellera..., Sra. Consellera, no podem continuar
d’aquesta manera. Han de ser vostès bastant més transparents,
enviar-nos la informació, i el forat el té garantit.

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, Sr. President. Sr. Costa, sembla que vostè estigui
desitjant que aquesta comunitat autònoma tengui un dèficit i
estigui desitjant que aquesta comunitat autònoma pateixi
retallades socials.

(Remor de veus)

Aquesta comunitat autònoma va fer dèficit quatre anys i va
tenir retallades socials durant quatre anys, mentre vostè era
director general de Pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma, i mentre...

(Alguns aplaudiments)

... i mentre el Sr. Bauzá treia pit d’aquestes retallades. Això és
greu, perquè provocava patiment en aquesta comunitat
autònoma i va provocar un dèficit social, un dèficit en sanitat
i un dèficit educatiu que ha estat molt difícil de tornar a
aixecar.

(Remor de veus)

Va venir el juny..., però jo entenc que vostè ha patit molt,
però això crec que no justifica la seva demagògia. Va venir
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aquí el juny dient que la IGAE tenia una dada de 417 milions
d’euros de dèficit dada al juny, i va dir: “i això només és el
juny”. La dada de la IGAE el juliol era d’un superàvit de 65
milions...

(Remor de veus)

... l’agost era d’un superàvit de 52 milions, i el setembre era
d’un superàvit de 48 milions. Jo no empraré aquesta dada, però
no creu que el que vostè fa és voler enganyar la gent? 

També ha anunciat un forat en el pressupost d’ingressos
del 2020, ha anunciat un forat en el pressupost d’ingressos en
el 2020 i quan fan esmenes les seves propostes són de davallar
imposts i d’incrementar despeses, i vostès sap que sense
dèficit això és absolutament impossible. El que jo em planteig
és si vostès tenen una alternativa, si tenen una proposta per a
aquesta comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 9341/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Ri era i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a falta de transport
escolar per als estudiants de batxiller i  d’FP de la part
forana de Mallorca.

Onzena pregunta, la RGE núm. 9341/19, relativa a falta de
transport escolar per als estudiants de batxiller i d’FP de la
part forana de Mallorca, que formula la diputada Sra. Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS.

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Han passat tres
mesos d’ençà que va començar el curs i les famílies de la part
forana es queixen que encara tenen problemes de transport
escolar. Ens podria explicar, Sr. March, per què encara no ha
solucionat aquest problema?

Gràcies.

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, Sra. Riera. Em fa gràcia quan parla de la
part forana com si tots els problemes es concretassin en
l’educació a la part forana. 

Miri, vostè sap perfectament, perquè ha estat consellera
d’Educació, que nosaltres tenim l’obligació del transport
obligatori, transport obligatori de primària i ESO, i aquest és
el nostre objectiu, tenim 202 rutes escolars, més el transport
adaptat. Per al pressupost de 2020 hi ha 1.200.000 euros més
que van a consolidar aquest transport.

Què passa amb el transport escolar postobligatori? I aquí
jo crec que no és possible una resposta global, i vostè ho sap,
no és el mateix el batxillerat que la formació professional. I
què fem nosaltres en aquests moments a curt termini? Doncs,
miri, treballam a dos nivells fonamentalment, per una part,
amb la Conselleria de Mobilitat a fi i  efecte d’intentar
adequar, si és possible, les rutes de transport regular a les
necessitats de transport escolar, ho estam fent, evident que és
complex perquè les coses no són fàcils, però estam en aquesta
línia. I el segon nivell, ens reunim amb distints centres i
famílies per tal de trobar solucions específiques davant d’una
qüestió que no suposa un tema obligatori.

Torn a repetir, treballam, les solucions no són fàcils, i sí
que realment tenim començats principis d’acord per intentar
pal·liar alguns dels problemes que té el transport escolar
postobligatori.

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. Conseller, aquest grup Popular
li va fer aquesta mateixa pregunta en el mes de setembre i
vostè va dir el mateix, que havia començat a fer reunions per
donar la solució. Han passat tres mesos, Sr. Conseller, i tot
continua igual, és a dir, els seus assessor no han hagut de fer
molta feina per redactar aquesta pregunta, podríem haver
copiat directament la del mes de setembre.

Però miri, mentre sap què passa, Sr. Conseller? Que som
el mes de desembre i falta transport per als estudiants d’ESO,
aquests estudiants d’ensenyança obligatòria que s’han de
traslladar del seu poble a un altre per poder estudiar perquè no
tenen institut. I no em digui que no amb el cap perquè hi ha
problemes a Sineu, a Llucmajor o a Binissalem.

Mentre, també, resulta que tampoc no ha donat una solució
als estudiants d’estudis postobligatoris de batxiller i de
formació professional que volen continuar estudiant i que
també s’han de desplaçar a Palma, a Manacor o a Inca i també
continuen esperant les seves solucions.

Les associacions de pares han presentat escrits demanant
ajudes als grups parlamentaris, demanant ajuda amb les
esmenes del pressupost perquè vostè no ha posat pressupost
suficient per solucionar aquest problema. 
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Els ajuntaments de la part forana també aproven propostes
i lamenten aquesta situació i mentrestant paguen el que li
correspondria a vostè, que és el transport escolar. I els grups
parlamentaris li hem fet tots esmenes i vostès
sistemàticament no aproven, rebutgen totes les esmenes per
millorar el transport escolar; però vostè  continua amb la
mateixa resposta del mes de setembre.

Sap què passa, Sr. Conseller? Que això és la seva
competència i això és la seva responsabilitat. Hi ha una
desigualtat d’oportunitats dels nins de la part forana que, pel
que es veu, segons vostè, no li interessen gaire i no tenim per
què parlar-ne, pel que m’ha dit a la seva resposta, i continuen
sense poder anar a escola perquè no tenen un transport escolar
suficient. 

Per tant, faci el favor de no donar les culpes, com farà ara
a la rèplica i com ho fa sempre, al Partit Popular; faci el favor
de no dir que ho estan arreglant; no em torni a parlar d’equitat;
no em torni a parlar d’igualtat i posi’ns les piles, vostè i el
conseller Pons, i trobin una solució, la que sigui, posin més
autocars, posin més línies de transport públic o donin ajudes
a les famílies o donin ajudes als ajuntaments, però solucionin-
ho perquè això és una responsabilitat de vostè i de la Sra.
Armengol.

Jo ja no li deman que faci instituts o centres de formació
professional, que això ja sabem tots que no ho sap fer, tenim
cinc anys per observar-ho, però el que no és de rebut és que
els problemes de vostè els hagin de solucionar uns altres. Així
que posi’s les piles i solucioni aquest greu problema en
transport escolar. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, jo sempre tenc
les piles posades, sempre tenc les piles posades per arreglar
els problemes de l’educació. Miri, tema de Sineu, el tema de
Sineu ens hem reunit amb els ajuntaments de la part forana i ja
tenim una solució a partir de gener de 2020. Sí, ja tenim una
solució  per a principis de 2020 on realment hi ha un acord
entre els ajuntaments, que realment són vuit ajuntaments, entre
la conselleria i les famílies, per tal que hi hagi tres rutes que
donin resposta a aquesta necessitat. 

És clar, Sra. Riera, quan a vostè li donen una solució
resulta que diu que no, doncs sí, ens hem reunit moltes
vegades. Jo reconec l’esforç que fan els ajuntaments perquè
parlam d’un servei postobligatori no obligatori, que és el
batxillerat, però nosaltres ho volem intentar i ho intentarem,
i estam reunits d’una forma permanent amb la Conselleria de
Mobilitat, estam en aquests dos nivells.

Tercera qüestió, ens hem reunit amb les APIMA de Santa
Margalida i altres ajuntaments que treballen per trobar
solucions específiques, hem de trobar solucions específiques.

Finalment, Sra. Riera, quan nosaltres tornem a licitar l’any
21 el tema del transport serà un tema que nosaltres intentarem
resoldre d’una forma més estructural. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 9352/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a consti tucionalitat de la Llei de canvi
climàtic.

Dotzena pregunta, la RGE núm. 9352/19, relativa a
constitucionalitat de la Llei de canvi climàtic, que formula el
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta la vaig
registrar pensant poder-la debatre amb el vicepresident, em
sembla que en la seva absència em respondrà la consellera
Costa, que li agraesc. És sobre la notícia que vàrem tenir fa
uns dies de l’acord de la Comissió Bilateral entre l’Estat i la
comunitat autònoma de deixar en suspens una de les mesures
emblemàtiques de la nostra lluita contra el canvi climàtic i una
de les mesures emblemàtiques de l’obra legislativa de la
passada legislatura, em referesc, evidentment, a la mesura de
prohibir la circulació dels vehicles de diesel a partir de l’any
2025. Es va arribar a aquest acord de deixar aquesta norma en
suspens i, per tant, entenc que el Govern s’ha compromès a
deixar en suspens una norma aprovada per aquest parlament.

És per aquest motiu que li deman, Sra. Consellera, com i
quan pensen fer efectiu aquest compromís al qual han arribat
a aquesta comissió bilateral? Tenen pensat informar el
Parlament, que el conseller Yllanes o un altre conseller vengui
a aquest parlament a explicar que vostès s’han compromès a
deixar sense efecte una norma aprovada pel Parlament?
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
pregunta. Efectivament, el vicepresident no és avui aquí perquè
és precisament a la Cimera del Clima a Madrid que va
començar ahir, com vostès saben. I vull dir-li, Sr. Castells, per
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a tranquil·litat de tothom que la Llei de canvi climàtic  i
aquesta disposició addicional no queden en suspens ni es
modifica ni una coma de la Llei de canvi climàtic que avui es
troba plenament en vigor al cent per cent. 

El que diu l’acord bilateral és que, efectivament, hi ha una
part que és competència estatal i que necessitam de la lle i
estatal per tenir, diguem, aquesta autorització de legislar des
de la nostra autonomia. I precisament amb aquest acord
interpretatiu a la Comissió Bilateral entre l’Estat i la
comunitat autònoma es va arribar a l’acord que la llei no es
canvia, l’Estat no presenta cap recurs d’inconstitucionalitat, la
llei està plenament en vigor i esperam que més prest que tard,
perquè ha estat un compromís del Govern d’Espanya, tenguem
aquesta llei de canvi climàtic estatal que, a més, habilitarà la
norma legal perquè estigui plenament en vigor aquesta
disposició addicional de la nostra llei de canvi climàtic, ja que
l’acord interpretatiu fa referència expressament que es tendran
en consideració les singulars circumstàncies del fet insular,
amb clara referència a Canàries i les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, sincerament no
ho acab d’entendre, és a dir, si nosaltres hem acordat deixar en
suspens una disposició addicional d’una llei que hem aprovat
vol dir que sí hem decidit modificar d’alguna manera
l’aplicabilitat d’aquesta llei, amb una visió jo crec que un tant,
o una lectura un tant voluntarista per part del Govern, i és que
ho fiem tot que el Govern aprovarà una llei que ens donarà
empara per desenvolupar això que preveu aquesta disposició
addicional tercera. És a dir, d’alguna manera renunciam a la
nostra competència, perquè l’Estat ens donarà permís per
exercir-la algun dia, la qual cosa aquí ve el fons de la meva
pregunta, de si e l Govern considera que aquesta llei és
inconstitucional. Perquè de la seva resposta entenc que sí, és
a dir  que vostès han arribat a un acord, que consisteix en
considerar que aquesta competència ve de l’Estat i, per tant,
nosaltres no podíem legislar sobre aquesta competència.

Portant-ho a l’extrem, i per posar un exemple que ja sé que
pot semblar exagerat, però perquè ens entenguem, és com si
nosaltres renunciéssim a legislar en matèria educativa, perquè
ja ens va bé la legislació que farà l’Estat en aquesta matèria, i
crec que hauria d’haver tingut una visió més llarga, una visió a
més llarg termini del nostre autogovern, perquè l’Estat, amb
el seu recurs d’inconstitucionalitat i amb el xantatge que això
suposa, perquè evidentment podem veure la nostra llei
suspesa, contribuïm que es vegi limitada, que es vegi
soscavada la nostra autonomia política.

Creiem que el Govern hauria d’haver portat fins al final
aquesta mesura emblemàtica de la passada legislatura i haver
defensat la plena constitucionalitat de regular com a comunitat
autònoma en aquesta matèria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la consellera de
Presidència.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castell. Precisament
la nostra llei és plenament constitucional perquè ningú no l’ha
impugnada davant del Constitucional i perquè no hi ha cap
sentència que digui el contrari i, per tant, la presumpció de
constitucionalitat està claríssima. I a més hem aconseguit que
en aquest cas el Govern d’Espanya ja no pot interposar aquest
recurs d’inconstitucionalitat per aquest acord bilateral. Per
tant, jo crec que és un gran acord d’interpretació, perquè, a
més, no s’ha de modificar ni una sola coma en aquest
parlament d’aquesta Llei de canvi climàtic que hem aprovat.

I diu vostè que no defensam les competències que són
autonòmiques. No, Sr. Castells, tot el contrari, el que diu la
llei i a més ja hi ha una recent sentència del Tribunal
Constitucional del mes de juny, que deixa clara la
competència exclusiva de l’Estat en matèria de trànsit i
circulació de vehicles a motor, etc. Per tant, no podem
legislar en una cosa de la qual no tenim competències. Que,
per cert, qui sí també pot intervenir en el tema del trànsit
serien els propis municipis de forma individual. 

Però bé, al que anam, jo crec que és un bon acord tenir una
Llei de canvi climàtic, que a dia d’avui està plenament en vigor
al cent per cent i que l’acord interpretatiu diu que l’Estat farà
una llei que regularà això i tendrà en compte el fet insular.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 9331/19, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a negociacions i
acords del  Govern amb els promotors per a la
construcció d’habitatge social.

Tretzena pregunta, la RGE núm. 9331/19, relativa a
negociacions i acords del Govern amb els promotors per a la
construcció d’habitatge social, que formula el diputat Sr. Marc
Pérez-Ribas i Guerrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president, diputades i diputats bon dia. Sr.
Conseller, habitatge social ja! Fa uns mesos va demanar a
aquest parlament, davant la necessitat urgent d’habitatge
social, que els ajuntaments cedissin solars. El Sr. Pons, es
fotografia amb molts d’aquests solars, però no disposa de
doblers suficients per construir habitatge social, l’ha de
demanar a l’impost de turisme sostenible. Quants anys seran
necessaris per poder entrar a viure en els habitatges d’aquests
solars en els quals ara es fa fotos? 

Davant la necessitat urgent d’habitatge social i amb la
desacceleració  econòmica que patim, li deman: quines
propostes negocia el Govern amb els promotors en l’àmbit de
la col·laboració públicoprivada per a la construcció
d’habitatge social?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas per aquesta pregunta. Amb
els promotors, amb els constructors, amb els col·legis
professionals, amb els agents immobiliaris, amb les
administracions públiques, amb les organitzacions no
governamentals, amb les entitats financeres, ens reunim amb
tothom, amb tothom, i jo  diria no només, o no és un
plantejament de negociació, és un plantejament de voluntat de
treball conjunt, d’acordar estratègies per permetre que tots
remem en la mateixa direcció, perquè açò no és una
responsabilitat només exclusiva de l’administració pública,
també del sector privat, i és important que ells també vulguin
formar part d’aquesta solució, i així treballam nosaltres.

Quines han estat aquestes línies de feina que hem plantejat
a tots aquests col·lectius, per suposat també als promotors?
Tres grans objectius: el primer, l’increment de la borsa
d’habitatge públic, no només de lloguer sinó també de
compravenda, i jo aquí diria, no només públic, sinó també
privat. La segona, la necessitat d’establir mecanismes que
agilitin la tramitació administrativa, no només per a l’habitatge
públic, també per a l’habitatge privat. I finalment, la necessitat
de reforçar les línies d’ajuda que facilitin l’accés a l’habitatge,
també important com a feina sobretot des de la cosa pública.

A partir d’aquí, d’aquestes tres línies de feina, també hi ha
un calendari marcat, jo diria que a principis, just a l’inici del
nou curs polític del 2020, estarem en condicions de poder ja
presentar aquest paquet de mesures.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, estamos a favor de la construcción de
vivienda social con fondos públicos, pero le requerimos que
explore otras vías. La colaboración público-privada en materia
de vivienda social puede conllevar varios beneficios para
todos. El primero, ahorro de dinero público para la
construcción de viviendas sociales. Segundo beneficio,
agilizar plazos de construcción, siempre que la administración
ponga de su parte  y agilice los trámites. Colaborar con
pequeñas promotoras constructoras locales, redunda en
beneficio de todas las PIME y autónomos que les proveen.

Según vaticinan desde la Asociación de Constructores de
Baleares, el sector entrará en recesión en 2020, la
construcción de vivienda social aliviará a muchas empresas de
los efectos de la ralentización económica. Ya hay fórmulas de
colaboración público-privada que nos benefician a todos,
como la cesión de terrenos públicos durante un largo periodo
de tiempo, sobre el que las promotoras puedan construir
viviendas de alquiler o venta social y qua al final en ese
periodo de cesión, esas viviendas engrosen el parque de
vivienda pública. De todas maneras para agilizar la necesaria
construcción de viviendas, es imprescindible que las
administraciones reduzcan los plazos de tramitación de
licencias.

Sr. Pons, póngase manos a la obra, pase de las fotos a la
construcción, no nos podemos permitir otra legislatura más
sin construcción de vivienda social.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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. Vostè té tota la informació,
sap que en el 2020 hi haurà 585 habitatges públics en
construcció, que en el pressupost del 2020 els recursos estan
garantits. Per tant, sí que hem fet feina, sí que ens hem posat
mans a l’obra i no només ho fem pensant en recursos públics,
li he dit abans, tres objectius, més construcció d’habitatge
públic, no només per part de l’IBAVI, també per part dels
promotors privats, objectiu 1. El segon, agilitació
administrativa, també estic d’acord amb vostè, hem de ser més
àgils amb les llicències municipals i estic d’acord amb vostè,
estam fent feina en açò i veurem mesures en aquest sentit;
més ajudes i que siguin més efectives a l’habitatge, també des
de la cosa pública.
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Per tant, sí que hi ha una línia de feina i sí que la fem no
només amb els promotors, ahir mateix tancàvem acords per la
necessitat de regular el sector immobiliari, que viu
absolutament desliberalitzat i amb els efectes que açò té. Per
tant, fem passes des de l’acord, una passa rera l’altra i estan
donant bons resultats i les anirem veient a mesura que passi la
legislatura...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

 Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 9350/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a reclamació al
pròxim Govern estatal d’un nou model de finançament
autonòmic.

Catorzena pregunta, la RGE núm. 9350/19, relativa a
reclamació al pròxim Govern estatal d’un nou model de
finançament autonòmic, que formula el diputat Sr. Josep
Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom.
Presidenta, és indubtable que un dels grans reptes d’aquesta
legislatura, tant a nivell estatal, com a nivell balear, és el nou
model de finançament de les comunitats  autònomes. La
setmana passada el Consell Econòmic i Social feia públic els
seus estudis i les seves conclusions i constatava que la renda
per càpita de les Illes Balears no deixa de caure, que és
possible que en uns mesos estiguem per davall la mitjana de
l’Estat.

En 20 anys hem passat de ser els més rics d’Espanya a
estar per davall de la mitjana de l’Estat o poder-hi estar. Per
tant, aquí hi ha una tendència d’empobriment, hi ha una
tendència perillosa, hi ha una tendència que s’ha de capgirar.

Aquesta situació respon a moltes coses, però segur que
també respon a l’injust model de finançament que hem patit.
No és casualitat que el País Basc i Navarra amb un model de
concert econòmic estiguin a les primeres posicions en renda
per càpita, no és casualitat.

És evident que les Illes Balears cada any envien més de
3.000 milions d’euros mar enllà que no tornen. Per tant,
necessitam baratar urgentment aquesta situació. 

Per això li demanam si pensa reclamar al Govern de l’Estat
un canvi en el model de finançament que sigui equiparable al
concert econòmic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià per la seva
pregunta que sens dubte és un dels temes més importants que
tenim com a comunitat autònoma i que hem d’assolir a la
propera legislatura amb el nou govern d’Espanya, que esper
que es pugui conformar molt aviat i  evidentment amb les
propostes i els acords que vendran des d’aquesta comunitat
autònoma i aprofit per dir que crec que hauríem d’anar junts en
una proposta de negociació al sistema de finançament
autonòmic, perquè crec que junts som més forts  tal i com
férem en les reivindicacions del règim especial per a les Illes
Balears a la passada legislatura.

Sap vostè perfectament que compartim des del Govern de
les Illes Balears que el sistema de finançament autonòmic
actual està caducat des de fa molt de temps, que fa molt de
temps que s’ha d’actualitzar i que fa molt de temps, els set
anys de govern de Rajoy hem intentat fer feina perquè pogués
ser possible, els darrers governs de Pedro Sánchez tampoc no
han tengut la possibilitat d’obrir el meló de la negociació
entorn al nou sistema de finançament autonòmic i quan vàrem
tenir la possibilitat de fer-hi feina vostè sap que vàrem acordar
enviar un expert a la Comissió d’Experts, el Sr. López
Casasnovas, que vàrem fer tota una feina intensa des de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i férem una proposta
de cap on hauria d’anar el sistema de finançament autonòmic.

Record que s’ha de rompre l’statu quo actual, s’ha de donar
garantia que els serveis públics es puguin finançar des de
qualsevol indret de tota Espanya a totes les comunitats
autònomes, a tots els territoris, tenint en compte que aquest
és un territori amb molta població creixent, s’ha de respectar
el principi d’ordinalitat i també la capacitat fiscal d’aquesta
comunitat autònoma i, per tant, més corresponsabilitat fiscal
per a les Illes Balears.

Aquest és a grosso modo el plantejament que tenim com
a comunitat autònoma i és el que defensarem amb força quan
ens comencin a convocar a les reunions per tirar endavant el
nou sistema de finançament autonòmic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Presidenta, sap que ens tendrà
al seu costat, que El Pi li donarà suport per a qualsevol millora
del sistema de finançament. Estam d’acord amb el principi
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d’ordinalitat, estam d’acord amb fer pinya, però no ens hauria
de passar com amb el règim especial, perquè de les promeses,
de les bones intencions no viuen les Illes Balears, i els efectes
pràctics del seu règim especial no es noten, no hi són, la gent
no els veu, els nòlits pugen, la connectivitat aèria puja i no
milloram la compensació a la insularitat. 

Per tant, és hora de pujar el nivell de reivindicació
d’aquesta terra; és hora d’intentar avançar cap a un model que
ens equipari al País Basc i a Navarra, que ens equipari al
concert econòmic i que s’acabi l’arbitrarietat i l’ús
malintencionat que perversament fa contínuament l’Estat del
sistema de finançament.

Per això l’animam a intentar pujar aquest to i pujar la
reivindicació per a les Illes Balears. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. 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. Melià, efectivament
des del Govern de les Illes Balears tendrem com a prioritat
sens dubte fer la proposta del sistema de finançament
autonòmic i participar en les reunions i exigir el que pertoca
a les Illes Balears. 

Jo sempre he dit que nosaltres exigirem el respecte als
drets dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears governi
qui governi a Espanya. Ara, efectivament, necessitam que hi
hagi un govern a Espanya, que hi hagi un ministeri d’Hisenda
i que obri les negociacions, això ho necessitam com l’aire que
respiram. Per tant, per això crec que és molt necessari que
molt aviat hi hagi un nou govern a Espanya que pugui assolir
aquest i d’altres reptes.

Amb el que no puc coincidir amb vostè és que el règim
especial no serveixi per a res. Crec que és un error plantejar-
ho en aquests termes, que hi hagi un 75% de descompte
garantit per una llei estatal té els seus efectes positius, de fet
n’hi ha prou a veure que la gent viatja molt més, els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma també perquè tenen preus més
barats. 

Que té algunes disfuncionalitats? Sí, que les hem d’intentar
arreglar. Que es facin les inversions en matèria energètica que
es fan crec que és positiu, i que hi hagi en els propers
pressuposts generals de l’Estat un factor d’insularitat per
garantir les inversions mínimes necessàries en aquesta
comunitat autònoma crec que també seran bones notícies per
a aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. 

I.15) Pregunta RGE núm. 10283/19, presentada per la
diputada Sra. Patri cia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a decret de creació de
l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics.

Quinzena pregunta, la RGE núm. 10283/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 9353/19, relativa a decret de
creació de l’oficina de defensa dels drets lingüístics, que
formula la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sra. Presidenta, primero fue la
inmersión lingüística en catalán en la educación seguida de los
casos de adoctrinamiento, después la lengua catalana como
vehicular en la administración pública de Baleares, el
decretazo del requisito de catalán en la sanidad, más barreras
lingüísticas y ahora un nuevo chiringuito ideológico, para
contentar de nuevo a sus socios nacionalistas, la Oficina de
Defensa de los Derechos Lingüísticos. Su govern no hace más
que copiar el modelo lingüístico impositivo de Cataluña. 

Sra. Presidenta, ¿cuál es el objetivo real de engrosar el
sector público instrumental con la creación de la Oficina de
la Defensa de los Derechos Lingüísticos?

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 la seva
pregunta, evidentment no coincidesc amb res del que vostè ha
plantejat a l’inici de la seva pregunta. Crec que la falta de
respecte per a aquesta comunitat autònoma que té Ciutadans
és d’una deslleialtat absoluta a la nostra història i a la nostra
realitat, no sé quin problema tenen amb les dues llengües
oficials d’aquesta comunitat autònoma, no sé quin problema
tenen que des del Govern de les Illes Balears es garanteixi el
compliment del nostre Estatut d’Autonomia, que diu clarament
que tenim dues llengües cooficials, que diu clarament que
tenim una llengua pròpia i que diu clarament que des de les
institucions públiques, sens dubte, hem de garantir
l’aprenentatge i l’ús de les dues llengües.

I Sra. Guasp, prou d’insultar la nostra comunitat educativa,
els nostres professors i professores no adoctrinen, ensenyen...

(Alguns aplaudiments)
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... els alumnes d’aquesta comunitat autònoma, ja està bé!, ja
està bé!... ja està bé!

Una de les decisions que té clares aquest govern és
garantir els drets de la ciutadania, els drets socials, els drets
educatius, els drets de mobilitat, els drets que recull
l’essència del nostre Estatut d’Autonomia, també els drets
lingüístics d’aquesta comunitat autònoma i dels ciutadans que
l’habiten. 

Per tant, l’Oficina de Drets lingüístics respon a això, a
garantir els drets dels ciutadans d’aquestes illes i podran
accedir a aquesta oficina per fer qualsevol reclamació,
qualsevol consulta, qualsevol suggeriment dels ciutadans
d’aquestes illes que sentin que no han pogut tenir l’atenció
adequada o bé en català o bé en castellà. 

Quin problema té, Sra. Guasp?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sra. Presidenta, desde Ciudadanos

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Guasp...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Perdón.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sra. Presidenta, desde Ciudadanos llevamos años
advirtiéndole del peligro de abrazar el nacionalismo como
hace usted. Nosotros, problema, ninguno, Sra. Armengol.
Ustedes son los que no aseguran el reconocimiento de las dos
lenguas oficiales en igualdad de condiciones, ustedes.

Llevan años asfixiando a los ciudadanos de Baleares con su
intervencionismo administrativo en materia lingüística
imponiendo el catalán de agrado o por la fuerza, creando
ustedes el enfrentamiento donde no existía.

Llevan años cometiendo un abuso contra los derechos de
los castellanohablantes, derechos reconocidos en la
Constitución, en el Estatuto de Autonomía, incluso en la
propia Ley de normalización Lingüística y en múltiples
sentencias de los tribunales, y ahora nos viene aquí con el
cuento de que es una oficina que defenderá los derechos
lingüísticos de todos. ¿Cómo nos vamos a creer su repentina
neutralidad?

Mire, la realidad es ésta, Sra. Presidenta, decenas de casos
que hoy les traigo aquí, quejas de los ciudadanos de estas islas
que reciben sus comunicaciones y sus escritos de la
administración exclusivamente en catalán. Es usted quien no
garantiza la igualdad de lengua, no es nuestro problema.

Es surrealista que ahora quieren dar lecciones de un
modelo plurilingüe y defender los derechos lingüísticos de
todos, pero si ustedes han convertido en monolengua vehicular
el catalán tanto en la educación como en la administración. No
pueden esconder el verdadero objetivo de esta oficina.

Le pido una vez más, Sra. Presidenta, que actúen en
valentía y no al dictado de sus socios nacionalistas, abandone
su sectarismo ideológico a la hora de abrir más chiringuitos
del sector público, abandone su inmersión lingüística,
abandone su inmersión ideológica que tanta confrontación ha
traído a las Islas Baleares.

Gracias.

(Remor de veus)

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Continuïn com vulguin, però aquest
seguiment que fan del discurs de VOX no els han dut molt
bons resultats, Sra. Guasp.

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres respectam i acomplim escrupolosament la
normativa d’aquesta comunitat autònoma, la Llei de
normalització lingüística, aprovada el 86 per un govern del
Partit Popular; l’Estatut d’Autonomia, que és l’eina clau de
convivència d’aquestes illes, i diu clarament el que diu: dues
llengües cooficials i una llengua pròpia, que és el català; i les
institucions han de garantir l’ús, el dret de l’ús i el compliment
de les dues llengües oficials, per això neix l’Oficina de Drets
Lingüístics. 

Ara, Sra. Guasp, una pregunta, quina és la llengua
majoritària el català o el castellà? Quina és la llengua que té
problemes de recular si no l’estimulam des de les
administracions públiques, el català o el castellà? És tan
evident com això. Quan ensenyam en castellà o quan atenem
en castellà és una imposició de l’administració? No, tampoc
quan ho fem en català, Sra. Guasp.

A mi no em trobarà en el conflicte ni en la crispació amb
les llengües, les llengües són trets d’identitat del nostre poble
i són garantia de la nostra identitat, i no em trobarà en el debat
d’enfrontar-nos uns contra els altres...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RG E núm. 9338/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a encert de les inversions del Govern.

Setzena pregunta, la RGE núm. 9338/19, relativa a encert
de les inversions del Govern, que formula el diputat Sr. Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, Sra. Presidenta. A
les darreres setmanes hem tengut notícies tristes per part del
sector industrial comercial del calçat i de la pell, Salord Jover
a Ciutadella o Asinca d’Inca, després de setanta o vuitanta anys
d’activitat, han tancat les seves portes. 

Jo conec els esforços del Govern a favor de la indústria, la
legislatura passada i el que portem d’aquesta legislatura, i el
conseller Negueruela sap que els hem suportat de forma
incondicional i, per tant, en totes les seves polítiques de
suport a la indústria ens trobarà sempre al seu costat.
Precisament per això, i em perdonarà que insisteixi, trob tan
lamentable que vulguin dedicar 20 milions d’euros a una obra
que no té una justificació clara des del punt de vista de la
sostenibilitat i de la viabilitat econòmica, com és la
perllongació de la línia 1 del metro fins al Parc Bit. 

Vostè em va dir, fa un parell de setmanes, quan vàrem
parlar d’aquest tema, que era una opinió personal meva i que
el Pla de mobilitat deia una altra cosa. No sé si és conscient
que el Pla de mobilitat reconeix que moure una persona de la
UIB al Parc Bit val 15 euros, comptant la inversió. És a dir,
gairebé és més barat fer-ho en taxi. Per això, i insistint en la
falta de justificació que jo li veig a aquesta inversió, li vull
demanar: no troba que seria millor trobar la manera de
destinar aquests doblers a enfortir el teixit empresarial de les
nostres illes? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
pregunta. Efectivament, dins un pressupost es prioritzen
moltíssimes qüestions i moltíssimes polítiques, jo  no
compararé si és més necessària una política industrial o una
política de mobilitat o una política de sanitat amb una política
d’educació o una política de serveis socials amb una política
d’habitatge públic, no, hem d’intentar, des del pressupost

públic, evidentment donar solucions als reptes que té la
ciutadania que són d’àmbits molt sectoralitzats i respecte de
drets absolutament diferents.

Vostè  em plantejava una qüestió que efectivament jo
compartesc, és lamentable i trist haver de veure desaparició
d’empreses que tenen un enraigament o que comencen i que,
per tant, no totes les iniciatives empresarials ni es poden
consolidar amb el temps, desgraciadament, ni totes les que
comencen acaben sent iniciatives empresarials d’èxit, no?
Sens dubte això és un problema del mercat i  també,
evidentment, des de les administracions públiques intentam
donar sortida i donar empenta a aquells projectes industrials
que tenen cabuda i que són absolutament necessaris per a la
nostra comunitat autònoma.

Per això, perquè nosaltres creiem fermament, i vostè ho
sap perfectament a la passada legislatura, en tot el que fa
referència a la diversificació econòmica i l’aposta per la
indústria, treballàrem intensament en la Llei d’indústria i en el
Pla d’indústria, en el qual vostè va col·laborar activament, un
Pla d’indústria que està dotat, per primera vegada en la història
d’aquestes illes, amb més de 100 milions d’euros i que n’hi ha
36 que van precisament destinats a l’illa de Menorca.

Jo crec que amb aquesta tasca de seguir invertint en els
projectes industrials, de seguir ajudant a la modernització de
les empreses, també l’aposta per la formació dels treballadors
i treballadores, vostè sap que per exemple en la formació
professional dual cada any s’inverteixen 7 milions d’euros,
aquesta empresa que, desgraciadament, ha fet fallida, Salord,
a Ciutadella va obtenir aquesta ajuda de formació professional
dual precisament a l’any 2016.

Per tant, crec que aquest impuls des del Govern respecte
de la reindustrialització, respecte de la modernització i
respecte de la formació és el camí adequat per poder reflotar
moltíssimes indústries de la nostra comunitat autònoma.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Estic d’acord amb vostè, Sra.
Presidenta, que evidentment amb el pressupost hem de donar
resposta a múltiples necessitats, però és que l’impost del
turisme sostenible precisament està pensat per afavorir un
canvi de model, un canvi de model, perquè el motiu principal
de les dificultats financeres que tenim a aquesta comunitat
autònoma i amb la riquesa general de les Illes Balears, que
també n’hem tengut notícies darrerament, és que el model
econòmic genera un cercle viciós que fa que cada vegada
tenguem menys doblers per càpita, menys doblers per habitant
i, per tant, siguem més pobres. 
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Per això, jo crec que amb aquests doblers de lliure
disposició , com són els de l’impost del turisme sostenible,
hauríem d’afavorir al màxim el canvi de model econòmic; no
és que ho digui jo, és que ho diu la llei. Per això insistesc tant
en la gran oportunitat que perdem; per exemple, nosaltres hem
presentat esmenes per dedicar aquests doblers a projectes per
impulsar la competitivitat de les empreses, a projectes
d’implantació d’energies renovables, a projectes de suport als
joves que vulguin desenvolupar el seu projecte empresarial a
les Illes Balears. És a dir, amb aquests pocs doblers que tenim
i amb l’escassa capacitat que tenim d’assignar-los amb plena
llibertat, crec, Sra. Presidenta, que hauríem d’assignar-los a
actuacions que realment enforteixin el teixit empresarial de
les Illes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la Sra. Presidenta.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. És
apassionant el debat sobre el futur de l’ITS que tenim amb
vostè cada setmana. Podrem coincidir o podrem no coincidir,
com en aquest cas, amb algun projecte en concret, amb el fons
i amb la necessitat de tenir un impost de turisme sostenible
que paguen els turistes, que ens ajuden a donar suport a
eliminar la petjada ecològica d’un turisme intensiu, que ajuda
a la reestructuració o renovació del nostre patrimoni cultural,
que ajuda a la cultura, que poden ajudar a la innovació, com
vostè bé planteja, que ajuda a tota la temàtica mediambiental
en temes d’infraestructures hidràuliques, en tot això es
defineix l’impost de turisme sostenible.

També, entenem nosaltres, el suport a l’habitatge de
protecció oficial, com també diu la Llei de l’impost de
turisme sostenible, o també a tot el que fa referència a la lluita
contra el canvi climàtic; una mobilitat sostenible també ajuda
a la lluita contra el canvi climàtic i és un dret a garantir dels
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 9339/19, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i  Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a països
catalans.

Dissetena pregunta, la RGE núm. 9339/19, relativa a
països catalans, 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,
público, prensa. Sra. Armengol, usted y su partido votaron en
esta cámara, ahora hace seis años, en contra de una
proposición no de ley que negaba la existencia de los llamados
países catalanes. Ahora, en pleno desafío sedicioso, por parte
de los que defienden esta fantasía totalitaria, le pregunto:
¿Baleares forma parte de estos llamados países catalanes?

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Veig que això
seu és una obsessió malaltissa i que no acaba d’entendre molt
bé què es tracta a una institució seriosa com el Parlament de
les Illes Balears i a un espai seriós, com aquest, de control al
Govern de les Illes Balears. Intentaré de forma pedagògica
tornar-li a explicar.

Vostès es presentaren a aquestes eleccions supòs que per
defensar els interessos d’aquestes illes, almanco és el que
nosaltres férem. Tenen un espai cada setmana per fer
preguntes de control al Govern i jo, Sr. Campos, no em dedic
al que vostè em demana, jo em dedic a defensar els interessos
dels ciutadans d’aquestes illes i ens dedicam a fer un
pressupost que inverteixi en salut, en educació, en polítiques
socials, en mobilitat, en habitatge públic i en tantes altres
coses, ens dedicam a defensar els drets dels ciutadans
d’aquestes illes, a què visquin millor, a rompre les
desigualtats.

Sr. Campos, el torn que té vostè és de control al Govern.
No em faci parlar del que varen fer els grups parlamentaris fa
sis anys en aquesta cambra. Els ciutadans no s’ho mereixen.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Yo creo que lo que no se merecen, Sra. Armengol, es tener
una presidenta que no contesta a las preguntas de control
parlamentario. Mire, fíjese...

(Remor de veus)

... fíjese si es importante, “renunciar a los países catalanes
sería nuestra muerte”, declaraciones de MÉS, sus socios, “los
países catalanes son un espacio cultural y lingüístico, que sean
una unidad política sólo debe depender de su gente”, de
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Podemos, sus socios, y ésta es la mejor, fíjese, “no tengo
ningún problema con decir que España es un estado
plurinacional, no veo ningún problema en reconocer a
Cataluña como una nación si bien no me parece un escenario
ideal para Baleares porque nos sentiríamos mucho más
desprotegidos ya que si los espacios catalanoparlantes
tenemos fuerza es porque somos más”. 

¿Sabe quién afirmó semejantes barbaridades? Usted, Sra.
Armengol, fue usted y fíjese, su preocupación por una
hipotética independencia de Cataluña no es la ruptura de la
nación española, pilar de la Constitución que usted ha
prometido cumplir y hacer cumplir para poder ser presidenta,
no. Su preocupación es que con Cataluña tenemos más fuerza
como espacio catalanoparlante...

(Se sent una veu de fons que diu: “¡claro!”)

Usted, Sra. Armengol, está siendo desleal a la
Constitución, a la democracia y a España. Usted no rompe con
sus socios comunistas y separatistas...

(Remor de veus)

...porque es igual que ellos. Se siente cómoda con los que
quieren acabar con Baleares y pretenden convertirnos en
catalanes.

Por mucho que se les enseñe a nuestros alumnos esa
entelequia de los países catalanes, las Islas Baleares, el
antiguo reino de Mallorca, jamás ha formado parte de algo que
nunca ha existido. Por mucho que lo intente incluso en el
ámbito internacional con ese chiringuito  pancatalanista que
ultraja el nombre de nuestro insigne Ramon Llull y que nos
cuesta cada año cientos de miles de euros no conseguirán
convertirnos en lo que usted está defendiendo. 

Los demócratas reales... leales a nuestro pueblo y a nuestra
nación afirmamos que ni Cataluña es una nación ni hemos
formado parte jamás de los países catalanes. Estamos muy 
orgullosos de ser mallorquines, menorquines, ibicencos y
formenterenses además de españoles y eso preocupa mucho
en la calle, aunque a usted no se lo parezca.

(Remor de veus) 

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, vostès varen néixer per
fer això, discurs d’odi, de crispació, de divisió, bé, en això
estan vostès. Nosaltres en això no hi som. Nosaltres estam a
garantir la cohesió, a rompre les desigualtats, a fer feina per
als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma que és el que
treballam dia a dia des del respecte a la llei i des del respecte

a les normatives, Sr. Campos, i no em doni lliçons de qui és
constitucionalista o qui és demòcrata.

Li diré una cosa, ser constitucionalista també és defensar
el dret a la igualtat i vostès... des que vostès hi són ja no hi ha
unanimitat entorn a la violència contra les dones...

(Alguns aplaudiments)

Ser constitucionalista és garantir els drets dels més
vulnerables i des que vostès hi són ja no hi ha unanimitat
entorn a la defensa dels infants, que és el més sagrat que tenim
en tota la humanitat, des que vostès hi són.

(Alguns aplaudiments)

Ser constitucionalista també és defensar el títol vuitè de la
Constitució Espanyola, d’un estat autonòmic i des que vostès
hi són tampoc no volen defensar ni les competències ni els
drets que tenim com a territori i com a comunitat autònoma.
Per tant, lliçons seves, Sr. Campos, ni una.

Miri, li ho dic, vostè té un bon sou com a diputat, el seu
grup té un bon sou com a grup parlamentari, els paguen o els
pagam els ciutadans de les Illes Balears perquè es dediquin a
defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears. El
millor que podrien fer almanco és complir amb les seves
feines com a diputats i anar a les comissions parlamentàries.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 9349/19, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conseqüències per a les
Illes Balears, de les negociacions del Sr. Pedro Sánchez
amb Esquerra Republicana de Catalunya per formar
govern.

Divuitena pregunta, la RGE núm. 9349/19, relativa a
conseqüències per a les Illes Balears, de les negociacions del
Sr. Pedro Sánchez amb Esquerra Republicana de Catalunya per
formar govern, que formula el diputat...

(Remor de veus)

...senyors diputats, un poc de silenci..., 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, acabam de
veure un episodi d’extremismes i vostè...

(Remor de veus)
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... s’està extremant i això, Sra. Armengol, no ho ha de
consentir vostè, però hem de poder debatre un tema que
preocupa els ciutadans de les Illes Balears i preocupa que
Pedro Sánchez està negociant amb Esquerra Republicana de
Catalunya per formar govern i dins aquesta negociació
Esquerra Republicana de Catalunya ha dit que vol que Balears
tengui independència i formi part dels països catalans. 

Per tant, quines conseqüències pot tenir per a Balears això,
Sra. Armengol?, aquí sí que ens afecta, a Balears. M’ho podria
dir?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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, el que
comença a ser un problema és que el Partit Popular assumeixi
el discurs i les preguntes de VOX, que vagi en la mateixa línia
...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... i que abraci els postulats, això és el que comença a ser un
problema.

Que hi hagi un govern de coalició a Espanya entre el Partit
Socialista i Unides Podem és una bona notícia per a Espanya
i per a aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, acab de
guanyar un cafè a Antoni Costa  perquè li he endevinat la
contesta totalment i absolutament.

Miri, aquest tema és un debat que és seriós, és molt seriós
i, per tant, no hem de començar a parlar d’obsessions
malaltisses perquè podríem dir que vostè en té i moltes més
que segons qui. Hem d’evitar aquests extremismes.

Miri, li  llegeixo textualment el que diu la ponència
d’Esquerra Republicana de Catalunya: “la participació
d’Esquerra Republicana en futurs acords ha de possibilitar que

les Illes Balears puguin ser sobiranes per poder decidir sobre
els seus recursos i les seves polítiques”. Això afecta Balears. 

“L’estímul i la creació d’òrgans de relació econòmica,
social, cultural i política de les diferents illes amb el futur nou
estat català serà una prioritat de la participació d’esquerra a un
nou pacte”. Això afecta Balears i no haurien de deixar que els
catalans decideixin per a nosaltres aquí a les Illes Balears. 

(Remor de veus)

Esquerra Republicana de Catalunya pressionarà Sánchez en
la independència de Balears, els partits que governa amb el
PSOE a Balears planteja un referèndum per a l’any 2030.

Miri, Sra. Armengol, per acabar amb totes aquestes
històries vostè ha de ser clara. Jo li deman: vostè està d’acord
a cedir a aquestes exigències d’Esquerra Republicana de
Catalunya i que faci que Balears sigui un territori annex a uns
suposats països catalans?, idò surti i digui que no i s’haurà
acabat el debat!

Vostè està d’acord a fer un referèndum que els seus socis
li demanen l’any 2030? Surti vostè aquí i digui “no” i s’haurà
acabat el debat, Sra. Armengol, però mentrestant no faci això,
no s’acaba, per tant, i li deman que no digui que això no
preocupa perquè allà fora hi ha molta gent ben normal i ben
corrent i ben centrada a la qual li preocupa.

Miri, jo  li diré què pensa el Partit Popular, el Partit
Popular pensa que nosaltres no hem de ser un apèndix de
ningú, nosaltres no volem formar part de cap hipotètics països
catalans a les Illes Balears. 

El Partit Popular té molt clar que som mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterencs d’Espanya o
espanyols de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i  d e
Formentera, com ho vulguin dir, i  tant de bo vostè, Sra.
Armengol, pensàs això i fos capaç de dir-ho aquí perquè
s’hauria acabat tot el rollo i tota la història.

Apunti’s a aquesta cosa que crec que és normal. Vostè vol
ser més catalana que espanyola.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Company, això seu d’avui ja és de nota i és
explicar clarament quina és la seva alternativa i veig que està
entregat, la seva alternativa per a Espanya i per a Balears és un
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projecte de pacte amb VOX, ja s’ho farà. Ja s’ho farà, Sr.
Company, i els ciutadans que són els que manen...

(Alguns aplaudiments)

...que són els que manen democràticament han dit que això no
ho volen veure ni de prop. Això és el que li han dit dia 10 de
novembre i han donat una victòria clara a l’esquerra...

(Remor de veus)

I jo, efectivament, confio que molt aviat hi hagi un govern
presidit per Pedro Sánchez i que pugui assumir el full de ruta
política que tenim en aquesta comunitat autònoma perquè el
que em preocupa i el que m’ocupa és poder complir el nostre
pacte de govern, els Acords de Bellver que són molt clars, si
els vol llegir sabrà exactament el que volem fer en aquesta
comunitat autònoma que defensam cada dia,...

(Alguns aplaudiments)

...que defensam cada dia. Si vol llegir l’acord entre  Unides
Podem i el Partit Socialista en l’àmbit espanyol sabrà què es
vol fer en l’àmbit del Govern d’Espanya, que és garantir els
drets dels ciutadans i ciutadanes, no volem ni retallades en
educació, ni en sanitat, ni en drets de la sanitat universal ni en
drets en la llei de dependència, com fan vostès quan governen
a Espanya. Volem un full de ruta política que garanteixi la
transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic com es
demostra ara amb la COP25 per part del Govern d’Espanya,
això és el que volem fer. Volem seguir creixent
econòmicament per redistribuir la riquesa, volem seguir
lluitant contra la violència masclista, volem seguir lluitant
contra les desigualtats, aquest és el full de ruta política que
existeix a les Illes Balears i que hauria d’existir a Espanya
d’una forma imminent, Sr. Company.

Tota la resta, allò a què vostè ha fet referència és intentar
fer por a la ciutadania sobre coses que no existeixen...

(Remor de veus)

...coses que no existeixen... posin-se tranquils, jo entenc que
tenen un problema, però s’haurien de posar una mica tranquils,
Sr. Company, el tema...

(Remor de veus)

... del lideratge dins el PP no el guanyarà així, convé que
defensi les postures del PP, no les dels altres...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., no les dels altres, no les dels altres, Sr. Company.
Defensant les postures d’un altre partit, perdrà encara més
impuls dins el seu propi.

(Continua la remor de veus)

Per tant, la possibilitat d’un govern...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats un poc de silenci! Sr. Company, Sr.
Company...

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

Sr. Company, el que vostè em demana, si trob que és
necessari i que seria bo per a Balears un Govern d’Espanya
presidit per Pedro Sánchez, sí, ho trob.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, hem finalitzat el
primer punt de l’ordre del dia.

(Continua la remor de veus)

Un poc de silenci per favor.

II. Interpel·lació RGE núm. 4069/19, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general
del Govern en relació amb l es infraestructures
educatives i  eliminació de barracons.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la interpel·lació RGE núm. 4069/19 del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb les infraestructures educatives i eliminació de
barracons. Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, fa un parell de setmanes
va comparèixer vostè per explicar el seu pressupost i va
reconèixer que eren uns pressuposts diferents, emmarcats en
un context diferent i quan vàrem llegir la lletra petita de les
inversions en centres educatius vàrem comprendre el sentit de
“diferent”, diferent era retallat, perquè la seva previsió per a
obres en col·legis i centres nous es retallava en 17,8 milions
d’euros respecte l’any anterior, sense comptar evidentment
amb els 18 milions d’euros que vostè havia carregat de forma
descarada a l’ecotaxa.

Això, Sr. March, dóna una idea clara de quines són les
seves prioritats en matèria d’inversió educativa, amb un
pressupost de 1.033 milions d’euros, on és incapaç de
mantenir ni tan sols la inversió en fer centres educatius per
eliminar barracons, ni en educació d’espais per a Formació
Professional, ni molt manco reparacions urgents. Enfora
queda, Sr. March, aquell Martí March agosarat del 2015 que
ens anunciava un pressupost del 5% del PIB en educació, que
per cert ara vostè anuncia per a d’aquí 10 anys, o una Sra.
Armengol que ens mentia en prometre reduir barracons en un
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70%, un 70% deia, fins a deixar un màxim de 35 barracons, va
dir abans de les eleccions. I ara començam el curs 2019-2020
i seguim amb un centenar de  barracons, més que els que varen
trobar vostès crec que a dia d’avui, espero que em confirmi a
la seva intervenció quants de barracons hi ha ara mateix.

I hem passat d’escoltar que hi havia 15 centres que eren
urgents, dels quals n’hi havia 6 que eren urgentíssims l’any
2015, que s’havien de fer ja perquè incrementaven l’alumnat
a Balears, a veure que no n’ha fet cap d’aquells que anunciava.
Ha passat de fer el discurs que els barracons tenien aire
condicionat, fins i tot s’ha arribat a dir que estaven millors que
alguns centres educatius, la qual cosa pensam que és una falta
de respecte, Sr. Conseller, de cara als docents i als alumnes
que hi estan tot e l dia, i va acabar dient ara fa un parell de
mesos, que ens convidava a veure els barracons i que ens faria
una ruta del bacalao pels barracons. Això, Sr. Conseller, és
una falta de respecte intolerable a més de boca d’un conseller.

La realitat, Sr. March, és que tenim 2.300 nins que a dia
d’avui tornen començar el curs escolar dins un barracó. De fet,
hi ha alumnes que tota la seva vida escolar han estat dins un
barracó i mai no han conegut un centre educatiu normal. Això
nosaltres pensam i no sabem si el seu grup parlamentari
també, perquè de vegades ens voten en contra de les propostes
que feim en aquest sentit i nosaltres pensam que això és
inadmissible en el segle XXI i a més amb un pressupost que
han tengut vostès de més de 5 .000 milions d’euros anuals.
Però nosaltres li feim aquesta interpel·lació, perquè a més sap
vostè que li feim a cada principi de curs i continuarem fent
propostes i continuarem fent mocions per instar-los a tenir
cura d’aquesta situació i aconseguir posar-hi remei d’una
vegada per totes.

Miri, com li deia, aquesta intervenció és la que feim cada
any, fa cinc anys que li feim la mateixa i jo li dic perquè volia
recordar-li allò que me deia vostè a les intervencions
anteriors. Li puc llegir literalment les seves paraules perquè
he anat a cercar el Diari de Sessions. Vostè ens va dir “abans
de final de legislatura -2015-2019- inaugurarem molts  de
centres, perquè tenim un pla d’infraestructures i hem estat
coherents, seriosos, rigorosos i no hem enganat a la gent, ho
hem fet amb diàleg i hem col·laborat amb els ajuntaments, i
això és la realitat”. Això, Martí March, sap quan?, no fa cinc
anys, això, Sr. March, ho deia vostè un any abans de les
eleccions, a consciència. 

I sense ser coherent, sense ser seriós, sense ser rigorós i
enganant la gent i aquest Parlament i sense els ajuntaments,
ben igual que els enganen amb els projectes de l’ecotaxa que
els fan gastar els doblers per no fer res, els donen esperances
de centres que després no s’estan redactant ni fent, i encara
n’esperen un full de ruta que no sigui una mentida, sense tot
això vostè continua igual a Campos, a Can Picafort, a Felanitx,
a Caimari, a Sant Ferran de Formentera, a Porreres, a la zona
de Palma B, a Sa Pobla, a Maó, etc.

Vull que quedi clara una cosa, Sr. Conseller, perquè vostè
ara sortirà a explicar el que fa amb les seves inversions
educatives i farà una comparativa amb el que nosaltres fèiem

des del Partit Popular. I jo abans que vostè continuï dient les
mentides que moltes vegades diu de la nostra gestió, vull que
quedi clar un parell de dades del període 2011-2015, perquè
és el període que nosaltres governàvem i les tenc bastant
clares per poder-les dir. 

Actuacions en obres fetes, 28.614.231 euros. Inversions
aprovades dins els préstecs BEI, del Banc Europeu
d’Inversions, com sap perquè el Partit Popular tenia
credibilitat i va aconseguir l’aval d’aquest préstec, 23.126.647
euros. Un pla plurianual aprovat per a quatre anys a Sant
Ferran, 3.800.000 euros i tot això fan un total de 56.120.878
euros en inversions fetes i projectades pel Partit Popular quan
governava els anys 2011-2015. Si la Sra. Armengol vol una
còpia li puc fer arribar, perquè ens pareix que vostè no li diu
tota la veritat i menteix cada vegada que parla de la nostra
gestió. I a més es varen trobar pendents 8.194.057 euros del
fons FEDER. Ho dic perquè ho tenc desglossat també per
actuacions, per municipis, etc. I qualque vegada de les que
vostès tornen dir que el Partit Popular no ha invertit més de 10
milions, li podrem treure el Diari de Sessions perquè quedi
constància que aquesta va ser la inversió que vàrem fer
nosaltres.

Som a l’any 2019 i què ha fet vostè de tot això?, què ha fet
en inversions?, dos centres educatius, dos en cinc anys. Dos
centres educatius que es va trobar amb la tramitació
administrativa en marxa, a Son Macià a Manacor, no em faci
capades, Sr. Conseller, perquè jo vaig signar aquell expedient,
és que cada vostè em fa capedetes com jo li dic, va deixar Son
Macià. Jo vaig anar al centre  de Manacor on s’havien de
traslladar els nins i varen l’acord d’on s’havien de traslladar els
nins a Manacor per poder fer el centre de Son Macià que
estava en tramitació. I després l’estructura i funcionant de
Santa Maria, que a més la va fer no aquesta servidora, sinó un
antecessor meu que va ser el Sr. Bosch. Per tant, no em digui
vostè que és el que no va fer el Partit Popular, jo li diré el que
vàrem fer nosaltres i ara vostè em rebati i em digui què han fet
des de llavors, els dos centres educatius que es va trobar amb
la tramitació en marxa. La resta, Sr. Conseller, encara
l’esperen.

I han tornat començar aquest curs amb un centenar de
barracons, ja hi ha hagut algun centre inundat amb les pluges,
com Es Molinar, amb retard d’obres a Ses Comes de
Portocristo, amb saturació a les Cases Noves, amb un sòtil
esbucat a l’Institut Guillem Sagrera i molta mancança d’espais
comuns en els centres, on tenen aules modulars, perquè no
oblidi que les aules modulars no únicament han d’estar en
condicions, sinó que suposen una minva d’espais comuns,
perquè moltes vegades s’empren espais comuns, on es perden
biblioteques, es perden sales de professors, es perden espais
de gimnàstica, es perden molts d’espais que es necessiten,
perquè l’educació es faci de qualitat. I això és el que passa a
Eivissa, Porreres, Sineu, Ciutadella, etc., Sr. Conseller.

Això per no parlar de l’escola concertada, a la qual vostè
té congelats els mòduls econòmics tota la legislatura, a pesar
dels mil milions d’euros de pressupost, on ha retallat les
despeses de funcionament de centres, on han de demanar ajuda
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als pares per fer les inversions, les inversions en els centres,
li dic com a diputada i li dic com a mare, ens demanen els
doblers per poder fer inversions en els centres. Aquesta
escola concertada que vostè es vol carregar, que comencen a
laminar, que qüestionen la seva existència i que realment li
suposa un estalvi, Sr. Conseller, perquè si no hi hagués aquesta
escola concertada, aquest 40% de nins que trien aquesta
escola, haurien d’anar a centres educatius que vostè no té ni ha
construït. Per tant, faci el favor de respectar aquesta escola
concertada, que és complementària, no és suplementària,
forma part de la xarxa pública juntament amb la resta de
centres sostinguts amb fons públics, i si no demani’ls-ho, que
avui matí els ha pogut trobar a la porta del Parlament per
reclamar un respecte per la seva feina.

Dit això, Sr. Conseller, ara expliqui’ns quina és la seva
política educativa en matèria d’inversions i, si és possible,
digui’ns qualque veritat, encara que siguin poques. Nosaltres
sí seguirem aquell discurs que feia vostè l’any passat,
intentarem ser coherents, intentarem ser seriosos, intentarem
estar devora els ajuntaments i intentarem estar devora les
famílies, i reconeixerem aquelles iniciatives que siguin bones.
Però no ens torni parlar de seriositat, de rigor i de
col·laboració amb els municipis si després el que ha de fer és
enganar la gent.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, 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. Diputats, diputades. Sra. Riera,
moltes gràcies per les seves aportacions i per dir-me mentider
dia moment, dia sí, dia també. Crec que comença a ser...,
demani una mica de seriositat a l’hora de plantejar aquestes
mentides que contínuament està plantejat sobre això.

Miri, un dels objectius de la passada legislatura, que
realment juntament amb altres, fou realment fer un pla
d’infraestructures que no hi havia, fer un pla d’infraestructures
educatives que no hi havia. I miri, aquest pla d’infraestructures
es va fer de forma objectiva. Nosaltres no vàrem trobar cap pla
d’infraestructures, Sra. Riera, cap, cap, ni centres; això és la
seva cançoneta per intentar justificar la seva mala gestió
educativa, que tothom la va suspendre d’una forma clara.

Miri, nosaltres hem fet un pla d’infraestructures d’acord
amb criteris demogràfics i criteris seriosos. No hi havia pla
d’infraestructures, Sra. Riera, no n’hi havia cap. Fins i tot el
pla que vostè diu de Son Macià, no hi havia cap tipus de recurs
econòmic per fer aquest centre, no hi havia cap recurs
econòmic, Sra. Riera, no hi havia cap recurs econòmic,
senyora, no n’hi havia cap. I miri, ara li diré, com que vostè diu

que no hem fet res, li diré un parell de dades perquè realment
intenti saber el que hem fet.

Miri, durant 2015-2019 hem fet inversions per més de 70
milions d’euros -això no és fer res, Sra. Riera, 70 milions
d’euros, no és fer res- dels quals a Mallorca s’han invertit 42
milions, a Menorca 13 milions, a Eivissa 7 milions i a
Formentera 7 milions. L’any 2015 el pressupost que hi havia
era de 175.000 euros, i miri vostè, a les actes de l’IBISEC el
gerent demanava socors perquè no tenia doblers ni per fer les
obres mínimes de manteniment de centres. 2016, 10 milions;
2017, 15 milions; 2018, 15 milions; 2019, 28 milions.
L’IBISEC estava aturat, Sra. Riera, estava aturat l’IBISEC, i a
poc a poc l’hem anat posant en marxa per tal de donar resposta
a les necessitats d’escolarització. Sap quantes actuacions hem
fet als centres la passada legislatura?, quantes actuacions?
1.097 actuacions, 1.097 actuacions, Sra. Riera. Si això resulta
que no és fer política quant a infraestructures jo no sé
exactament vostè a què es refereix.

Aules modulars. Miri, jo he reconegut, perquè a mi no em
cau cap anell de reconèixer retards en algun tipus d’obres, ho
he dit moltes vegades aquí dins; els retards hi són, hi són.
Miri, actualment hi ha 93 aules modulars, i n’hem llevades 1
a Montuïri, 1 a Berenguer d’Anoia, 9 a l’IES de Binissalem, 1
al CEIP Ponent, 1 a Es Vedrà, 5 al Ramis i Ramis i 5 a Santa
Maria. Actualment la nostra proposta, la nostra planificació
implica que a finals de l’any 2023 podem tenir al voltant de
50, 60 aules modulars. Tenim un pla de previsió de retirada
d’aules modulars, n’hi llegiré un parell: CEIP Sant Carles,
Punta de n’Amer, CEIP Sant Ferran, IES Llorenç Garcias i
Font, CEIP Joan Veny i Veny, IES Damià Huguet, etc. Per tant
es tracta, a final de legislatura, el 2023, tenir entre 50 i 60
aules modulars, aules modulars, torn repetir, que realment a
vegades no només es fan processos d’ensenyança (...) sinó que
s’utilitzen per a altres coses, no només per a temes de classes,
i vostè ho sap perfectament. Fins i tot diré més: alguns centres
fins i tot ens demanen aquest tipus d’aules.

Quina és la realitat quant al que feim en aquests moments
i hem fet? Miri, ja sé que vostè es posa les medalles del CEIP
de Pere de Son Macià; jo crec que és un centre que vàrem fer
nosaltres. L’IES Santa Maria és un centre que vàrem fer
nosaltres. I hem fet una sèrie de coses que realment són reals.
Miri: l’ampliació de l’IES de Binissalem, 12 unitats, més de
2 milions d’actuació; això és gairebé un centre nou, Sra. Riera.
Vostè diu que no s’ha fet res, que no s’ha fet res; a mi
m’agradaria que realment fos tan crítica com vostè vulgui,
però ser crític no vol dir amagar la veritat, i mitges mentides
mai no fan una veritat. L’ampliació d’El Puig de Son Servera,
l’ampliació del conservatori d’aquí amb més d’1 milió
d’euros; hem fet a Menorca l’ampliació del Ramis i Ramis, de
fet hem fet un centre nou, el Ramis i Ramis de fet té un centre
nou; hem fet una cosa important al Pintor Torrent, una gran
necessitat que era històrica que és el gimnàs.

En aquests moments, quant a Formentera, vostè sap que a
Eivissa ja hem començat, i per al curs 20-21 serà una realitat,
el centre de Sant Josep de sa Talaia, el centre de Cala de Bou,
una necessitat que ha costat molt perquè realment els
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ajuntaments en general -dic en general- no tenen a vegades els
espais necessaris, els solars necessaris per fer la inversió. Per
això el Govern de les Illes Balears, davant a vegades la manca
de planificacions urbanístiques on hi hagi equipament per a
serveis, vàrem haver de fer el decret d’interès autonòmic per
poder utilitzar aquest decret per tenir solars per fer
construccions escolars. I a més vostè sap que ja hem
començat les obres de Sant Ferran, el CEIP de Sant Ferran,
que ha tengut una gran quantitat d’entrebancs de molts de tipus,
quantitat d’entrebancs, i que realment per al curs 20-21 serà
una realitat. Una necessitat i tot de reformes de centres que
hem fet en aquesta illa.

Miri, millores d’accessibilitat. No entraré en el tema del
Banc Europeu d’Inversions i hi podria entrar, perquè molts
dels doblers varen quedar a Hisenda, molts de doblers varen
quedar a Hisenda. Jo li dic així com està. Nosaltres hem fet,
en temes de llevar barreres arquitectòniques, més de 38
actuacions de supressió de barreres arquitectòniques, que era
una necessitat que hi havia per fer possible l’educació
inclusiva.

Fibrociment. S’han fet més de 17 actuacions importants
per llevar fibrociment de centres educatius. 

Per tant, Sra. Riera, és evident que les obres que s’han fet
són importants, perquè no només es tracta de fer grans obres,
que sí que n’hem fet; no només es tracta d’obres de les quals
tenim projectes, sinó a vegades coses concretes als centres.
Miri, sap una de les coses que m’han mostrat la precarietat a
més de 200 centres?, els banys; som un especialista en banys,
en colors, olors i molts de tipus, perquè estaven
lamentablement amb una deficiència total i absoluta, i  e ls
banys són un element important de cara al tema de la
salubritat. 

Per tant tot això és el que s’ha fet, Sra. Riera. Vostè
sempre amb la cançoneta del catastrofisme, d’allò negatiu,
però jo crec que hi ha hagut un procés important de realitzar
coses. I els pressupostos de l’any 2020 els vaig exposar i per
tant no ho repetiré, però sí que voldria al Sr. Company, que
l’he sentit per la ràdio que deia que hi havia hagut una retallada
de 13 milions en infraestructures educatives, no és veritat,
Sra. Riera, no és veritat; hi ha 31,5 milions; hem passat de 35
a 31,5 perquè l’ITS compta com a infraestructura educativa,
faltaria més que no comptàs! Sí, Sra. Riera, és així. És que
vostès fan números i com que els diuen i el Sr. Company, que
vol ser president de govern, jo crec que hauria de tenir una
mica més de rigor quan parla de 13 milions de retallades. No
hi ha hagut 13 milions de retallades, hi ha 31,5 milions. Si
tenim en compte la inversió que s’ha fet en educació durant la
passada legislatura de 70 milions, tenir un pressupost de 31
milions crec que és important i demostra una voluntat política
real de tirar endavant les coses. 

I vostè sap que l’ITS, que és un tema de debat, i debat
polític, i crec que és bo que hi hagi debat polític, nosaltres
amb l’ITS farem una sèrie d’accions importants: la Sala
Augusta, el Conservatori Professional de Maó, que realment
és una inversió important també com a equipament cultura,

com a rehabilitació del patrimoni, una rehabilitació que en
definitiva possibilita gairebé 7 milions, una rehabilitació
important per a Maó i per a la zona en què està ubicat.
L’escola d’hoteleria..., el centre integrat d’hoteleria de
Ciutadella, o l’ampliació del Macabich, o el fet de modernitzar
l’arxiu museu d’educació d’Inca.

I tot això, tots els altres doblers més d’aquests 13 milions
tenen..., i vostè ho sap perquè ho vaig dir a la meva
compareixença, tenim una sèrie d’obres, ampliacions que
realment suposen una inversió significativa per intentar
millorar no només la realitat educativa de les Illes Balears,
sinó les instal·lacions que són clau. 

Nosaltres hem fet distints objectius, per una part hem fet
tota aquesta inversió en infraestructures, però hem posat
1.500 professors, és que vostès els varen retallar, nosaltres
hem fet 1.500 professors, hem retornat drets a la pública i la
concertada. Vostè sempre està amb la cantinel·la de
concertada. 

Miri, nosaltres amb la concertada hem treballat i hem
arribat a molts d’acords, els seus correligionaris de Galícia, de
la Junta de Galícia que fa anys que governen no han estat
capaços d’arribar a acords amb els sindicats de la concertada
com nosaltres hem arribat aquí, fins i tot els varen treure de la
conselleria, miri per on, i nosaltres no només no els treim,
sinó que arribam a acords significatius.

Jo li faré un full, li donaré un full perquè s’assabenti de
totes les coses que s’han fet quant a la concertada en aquesta
legislatura, tot i que per a nosaltres és prioritat la pública, però
no estam en contra de la concertada. Vostè està contínuament
aquí, i li ho vaig repetir: no estam en contra de la concertada.
La LODE del Sr. Maravall, socialista, va ser el que va (...) la
concertada. No segueixi amb aquesta cantinel·la que en
definitiva no té cap tipus de credibilitat.

Per tant, Sra. Riera, tenim una política educativa, sabem on
anam, i sobretot milloram de forma real l’educació a les Illes
Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Té la paraula la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, el problema de repetir
moltes vegades una mentida és que el que la diu se la creu,
però resulta que el que escolta...

(Remor de veus)
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... arriba a tornar escèptic, i vostè a cada curs ens diu la
mateixa mentida, ens enumera les mateixes promeses, ens
parla d’incrementar pressupost i continua amb els mateixos
projectes sense fer i un famós pla d’infraestructures dins el
calaix. Però, per molts de projectes que posi al pressupost, Sr.
March, si després no els executa, com cada any, el que fa és
que perd les partides i els doblers.

Miri, sap què és això, Sr. March, sap què és això? Això és
el llistat de sol·licituds de documentació del Partit Popular a
Educació des del mes de juliol, de 318 sol·licituds, 204
d’Educació. Vostè no ens ha contestat cap sol·licitud, cap,
d’ençà que el varen tornar nomenar conseller, cap sol·licitud,
ni de les inversions a cada poble, ni dels barracons de cap
poble, ni del nombre d’alumnes de cap centre, ni de cap dada
de la seva conselleria, 318 sol·licituds. De què te por? Vull
dir, si vostè ha invertit 70 milions d’euros, si vostè diu que ha
fet 1.090 i busques actuacions, per què no ens dóna la
documentació?

Vostè va comparèixer no fa molt a la Comissió d’Educació
i jo li vaig fer moltes preguntes i es va queixar que li feia un
tercer grau “i us enviaré tota la documentació perquè ara no la
tenc”, encara esperam, podem llogar una cadireta i esperar, Sr.
Conseller. Per què no ens dóna la documentació? Perquè
vostè no és transparent i, per què no és transparent? Perquè té
qualque cosa a amargar. I què és el que ha d’amagar? Idò que
diu mentides, una rere l’altra, perquè vostè podrà venir a
vendre’m un Pla d’infraestructures de l’any 2015 i jo l’hi
compraré, perquè jo l’hi vaig comprar i  e l meu grup l’hi va
comprar i l’hi vàrem acceptar i  l i vàrem fer propostes de
millora i li vàrem dir les coses que faltaven i va dir: “és que
això és un pla viu”. Un pla viu? El que és, és un pla que no ha
nascut encara!, perquè si vostè encara el té dins un calaix i no
ha començat a executar res i, si no, doni’ns 318 sol·licituds de
documentació sense contestar.

Miri, el tema de l’ITS, l’ITS és un tapaforats i no ens digui
que no, perquè és que ho han reconegut vostès, que tenien un
pressupost diferent, que tenien mancances i destinen el que
era per a actuacions mediambientals..., ho destinen a tot tipus
d’actuacions, que ens sembla molt bé que es facin, però que es
facin amb els recursos que toca i deixin l’impost sostenible
per al que toca també.

Del tema dels solars, perquè també és important que això
quedi clar, vostè sempre dóna la culpa als municipis, és que
resulta..., no sé si la majoria de la gent ho pot saber, però tal
vegada de repetir les coses s’obliden, els ajuntaments no tenen
cap obligació de posar solars, no tenen cap obligació; vostè
pot trobar solars, pot comprar solars, pot conveniar solars o
pot cercar solars, no en tenen l’obligació els ajuntaments, que
si n’hi posen beníssim, poden ser municipals, però no tenen
perquè. Per tant, deixi de donar la culpa als ajuntaments o als
planejaments urbanístics i posi’s vostè les piles, i cerqui els
solars.

I si el transport l’ha de fer amb el seu company Pons ara
faci-ho amb la companya de tema d’urbanístic i cerqui els
solars, compri’ls o el que vulgui, però no doni la culpa als

ajuntaments perquè donar la culpa als altres del que un és
responsable és una cosa prou lletja.

Del tema de la concertada, sap què és això, Sr. Conseller?
És el full que repartia la concertada a la porta d’aquest
parlament avui matí. Vostè que diu que dóna tantes coses a la
concertada, no elimina els drets de la concertada, que li diuen
que hi ha zero inversions a la concertada que són els primers
que han retallat i els darrers als quals donaran? Jo, vaja, no és
que ho digui el Partit Popular, és que ho diuen els
representants sindicals de la concertada, qualque cosa duen
tenir de raó i qualque raó deuen tenir si tots els grups,
inclosos els seus, fan esmenes al seu pressupost! O no el
creuen o se li ha oblidat qualque cosa a l’hora de fer el
pressupost.

Per tant, sigui un poc més humil i reconegui que qualque
cosa no fan bé i almanco doni’ns la informació, sigui
transparent, perquè si no fa la sensació que és opac i ja li he
dit que si és opac és que vostè amaga qualque cosa.

Miri, vostè pot continuar mirant cap enrere, pot donar la
culpa al Partit Popular de l’any 2011, 2012, pot comparar la
nostra gestió amb la seva, és la seva manera de justificar-se,
cadascú es justifica com pot; els seus socis poden continuar
mirant cap a un altre costat; Podemos, que reclamava tant des
del carrer quan feia cercles per consultar les bases, pot mirar
cap a un altre costat; MÉS, que deia que anar a l’escola era
perillós, no sé si se’n recorden, senyors de MÉS, perquè hi
havia fibrociment, poden continuar mirant cap a un altre
costat, però la realitat és que els centres continuen amb
goteres, amb humitats, per molt que hi hagi pressupost, no
tenen espais comuns, però vostès tenen les seves cadires al
Consell de Govern, els seus assessors col·locats i per això
poden mirar cap a un altre costat.

Nosaltres, Sr. Conseller, continuarem fent
interpel·lacions, continuarem fent mocions, continuarem fent
propostes encara que vostès sistemàticament les rebutgin en
aquest parlament. I ja li dic, no es justifiqui amb l’herència
antiga, l’herència que vostè té és la seva, l’herència de l’any
2015-2019, i serà una herència plena de plans i promeses, de
farem i farem, però buida de resultats, buida d’escoles noves
i buida d’avanços en inversions, perquè tenir doblers està bé si
un gestiona, però vostè el que no fa és gestió en
infraestructures, i ara que comença a tenir uns pressuposts
més diferent ara ja no només no tendrem centres nous, sinó
que els centres que hi ha els tendrem en pitjors condicions.

I malgrat tenir bons docents, tenir bons equips i tenir
estudiants il·lusionats, si no tenim bones infraestructures i
bona gestió, evidentment, Sr. Conseller, no tendrem qualitat
educativa.

Gràcies, Sr. President:

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Correspon ara la contrarèplica del
Govern, té la paraula el conseller Martí March.

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

Moltes gràcies, president. Diputats, Sra. Riera, jo no he
mirat cap enrere, eh?, no li he fet cap retret de l’herència
rebuda. És vostè que se l’inventa cada dia.

Miri, nosaltres ho fem tan malament que resulta que avui
s’han posat les dades de PISA... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., ja sé que ara vostès, la dreta, com que a Madrid li ha anat
malament, ara tota la PISA és dolenta. Nosaltres ho hem dit
moltes vegades: PISA no és la bíblia educativa, PISA és un bon
instrument, PISA ens dóna dades, però PISA no avalua tot el
sistema educatiu. I miri, Sra. Riera, de dades, nosaltres les
Illes Balears ja són per primera vegada en tema de
matemàtiques per sobre de la mitjana estatal, miri per on!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Lamentable. Ja sé que vostè no se n’alegra dels èxits,
perquè no són els èxits de la conselleria, són els èxits de la
comunitat educativa que ha dit bon docents, idò miri, doni les
gràcies i aplaudeixi els bons docents que han fet possible
aquesta realitat, Sra. Riera. No és mèrit de l’administració,
evidentment que no, però sí que va ser mèrit seu una
legislatura per realment oblidar de la qual vostè se sent
orgullosa i ho diu cada dia.

Miri, som la comunitat autònoma que més aviat redueix el
percentatge d’alumnes que repeteixen, dades PISA, som la
comunitat que més alumnes... repeteix PISA. Ja sé, Sra. Riera,
que no està contenta, però són dades concretes.

Miri, i som la comunitat autònoma que té la proporció de
l’alumnat estranger més elevada i l’alumnat estranger a les
proves PISA té 30 punts menys, 30 punts menys, Sra. Riera.
Per tant, vull dir que les coses les ha d’analitzar amb serietat,
amb rigor, no faci anàlisis que realment són buits, que vostè
no té en compte la realitat. Milloram, i les dades de l’IAQSE
que vostès... que la demanarem, li donaran contínuament
aquesta qüestió, ja que vostè diu que no parlam de la qualitat
jo li parlo de la qualitat, miri, vostè m’ho ha posat en safata.

De la concertada, també vostè m’ha parlat de la concertada,
és a dir, vostè em parla d’infraestructures, però hi fica tot el
que pot i més. La concertada, li enviaré la informació del que
hem fet a la concertada. Vostès ja aplaudirien d’haver fet això
a la concertada, aplaudirien, perquè no varen ser capaços... fins
i tot e ls  ho vaig dir alguna vegada, varen intentar llevar el
president de l’Escola Catòlica com a membre... com a persona
responsable d’aquesta patronal, vostès, i vostè era al Govern.

Per tant, l’anàlisi que nosaltres fem de les infraestructures,
evidentment que anam amb retard de moltes necessitats,
nosaltres en som conscients d’això, Sra. Riera. I som
conscients que les necessitats de creixement demogràfic que
tenim fa que realment nosaltres no puguem donar resposta a
totes les necessitats que tenim des d’un punt de vista
demogràfic.

Miri, vostè ha dit una cosa que no respon a la realitat,
nosaltres no donam la culpa als ajuntaments, però
l’obligació..., vostè llegeixi’m el que diuen les obligacions
dels ajuntaments, és posar solars a disposició. Miri, l’altre dia,
ho dic perquè té vostè  al costat el president del Consell
d’Eivissa, exbatlle de Santa Eulària, vàrem tenir una reunió
amb la batlessa i amb la regidora d’Educació i ens varem, en
principi, d’acord per resoldre problemes que té aquest
municipi. I ens varen dir que treballaven per posar un solar a
disposició, si són els mateixos ajuntaments que ho
reconeixen, Sra. Riera.

Jo, la veritat, és que vostè té un argument i el contrari.

Miri, si vostè mira els pressuposts de l’any 2020 veurà les
obres que nosaltres tenim programades. I què fem? Li he dit
que hem invertit 70 milions, més de 1.070 actuacions, i ja li
he dit les coses més grosses que hem fet. I vostè segueix,
fibrociment, segueix amb el tema de les barreres
arquitectòniques, li he dit totes les actuacions que hem fet, és
que a vostè la realitat li interessa poc, a vostè que la realitat no
li impliqui rompre el seu propi discurs.

Sra. Riera, nosaltres sabem i tenim molt clar que
l’educació a les Illes Balears té moltes necessitats de molts
tipus i hem començat a posar les bases per a la millora d’una
educació que vostès varen destrossar, 1.500 professors nous,
acords amb la concertada de més de 200 professors més. Hem
intentar reprogramar el conveni del 2008 el qual vostè no
varen ser capaços de posar en marxa. I hem fet -sí, Sra. Riera,
és que vostè amaga la realitat, és clar que amaga la realitat-, i
sap per què? Perquè en realitat no li agrada, el que li agrada és
seguir amb el seu discurs de posar en qüestió el que nosaltres
fem.

La política de les infraestructures educatives del Govern
i de la Conselleria d’Educació seguirà i seguirà d’acord amb
la planificació, i seguirem fent les obres que hem fet. A
Montuïri, que vostè coneix, miri les obres que hem fet, ja sé
que vostès segurament ho havien programat vostès, segur que
ho havien programat vostès, però, mira, l’hem fet nosaltres, i
mirin, les coses són així.

Per tant, Sra. Riera, jo li puc assegurar que realment la
necessitat d’infraestructures d’aquesta comunitat són moltes;
que treballam de forma clara en aquesta direcció; que hem fet
inversions significatives i seguirem fent inversions en aquest
any dels pressuposts del 2020 i durant tota la legislatura.
Mentrestant vostè seguirà fent interpel·lacions i dient que
nosaltres diem mentides i que no fem res. Aquesta és la
realitat. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RG E núm. 9229/19, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a defensa del
règim constitucional, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 4210/19.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 9229/19, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a defensa del
règim constitucional, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 4210/19.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Esta semana celebramos que hace
41 años se aprobó nuestra Constitución Española, el marco
constitucional que nos ha dado el período más amplio de
democracia de nuestra historia. Y aunque después de estos
años de andadura, algunos consideremos que se debe reformar
en algunos aspectos, desde VOX consideramos que hay más
que motivos suficientes para celebrar el 6 de diciembre.

Efectivamente, como ya les he dicho en varias ocasiones,
desde VOX consideramos que para la propia salvaguarda de
los principios constitucionales se debería reformar el título
VIII de la Constitución Española, referido a la organización
territorial del Estado, que ha derivado en el actual estado
autonómico, que no podemos pagar, que nos enfrenta y que
nos divide haciéndonos más débiles; estableciendo diferentes
derechos y obligaciones entre los propios españoles, según el
territorio en el que vivan.

Puedo afirmar, sin ningún tipo de duda, que seríamos una
de las primeras potencias mundiales sin el actual estado de las
autonomías, y que nuestros niveles de progreso, prosperidad
y riqueza serían mucho más elevados, y que precisamente aquí
en Baleares no hubiéramos sufrido este proceso de
catalanización derivado de los errores del Estatuto de
Autonomía. Pero, aún así, considero que las amenazas a las
que se enfrenta España merecen su celebración, y sobre todo
nos corresponde a nosotros defenderla.

La abierta rebeldía sediciosa en la que se encuentra una de
nuestras regiones se extiende como una mancha de aceite a
otros territorios como Baleares, donde no solo existen
formaciones políticas y organizaciones subvencionadas que
pretenden acabar con nuestra identidad cultural balear, sino
que abiertamente se suman al proceso golpista catalán, con el
riesgo que ello supone para la pacífica convivencia de los
ciudadanos. La Constitución, que nos ha dado el mayor
régimen de libertades, es la enemiga de los separatistas y,
precisamente hoy, tenemos el ejemplo más claro aquí.

Otra de las más graves amenazas a nuestro régimen
democrático constitucional y que motiva la importancia de
debatir hoy esta moción es el empleo de la Guerra Civil en la
estrategia de destrucción de la idea de España como nación,
pero no solo como nación sin más, sino como nación de
ciudadanos libres e iguales, unidos por una voluntad de
convivencia, de trabajar juntos en un proyecto  común de
mejoramiento de las condiciones de bienestar, progreso y
justicia de nuestra sociedad.

Este año se han cumplido 80 años del inicio de la Guerra
Civil, cada son menos los protagonistas y los testigos de la
contienda que quedan vivos, incluso los que aún eran menores
en aquellos años superan los 80 y hasta los 90 años y, sin
embargo, a la vez que se cierra biológicamente esta página de
nuestra historia, irrumpe con más fuerza en el imaginario
político, social y cultural un hecho del que al mismo tiempo
cada vez se desconoce más y, por tanto, cada vez es más
susceptible de ser manipulado y ser utilizado como arma
política para suscitar división y confrontación, no solo entre
personas sino también entre territorios.

Precisamente, el acuerdo para que la Guerra Civil no fuera
utilizada como arma política estuvo en la base del llamamiento
a la concordia y a la reconciliación, al que respondieron
mayoritariamente los españoles en la transición, no fue un
llamamiento para olvidar la Guerra Civil y sus efectos de
exilio y dictadura, sino todo lo contrario, se hizo sobre la base
de recordar aquel estrepitoso y terrible fracaso como nación,
estado fallido lo llamaríamos hoy, eso es lo que supuso la
contienda fraticida y sus secuelas.

Lamentablemente, en un ejercicio de irresponsabilidad
histórica, una parte de la izquierda y los nacionalistas han visto
en el conflicto de hace 80 años una fuente de legitimidad y
una arma imprescindible, incluso para justificar su proyecto
político en la España de hoy. En España se reescribe la Guerra
Civil y los años posteriores a la misma bajo los parámetros de
memoria histórica, que incluyen las llamadas políticas de
memoria, verdad y justicia, pasando por encima de la Ley de
reforma política, la Ley de amnistía y por encima de la propia
Constitución, que se habían aprobado basadas en la superación
de aquel pasado trágico y sangriento. Se están denigrando esos
valores de concordia.

En definitiva, los partidarios de la demolición del sistema
constitucional vigente nos proponen a los españoles que
volvamos los ojos a la segunda república y, concretamente, a
la del frente popular, que es el espejo en el que todos
debemos mirarnos hoy, aunque para ello la izquierda necesite
reescribir o mutilar realidad histórica.

Viene bien aquí recordar al PP y a Ciudadanos, que a veces
se suman a antidemocráticos cordones sanitarios contra VOX,
que el Pacto del Tinell fue un cordón sanitario, señores del
PP, aquel Pacto del Tinell nace en el contexto formulado por
la Ley de memoria histórica favorable a la destrucción de la
España constitucional, de la nación de ciudadanos libres e
iguales, basado en el acuerdo de que todas las opciones
políticas pacíficas tuvieran la misma legitimidad en un sistema
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plural de representación parlamentaria; hoy hay quienes aquí
no creen en esa pluralidad política.

Todos los que consideramos que la España constitucional
ha sido y es un éxito en nuestra historia contemporánea,
deberíamos desenmascarar esas mentiras que reclaman el
derribo de nuestro sistema de libertades y de convivencia, en
definitiva, del proyecto común que es España.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, hauria d’anar acabant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Voy acabando. Por todo ello, considero que las amenazas
a las que nos enfrentamos requieren de un posicionamiento
claro en favor de nuestro texto constitucional, los ciudadanos
no perdonarían a sus representantes políticos que no estén a
la altura de las actuales circunstancias políticas.

Muchas gracias. Buenos días.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. En torn de fixació de posicions,
començam pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días a todos. Bien, la
propuesta objeto de este debate es una propuesta bastante
simple, en principio podríamos decir que bastante obvia, a la
que el Sr. Campos ha subido aquí, pero no se ha referido al
texto de la propuesta en concreto. La propuesta en concreto
dice: “Se insta al Govern a comprometerse en los intereses
generales, la unidad y permanencia de España, a respetar el
orden constitucional y la democracia, asegurar el normal
funcionamiento de las instituciones, la vigencia del estado de
derecho basados en la Constitución y en el Estatuto de
Autonomía.”

Igual habría sido incluso más fácil y más breve que
hubiesen hecho una propuesta mucho más simple, pedirles a
los miembros del Gobierno que volviesen a jurar o prometer
su cargo en la fórmula legalmente establecida, y nos habrían
ahorrado el texto de esta propuesta, porque es bastante simple
y bastante obvia.

Y, en primer lugar, para fijar la posición de nuestra
formación política, decir que un partido político como el
nuestro, un partido político reformista que ocupa el espacio
de centro derecha, que aspira a que nuestro país siga siendo un
estado moderno, que sea un estado europeo en el que se
respete la libertad, en el que se respeten los derechos
humanos, en el que avancemos en la democracia, en el que
tengamos un estado de derecho, en el que los ciudadanos cada

tengan un mayor grado de bienestar y de oportunidades, pues
coincidimos básicamente y evidentemente con todos los
valores que están vigentes en nuestra Constitución.

Pero, en ningún caso, ni queremos, ni podemos, ni
creemos que sea justo, ni sería conveniente que ninguna
formación política pretenda apropiarse de la Constitución
como algo suyo, por tanto, no es nuestra la Constitución. La
Constitución es de todos los españoles, de derechas, de
izquierdas y de los apolíticos, de los que votan y de los que no
votan, incluso de los que no les gusta, pero a todos nos ampara
y a todos nos obliga, incluso a quienes no la respetan, incluso
a quienes son condenados por los tribunales por vulnerarla,
también les ampra y les obliga.

Por tanto, no nos deja de llamar la atención que quienes
ponen en cuestión la estructura del Estado que emana de la
propia Constitución, pues hagan esta propuesta, pues creemos
que la inmensa mayoría de los ciudadanos, con independencia
de su ideología, coinciden en un principio bastante común, que
es que defender la unidad no está reñido con defender la
diversidad, y eso es aplicable a todos los niveles, a nivel de
estructura de Estado, por supuesto, a nivel de cultura, a nivel
de lenguas, defender la unidad no es ir en contra de la
diversidad, es precisamente complementario.

Y en ese principio incluso se basa el proyecto europeo en
el que nosotros creemos firmemente. Y solo desde posturas
radicales que quieren imponer una única visión a los demás,
entendemos que se puede poner en cuestión ese principio, que
defender la unidad no va en contra de la diversidad de
cualquier tipo de sociedad, sea la sociedad española o el
proyecto europeo. Y tenemos una Constitución que ha sido
aprobada por referéndum, por todo el pueblo, por todo el
pueblo español, es la única en nuestra historia del
constitucionalismo que ha sido sometida a referéndum, y, por
tanto , creemos que tiene toda, absolutamente toda la
legitimidad democrática; podrá ser adaptada por los medios
que la misma Constitución prevé, pero su verdadero valor, su
verdadero mérito es que es una constitución que no es ni de
uno ni de otro , y que es el marco general en que se puede
hacer política, y esa política incluso pasa por discrepar de la
constitución, efectivamente. Y a unos nos gustará más, a otros
nos gustará menos, pero ese es el marco que los demócratas
nos hemos dado y que debemos respetar.

Y es cierto que estamos en un momento especialmente
grave y complejo, en un momento en que se han incrementado
precisamente las fuerzas políticas más extremas que tensionan
y dividen. Y que esos consensos básicos del año 78, que nos
han dado este período histórico de bienestar, estos avances
positivos, que es verdad que hay muchísimas cosas a mejorar
y, precisamente, yo creo que por eso todos nosotros estamos
en política, para mejorar esas cuestiones que tenemos, y desde
nuestra formación política pensamos que, precisamente, no se
solucionan polarizando la situación política; no se solucionan
desde posturas demagógicas o populistas, y tampoco desde la
disgregación territorial.
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Por tanto, el texto que se presenta a votación es obvio,
nosotros le daremos soporte. Los autores, para nosotros, de
esta iniciativa, si es sincera, tienen pues un grado importante
para colaborar precisamente en el marco constitucional,
tienen el grado importante de huir de exageraciones, de huir
de excesos verbales, de alejarse de extremismos sectarios, de
contribuir con sosiego, moderación y concordia precisamente
al cumplimiento de los principios constitucionales.

En definitiva, todos los que quieran una España unida, pero
plural, más libre, más democrática, más justa, que respete el
estado de derecho como garantía de la libertad y de la
dignidad, pueden contar con el Partido Popular, los que pidan
lo contrario o los que defiendan lo contrario, nos tendrán
enfrente.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Es el turno de palabra del
Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Sr. Alejandro
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, vicepresidenta. Una vez más una moción vacía de
contenido y pensada únicamente en que un partido concreto
intente sacar rédito mediático desde la crispación. Se nos pide
que instemos al Gobierno autonómico a cumplir con el
contenido de la Constitución Española y el Estatuto de nuestra
comunidad autónoma.

Me gustaría recordar que tanto los diputados que estamos
aquí, como los consellers que forman parte del equipo de
gobierno, han jurado o prometido cumplir, acatar la
Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, con lo cual el
registro de esta moción nos hace pensar que únicamente se
presenta para conseguir cierto protagonismo mediático.

Nuestra Constitución no debería ser una arma arrojadiza
que se utiliza para lanzarla contra el rival político, es una pena
que algunos partidos solo se acuerden de nuestra Constitución
para generar crispación y división en nuestra población, en
lugar de acordarse de ella para garantizar el estado del
bienestar y de profundizar en los derechos de la gente, sobre
todo para encaminarnos hacia algunos de los principios
rectores sobre políticas sociales y económicas. Hablo de
cuestiones como garantizar una vivienda digna y adecuada,
dejando claro que los poderes públicos, en base al interés
general, establecerán las normas para impedir la especulación;
o el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así
como el deber de conservarlo; o garantizar, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la
suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera

edad, y otras muchas acciones que van centradas en una única
cosa, garantizar el estado del bienestar.

El problema es que el partido que propone esta moción,
sus dirigentes y los diputados que los representan en esta
Cámara se han declarado contrarios al títolo VIII de la
Constitución, sí, justamente el partido que propone esta
moción concretamente se opone al título constitucional que
habla del derecho de autonomía, pero no solo eso, al ser un
título que habla sobre la organización territorial del Estado, de
forma indirecta también se opone a atender en particular las
circunstancias del hecho insular.

Chiringuitos, dicen que los gobiernos autonómicos y los
gobiernos insulares son chiringuitos, palabra que hemos
escuchado muchas veces en esta sala, y si son chiringuitos
¿por qué continúan con sus actas de diputados autonómicos?

No quiero extenderme más, porque este debate en sí
mismo no tiene mismo, la moción se ha presentado por lo que
se ha presentado, para crear show e intentar romper la
convivencia de la gente de Baleares, generando conflictos que
no aportan nada a nuestra sociedad.

En cuanto a la posición de voto de nuestro grupo
parlamentario, como es evidente, teniendo en cuenta lo
absurdo del contenido de esta moción, votaremos en contra y
no contribuiremos a generar ningún tipo de show ni de
espectáculo con algo tan serio.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Es el turno de palabra del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia de bell nou. Sr. Ensenyat, m’alegr que hagi tornat
al seu escó i al seu grup parlamentari sigui aquí, perquè per
aplicar-se cordons sanitaris ja se’ls autoapliquen alguns, no
facin vostès el mateix, eh, crec que s’ha de ser aquí, s’ha de
debatre, vostès poden participar o no participar, però crec que
l’important és que de totes les qüestions, tant de política
social com de debat polític que afecta el qüestionament de la
democràcia o el qüestionament del constitucionalisme
d’alguns partits polítics hi siguem tots, per tant, m’alegr.

Jo sí que m’estendré, això és una interpel·lació, una
intervenció entre els grups parlamentaris, no davant un govern,
per tant, crec que hem d’interactuar sobre un tema que és
candent.

Ara no hi és el president, però la vicepresidenta li podrà
traslladar el suggeriment implícit de tornar muntar aquí la
mesa o la taula de jurament per posar la Constitució, l’Estatut
d’Autonomia i la bíblia, posi la mà cadascú on la vulgui, per
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veure si tornam reafirmar el nostre compromís amb la llei,
perquè el text que vostè duen aquí el grup proposant sembla
que és un qüestionament del que vàrem jurar o prometre, aquí
està en qüestió, i més el Govern de les Illes Balears a qui se
l’insta a complir la llei.

Miri, maldament nosaltres fa 13 anys que Ciutadans té el
seu compromís amb el constitucionalisme, el té amb la llei i
si a un moment donat el Parlament, majoritàriament, decideix
modificar la Constitució Espanyola, dins el debat assumirem
el debat de modificar la Constitució Espanyola com no pot ser
d’una altra manera.

Però vostès varen tenir una oportunitat amb la
interpel·lació del passat dia 19 de novembre, Sr. Campos,
ingenuos de nosotros pensàvem que amb aquella oportunitat
d’interpel·lació, que era molt constructiva, perquè treia els
colors al Govern, segons quines coses que consideraven
vostès i algunes nosaltres sabíem, no s’incomplia dins el marc
de posicionament clar sobre segons quines manifestacions
d’alguns grups que donen suport al Govern, tot i la formulació
tal i com la varen fer, aquí el que duen és una autèntica
“xapussa”, però una autèntica “xapussa”, he llegit quatre i cinc
vegades l’enunciat de la seva moció i a part de ridícula és
irresponsable.

A més a més, estic indignat, i  el meu grup parlamentari
també, vostès acaben de llevar un espai aquí de molts minuts
per debatre polítiques socials i el que realment hi ha un
problema per als ciutadans, 4% més d’atur en aquestes illes,
no minven les llistes d’accés als serveis; tenim problema de
convivència, de crispació, per cert, l’alimenten vostès,
l’alimenten vostès aquest debat, perquè ja és al carrer i a les
xerrades entre amics. Vostè vol saber què votarem? És clar
que votarem que sí, com li hem dit altres vegades, com no hem
de votar que sí que vostè digui a una institució qualsevol que
acompleixi les lleis, què li han de demanar?

Sap què hauríem de fer tots? Votar a favor, se’ls hauria
acabat el debat que vostès tenen preparat aquí darrera el
faristol, i això és el trist, aquest debat no aporta absolutament
res, Sr. Campos, absolutament res.

L’altre dia hi va haver la compareixença a voluntat pròpia
de dos senadors, i vàrem tenir un debat qüestionant les
manifestacions d’un dels senadors, senador autonòmic, sobre
les seves actituds i manifestacions, i en segons quines coses
amb el Sr. Rodríguez vàrem tenir una intervenció semblant, li
vàrem dir, ell ho va fer d’una altra manera, el que trobàvem que
havia de ser, el Partit Popular duia una proposició no de llei de
reprovació i aquests són els instruments que s’han de dur quan
considerem que hi ha un desviament de l’actuació d’una
institució  que representa tots els ciutadans de les Illes
Balears, els que ens han votat a nosaltres i els que han votat
uns altres; té vostè una moció, té vostè una interpel·lació,
tenen vostès fins i tot una denúncia davant els  jutjats i els
tribunals quan es vulnera la llei, i tenim una moció de censura,
si cal, quan hi ha un govern, membres d’aquest govern o
s’allunyen de les seves obligacions.

Hauríem de votar tots unànimement sobre això, que diu
que s’ha d’acomplir la llei. El que em sembla insultant és que
s’hagi de dir a un govern que acompleixi la llei, quan davant
nosaltres no ha vist cap índex de fer-ho, vostès ho
presumeixen, vostès posen etiquetes, assumeixen el rol del
Tribunal Constitucional i diuen qui és constitucionalista i qui
no ho és, i és una errada. Es varen convertir vostès en els
persecutors de l’independentisme, em sembla molt bé,
sobretot quan aqueix independentisme ataca la unitat de l’estat,
de la nació, els drets constitucionals i l’esperit de la Unió
Europea, però es converteixen ja en uns caçadors quasi quasi
del constitucionalisme, hem de veure quin grau de
constitucionalisme tenim la resta de grups parlamentaris.

Per tant, entenem que vostès el que duen aquí és una greu
irresponsabilitat sobre aquesta moció, ja li dic, nosaltres,
evidentment, votarem a favor, perquè no pot ser d’una altra
manera.

M’agradaria que es fixessin vostès, a part que s’han barrinat
el títol VIII de la Constitució i uns altres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, tiene usted que ir terminando, por favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -sí, gràcies, vicepresidenta-, que es fixessin en l’article 9.2,
la clàusula de transformació, perquè és molt transversal i
sobretot perquè es fixa en les polítiques socials per garantir
la inclusió, el progrés i la llibertat dels drets dels ciutadans,
una participació més activa, en això crec que és important que
hi treballem quan parlam de Constitució.

I sobre una línia de fer seguiment, de fer reprovació i de
qüestionar actituds de qualsevol institució, no només la del
Govern de les Illes Balears, que (...) la Constitució
evidentment nosaltres donarem suport, però ni l’hem vista, ni
empraríem un discurs purament de faristols, demagògics i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, por favor, tiene usted que terminar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... irresponsables a una tribuna.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Es el turno de palabra del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, bon dia, vicepresidenta. Si m’ho permet intervendré des
de l’escó.

Nosaltres no participarem en debats que són estèrils i que
només cerquen la confrontació, la divisió i que van en contra
de la pluralitat. Evidentment, el nostre vot serà en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Es el turno de palabra del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Som davant una moció que té  com a contingut, en
teoria, la defensa de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia
per part d’un grup que no comparteix ni la Constitució ni
l’Estatut d’Autonomia, i que s’ha dedicat tota la seva
intervenció a dir  per què no comparteix la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia. Perquè l’estat autonòmic és part
fonamental, essencial de la Constitució del 1978, no és només
el títol VIIIè, no és només el títol VIII, l’artic le  segon
reconeix el dret a l’autonomia de les nacionalitats -
nacionalitats- i regions.

Per tant, no es tracta d’un tema menor dins la Constitució
el tema de l’estat autonòmic, l’estat autonòmic va ser el gran
esforç de la democràcia espanyola per donar una sortida i una
articulació a la diversitat i a la pluralitat de pobles que
conforme Espanya. I la Constitució es va fer i la democràcia
es va fer en contra, amb l’oposició dels referents del grup
proposant, és a dir, del búnquer, dels franquistes, dels
feixistes, de tots aquells que no volien un canvi democràtic.

I és clar, amb aquests antecedents entendran que no podem
donar suport a aquesta iniciativa, però és que, a més a més, la
iniciativa... perquè no és tan simple la seva redacció, com
alguns portaveus han dit, perquè aquí el que es dóna a entendre
és que el Govern de les Illes Balears no està ni compromès
amb el compliment de l’ordre constitucional ni garanteix el
normal funcionament de les institucions, això és el que dóna
a entendre, i nosaltres, evidentment, no compartim aquesta
visió, perquè pensam, efectivament, que tothom acompleix les
lleis.

I és fals aquesta idea de no voler entendre la Constitució,
perquè la Constitució no garanteix un marc d’autonomia igual
per a totes les comunitats, això no és a la Constitució, el
contrari, la Constitució va preveure dos procediments d’accés
a l’autonomia i va establir un principi dispositiu de les
competències, que cada comunitat faria efectiu a través del
seu Estatut d’Autonomia. Per tant, no és gens constitucional
això que es diu que totes les autonomies haurien de ser iguals,
no, no, no, cada autonomia, en virtut d’aquest dret que li
reconeix la Constitució, pot aspirar a un determinat nombre de

competències o no aspirar-hi, i tan constitucional és una cosa
com l’altra. I crec que és molt important no perdre de vista el
que diu la Constitució, perquè aquí, és clar, arriba un moment
que qui fa la interpretació de la Constitució és el més
inconstitucionalista de tots i, és clar, ens perdem en el debat
d’una manera paorosa.

La Constitució què volia? La inclusió, la participació de
totes les forces polítiques i de totes les ideologies dins un
marc democràtic, això volia la Constitució. Què vol el grup
proposant? Excloure, il·legalitzar, treure la gent que no li
agraden les seves idees, això és el més inconstitucional que hi
ha, perquè això ja va contra l’article primer de la Constitució
el qual garanteix la pluralitat i la diversitat. I això jo crec que
no és acceptable.

Per tant, nosaltres pensam que la Constitució  i l’Estatut
d’Autonomia han estat eines de gran progrés per a Espanya,
però d’enorme progrés per a Espanya, no una ruïna per a
Espanya. Els estats més moderns no són els  estats
centralitzats, que és el que pretén fer-nos creure el grup
proposant, els països d’èxit en el món, començant per Estats
Units, gran potència mundial, són països federals; Alemanya
i tants d’altres. Per tant, és clar, és que és una visió tan
absolutament esbojarrada, tan absolutament irreal del món i de
la Constitució Espanyola que entendran que, evidentment, el
nostre grup parlamentari no pot donar suport a aquesta
iniciativa.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Melià. Es el turno de palabra del
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, bon dia, diputades, diputats, i al públic assistent.
A veure, jo volia començar la meva intervenció, la començaré
justament agafant un poc el fil del que ha dit aquí un diputat de
Podem a la seva pròpia intervenció, i és que els hem de
recordar que aquí el dia que es va constituir aquest parlament
el primer que vàrem fer tots, quan som aquí, ja sigui prometre
o jurar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, per tant en el
moment que ho vàrem fer crec que tots vàrem acatar
exactament per igual, no uns un poc més i uns un poc menys,
sinó exactament per igual el que impliquen els dos
instruments.

Això vol dir que tots acceptam que ens donam unes normes
i que a uns ens agraden més i a uns ens agraden menys, però
ens donam aquestes normes i entenem que són el marc que
estableix les regles de joc a l’hora de desenvolupar la nostra
activitat política.

Dit això, vostès diuen per desgranar un poc el contingut del
que demanen en aquest paràgraf, diuen que el Govern s’ha de
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comprometre amb l’interès general, crec que això està més
que garantit; la unitat i permanència d’Espanya. Mirin, és que
la unitat i permanència d’Espanya no depèn d’aquest parlament,
no depèn d’aquest parlament, la unitat i permanència
d’Espanya, el model d’estat que tenguem o el model d’estat
que vulguem tenir depenen del que els ciutadans i ciutadanes
voten a les urnes cada cop que hi ha unes eleccions. I per això
hi ha diferents opcions polítiques, i unes pretenen o unes
proposen un model únic d’estat, uniforme, com vostès, i la
resta proposen models diferents, heterogenis, però dins un
mateix estat, i altres proposen models per crear un nou estat,
i tot és igual de vàlid, no sé per què persisteixen vostès en
criminalitzar la gent que pensa diferent.

Precisament per això puc subscriure també totes les
intervencions en les quals els acusen a vostès de ser els més
anticonstitucionals. I a part els diré una cosa, el
constitucionalisme que tant promulguen vostès, no es predica,
es practica, i a la Constitució es parla de drets fonamentals
molt importants, per exemple també el dret a un medi ambient
saludable. I no els veig a vostès que duguin cap proposta
relativa al medi ambient, quan som a un moment crític, crític,
en aquest àmbit; però tampoc no els veig a vostès duent
propostes sobre el model educatiu que hem de tenir, ni
propostes sobre el model econòmic, ni propostes sobre el
model de treball, ni propostes sobre el model de comerç, ni
sobre cap altre tema que interessa aquesta comunitat.

Per tant, francament, em costa donar credibilitat a la seva
proposta i crec que vostès es torbaran poc a desinflar-se,
perquè aquesta bombolla de falsedat amb la qual vostès ho
revesteixen tot i aquesta bombolla de crispació amb la qual ho
revesteixen tot és un bluf, puja com l’escuma del cava o del
xampany, si ho prefereixen, però també igualment baixa, i la
baixada serà estrepitosa, ja els ho puc vaticinar, serà
estrepitosa, perquè no van enlloc.

La principal amenaça per a la Constitució actualment és
VOX, em sap greu, però això és el que hi ha. Per tant, crec que
a l’hora de fer constitucionalisme arromanguin-se i comencin
a fer propostes que realment parlin dels drets constitucionals,
no vulguin fer-la servir com a un arma de doble fil per fer
guerres entre ciutadans, entre ideologies i entre pobles.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Tur. Es el turno de palabra del Grupo
Parlamentario Socialista, la Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, presidenta, bon dia diputats i diputades. Sr.
Campos, ens ve avui aquí amb una moció que prové d’un grup
que no creu en la Constitució ni creu en l’Estatut
d’Autonomia.

(Alguns aplaudiments)

I a més a més, implícitament ens diu que aquest govern no
acompleix les normes ni acompleix el normal funcionament
de la institució per a la defensa dels interessos generals en el
marc democràtic i constitucional. Miri, jo li posaré tres
exemples del que fa aquest govern: en primer lloc, el Govern
de les Illes Balears millora la sanitat pública amb diverses
línies, com per exemple, incrementar els professionals o
garantir el dret a la salut de forma universal per a tothom, en
compliment de l’article 43 de la Constitució, polítiques que
vostès han manifestat que no hi estan d’acord, a més a més
volen retornar a l’Estat les competències de sanitat; és a dir,
no creuen en la nostra autonomia, no acompleixen el títol VIII
de la Constitució Espanyola?

En segon lloc, aquest govern impulsa mesures per
fomentar la convivència intercultural i el respecte entre les
persones per evitar la discriminació per raó de sexe, raça,
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social, article 14 de la Constitució Espanyola, que
vostès tampoc no respecten, repetint fal·làcies constantment
d’odi i culpant els  immigrants d’una imaginària manca
d’eficàcia dels serveis públics. Aquest discurs, el seu discurs
fomenta la convivència intercultural vol dir o el respecte entre
les persones?

Qui no acompleix la Constitució aquí, qui no respecta el
seu ideari!

Li posaré un tercer exemple i últim, aquest govern treballa
per aplicar el Pacte d’Estat i el Pacte autonòmic contra les
violències masclistes, perquè defensam el dret a la vida que
recull l’article 15 de la Constitució Espanyola, polítiques que
tampoc vostès no comparteixen, perquè volen derogar fins i
tot la Llei de violència de gènere. Vostès, senyors i senyora de
VOX, que no van voler signar l’addenda del Pacte balear per la
infància, que recull drets bàsics per als infants, vostès que no
signen declaracions institucionals de violència de gènere i
després es posen a la foto durant la lectura del manifest, com
avui han fet cua a l’Estat, a la constitució de les Corts per
posar-se enmig de l’hemicicle per sortir a la foto, puro
postureo, que diuen.

(Alguns aplaudiments)

Des del seu discurs i amb aquesta actitud ens volen donar
lliçons de democràcia i respecte a la Constitució? No,
realment creiem que no són veus autoritzades, manifestacions
xenòfobes, plantejaments que propicien l’odi i que no són més
que una amenaça per a la convivència. El seu llenguatge
malsonant, anomenant “xiringuito” l’IB Dona o l’Institut
Ramon Llull o el seu argot d’adjectius impertinents com
proetarres o separatistes, no, realment, no són veus
autoritzades.

I poden seguir amb el seu espectacle, perquè aquí hi ha un
govern de pacte d’esquerres sòlid que segueix materialitzant,
amb el seu ferm compromís amb l’interès general, des del
respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia. I vostès,
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senyors del PP i Ciutadans, amb el seu discurs semblava que
anaven a fer un vot contrari, perquè el Sr. Lafuente ha fet un
discurs que semblava que, bé, que aquesta moció era
simplement una burla, però després ha dit que farien un vot a
favor, i vostè, Sr. Gómez, també ha fet un discurs que estaven
indignats, però després que volien que la manera d’acatar
aquest debat era votar tots a favor, però jo li dic també que hi
ha una altra manera d’acatar aquest discurs, una altra manera
que és que tots els partits votem en contra d’aquesta moció la
qual no té ni cap ni peus.

A més, els diré una altra cosa, moltes de les seves
propostes són involucionistes, nosaltres farem un vot contrari
a aquesta moció perquè, per part de la seva acció política,
simplement fomenten la divisió i l’odi, i així com vostès són,
intolerants i irrespectuosos amb les institucions i els
organismes democràtics, nosaltres no podem tolerar la seva
intolerància, i per açò farem un vot contrari.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Ara correspon al grup
proposant, si vol fer una intervenció per contradiccions, atès
que no hi ha esmenes.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Si hemos llevado aquí esta moción es porque
consideramos que lo que está pasando en Cataluña se puede
reproducir en Baleares, precisamente porque el Gobierno de
la Sra. Armengol está sostenido por comunistas, que ponen en
duda y quieren acabar con nuestra Constitución Española, y
por separatistas, del grupo político MÉS per Mallorca, que se
hace fotos con Otegui, un terrorista, s í, vemos que es un
peligro.

Y es una situación complicada, muy complicada, porque
está en juego nuestro propio futuro como nación, fijense lo
que dice mi punto único de la moción: “comprometerse con
los intereses generales la unidad y permanencia de España,
respetar el orden constitucional y la democracia, asegurar el
normal funcionamiento de las instituciones y la vigencia del
estado de derecho, basados en la Constitución y en el Estatuto
de Autonomía”. Esto ha supuesto que el Partido Popular nos
llame extremistas, sectarios, populistas; los de Podemos,
absurdo contenido; los señores de Ciudadanos, chapuza,
ridículo, indignante, crispante, irresponsable; los de El Pi, que
si tenemos referentes del franquismo por llevar esta moción.

¿Saben una cosa, señores diputados? Este texto son
palabras textuales del discurso de su majestad el rey, Felipe
VI, el 3 de octubre de 2017...

(Remor de veus)

..., en defensa del régimen constitucional.

Ustedes, señores del Partido Socialista, ustedes, señores
del Partido Socialista, votan en contra de lo que dijo su
majestad el rey, Felipe VI, en un momento grave, donde un
golpe de estado, que después ha sido juzgado y sus artífices
condenados, tuvo que salir al paso para defender la
Constitución que ahora vamos a celebrar, ustedes votan en
contra.

(Remor de veus)

Señores del Partido Popular, dicen que van a votar a favor...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

..., dicen que van a votar a favor, pero parece que les sabe mal,
porque, después de todo lo que nos han dicho.

Usted ha hecho referencia al juramento de los diputados,
si es que, efectivamente, si aquí fuéramos escrupulosos con
el cumplimiento de la ley, la mitad de los diputados no podrían
ahora sentarse en este escaño, porque aquí se ha llegado hasta
jurar por la república, poco tiene que ver eso con la monarquía
parlamentaria, que estos partidos quieren acabar, y por eso la
importancia de esta moción.

No nos digan todos aquellos que han intervenido diciendo
que no creemos en la Constitución, porque yo creo que no hay
partido más impecablemente constitucional que VOX, y lo
digo claramente...

(Remor de veus)

..., y lo afirmo totalmente, y así lo han visto 3.600.000
ciudadanos en toda España y más de 77.000 en Baleares, lo
han visto claro, porque, aunque nosotros queramos reformar
el título VIII en aquellos aspectos que han fracasado, como es
la organización del estado autonómico, y pidamos que hay
competencias que porque han fracasado tienen que devolverse
al Estado, siempre decimos que lo haremos a través de los
cauces constitucionales y nunca infringiendo la ley, no como
sus socios de gobierno que quieren acabar con nuestro
régimen constitucional pegándole una patada al ordenamiento,
incluso aquí hay partidos que defienden la vulneración del
estado de derecho, y no hay nada más antidemócrata que estos
partidos.

Con lo cual, señores diputados, aquellos que no voten a
favor que sepan que están votando en contra de los pilares de
nuestra democracia, que es lo que venimos a hacer aquí...

(Remor de veus)

..., y nosotros no venimos aquí a arrogarnos, como si fuera
nuestra la Constitución, pero venimos a hacer algo, porque hay
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otros partidos, y me refiero al Partido Popular y a Ciudadanos,
que cuando tenían la ocasión de poder hacer algo no lo
hicieron. Y no es excluyente, sino, precisamente, es al
contrario, es para sumar, porque si tenemos que defender la
Constitución y el régimen democrático...

(Remor de veus)

... es para evitar que las instituciones estén en manos de estos
señores, auténticos radicales, antidemócratas, que quieren
acabar...

(Remor de veus)

..., que quieren acabar con nuestra democracia y con nuestra
libertad, y hoy lo escenifican así. Todos estos insultos se los
pueden dirigir a su majestad el rey, Felipe VI, que vio la misma
gravedad ante unas personas que no dudan en acabar con las
bases de nuestro ordenamiento constitucional.

(Remor de veus)

Así que, señores diputados, se demuestra que estamos ante
una situación, ante una encrucijada, tanta Baleares como
España, precisamente Baleares mucho más afectada por esa
deriva pancatalanista que defienden desde el Gobierno balear,
estamos ante una encrucijada, a elegir entre el régimen
democrático constitucional y aquellos que quieren acabar con
ello e implantar repúblicas soñadas, fantásticas y totalitarias.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, procedim a la
votació, passam a votar. Votam.

22 vots a favor, 32 en contra i 2 abstencions.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 7472/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració de
l’estratègia de paisatge de les Illes Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a les
proposicions no de llei i, en primer lloc, debatrem la
Proposició no de llei RGE núm. 7472/19, dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa a elaboració de l’estratègia de paisatge de
les Illes Balears.

Correspon primer la intervenció dels grups parlamentaris
que han presentat la proposició no de llei i començam pel
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats
i diputades. Ara amb aquesta PNL intentam davallar a la terra
i intentam arribar als problemes que interessen la gent, per
tant intentam desenvolupar democràticament un dels principis
fonamentals de la nostra Constitució, que és el dret de tots els
ciutadans al medi ambient.

El paisatge constitueix un patrimoni comú de tots els
ciutadans i és un element fonamental, tant per la seva qualitat
de vida com per poder assolir la sostenibilitat ambiental,
econòmica i social d’aquestes Illes. Balears compta amb una
gran riquesa paisatgística, que és al mateix temps l’expressió
de la seva diversitat, el llegat de la nostra història i el recurs
fonamental per a un desenvolupament futur. Per tant, hem
d’abordar la sostenibilitat d’aquestes illes incorporant el
paisatge com a un element clau per a la qualitat de vida i
prosperitat econòmica, amb una concepció integradora del
paisatge, basada en la necessitat d’actuar paisatgísticament
sobre tot el territori i a diferents escales, i de potenciar el
caràcter del paisatge com a valor i fortalesa per al
desenvolupament sostenible, insular i local.

Els governs progressistes que han tengut aquestes Illes han
centrat part de la seva activitat legislativa en la protecció
d’indrets d’alts valors ambientals i ecològics o paisatgístics.
En aquest moment es tracta de fer una passa més enllà i tenir
en compta tots els paisatges, no sols els valuosos, també els
més quotidians, els urbans, periurbans o rurals; és a dir que
hem de passar de la protecció, que és el que hem fet fins ara,
a la gestió i ordenació dels paisatges amb els quals convivim
quotidianament.

Al mateix temps, entenem que un dels debats que estam
obligats a abordar de manera immediata és el dels efectes del
canvi climàtic, per tant, també sobre les polítiques de paisatge
i els efectes positius que aquesta disciplina pot tenir sobre el
canvi climàtic. Els paisatges són canviants i summament
sensibles als canvis que es produeixen, especialment als
climàtics. Un exemple, el desgel dels pols, que pot semblar
que ens agafa una mica lluny, té un efecte  directe sobre el
paisatge mediterrani i molt directament sobre el paisatge
balear, si pensam amb els paisatges costaners i amb els
informes que ens indiquen que en 80 anys haurà pujat un metre
el nivell de la mar i haurà pujat en 20 anys 2,2 graus la
temperatura.

Ahir mateix, la UIB ens va advertir que el nivell de la mar
a Balears puja en l’actualitat el doble de ràpid que en el segle
XX, a tres mil·límetres diaris. Per tant, hem de pensar en
global i actuar en local, i aquesta comunitat autònoma és
pionera en actuar en local, front a reptes globals, les lleis de
canvi climàtic o de residus en són un bon exemple, lleis de
l’avantguarda de la legislació europea i de les demandes que
cada divendres en fan els nostres joves.

Ara plantejam una proposta perquè es faci una passa més,
que, de nou, les Illes Balears siguin pioneres en una estratègia
integral de paisatge, que vagi des de la coordinació
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interadministrativa fins a la formació i sensibilització, amb
polítiques valentes que possibilitin la protecció del paisatge
divers, plural i ric que tenim a les Illes Balears. En definitiva,
el paisatge, el seu manteniment, cura i protecció ha de ser una
política transversal que impliqui totes les àrees de
l’administració, totes les administracions i, a més, tot el tipus
de paisatge.

A més a més, també hem de tenir en compta que el
paisatge de qualitat és un actiu imprescindible per al futur, la
qualitat del paisatge, tant si és urbà com si és rural, incrementa
la qualitat de vida de la ciutadania i el seu benestar i està
intrínsecament unida a la imatge que projectam cap a
l’exterior.

El paisatge s’ha de tenir en compta com a un element a
preservar, però també com a una de les principals fonts de
riquesa de Balears, en el context globalitzat actual on els
territoris competeixen entre ells per singularitzar-se la
qualitat del paisatge és un factor de competitivitat econòmica.
El paisatge genera oportunitats econòmiques i és un agent
d’emprenedoria i de creació d’ocupació, tots pensam en el
sector turístic, però són molts altres els que es desenvolupen
amb un paisatge com a eix vertebrador, com poden ser
l’audiovisual, el cultural o el gastronòmic.

A pesar d’això mai el futur va dependre de nosaltres i del
rumb que donem a les nostres actuacions tant com ara, com en
aquests moments, per tant, el futur de les nostres Illes o és
sostenible o no serà i les polítiques i estratègies comunes de
paisatge seran claus en aquest desenvolupament sostenible.
Per això demanam el suport de tots els grups a aquesta
proposta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, bon
dia a tothom. El paisatge, el paisaje, una palabra de alta
complejidad semántica pero a la que todas las personas somos
capaces de asignar un valor, todo paisaje tiene en sí mismo un
valor, esta es la primera afirmación que podemos hacer de
nuestro entorno inmediato, porque el paisaje es nuestro
entorno, aquello  que nos rodea y con lo que vivimos
cotidianamente, y lo que nos rodea allí donde vivimos, lo
hayamos elegido libremente o forzados por circunstancias
ajenas a nuestra voluntad, forma parte, por un lado, de nuestro
universo cognitivo, pero también de nuestro universo afectivo
o sentimental.

Lo que nos rodea nos produce emociones diversas que no
sabemos valorar y mucho menos categorizar, simplemente

sentimos la emoción de ver o de sentir nuestro entorno como
algo que se despliega a diario, que nos envuelve, de igual
forma que podemos sentir frío o calor, pero también ocurre
que si dejamos el lugar que habitamos por un tiempo
prolongado, la nostalgia, un sentimiento potente, nos trae a la
memoria los lugares de nuestro entorno inmediato como una
ausencia doliente. Entonces, ese sentimiento nos hace valorar
la pérdida de un paisaje, la calle donde llegamos a vivir, el
cereal que vimos crecer, la fuente que calmó nuestra sed, una
mañana de verano, la cantera en la que trabajó nuestro abuelo,
como el quebranto de una parte de nuestra existencia. Este es
el momento en el que tomamos consciencia del paisaje como
un lugar importante con el que nos relacionamos,
convirtiéndose entonces, y este es su valor, en un signo
esencial de nuestra identidad.

Pero ¿qué es, entonces, el paisaje? El paisaje es aquello
que vemos cada día, las calles de nuestro pueblo, de nuestro
barrio en la ciudad, los campos de secano que se abren hasta
el horizonte, el perfil de los cerros o de las colinas, los
barrancos por donde discurren los ríos, las explotaciones
agroganaderas, los talleres y las fábricas, el litoral escarpado
y las playas de arena fina. El paisaje es la suma de los aspectos
físicos y naturales del territorio, como son las formas del
relieve, el tipo de rocas y de suelo que pisamos, la vegetación
que crece a nuestro alrededor, la fauna que habita allí y de la
actividad del ser humano como son los entramados urbanos,
el agro, la industria o los servicios. El paisaje es el resultado
de la imbricación de lo que estaba allí de forma natural, con lo
que los seres humanos, como especie, hemos introducido. El
paisaje es, por tanto, evolución, cambio, dinamismo.

El paisaje es aquello que vemos cada día que nos rodea, no
como un decorado sino como el hábitat con el que
interrelacionamos. Pero el paisaje no puede ser nunca
impuesto, el paisaje requiere de tiempo porque forma parte
del tiempo, por ello el paisaje se duele cuando la especulación
destruye el skyline de un pueblo con los volúmenes o alturas
exageradas de nuevas construcciones que ocultan la torre de
su iglesia o de algún otro edificio emblemático, que cuando la
cuando la costa se banaliza en una sucesión de construcciones
faltas de interés y carentes de utilidad la mayor parte del
tiempo, o cuando se abandona la actividad agraria para
favorecer usos que no obedecen al interés general. De esta
manera aprendemos a saber que el deterioro del paisaje tiene
una relación directa con el consumo irresponsable y abusivo
del territorio, porque paisaje y territorio están íntimamente
unidos, aunque no sean lo mismo, y requieren ambos de
conocimiento y planificación, no pudiendo separarse la
protección de los valores del paisaje de la gestión del
territorio y de ahí, en palabras de Zoido Naranjo, también la
importancia para el futuro de los paisajes de la incorporación
de criterios objetivos paisajísticos en la planificación
territorial y el urbanismo.

El concepto del paisaje  que, desde el Convenio de
Florencia, se ha ido imponiendo es el que entiende el
territorio como el lugar donde se interrelacionan sus
condicionantes ambientales y sociales, independientemente de
sus valores naturales extraordinarios u ordinarios, un lugar de
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confluencia, de disolución del uno en el otro, de un mundo
natural con otro transformado, pero en el que no se imponen
elementos en relación con la evolución pautada del espacio
físico y humano.

El paisaje es territorio percibido en el que se integran los
sentimientos, la pertenencia, el trabajo y la memoria, pero
también es territorio y cultura en la que se reposan la
interpretación, la literatura, la pintura, la gastronomía. Por ello
es tan importante dotar al territorio de instrumentos para la
evaluación y el diagnóstico de los paisajes existentes, con su
importante carga de percepción y cultura, delimitando y
categorizando unidades de paisaje para obtener catálogos de
paisaje que puedan servir para una mejor planificación
territorial y que, al tiempo, sirva para una mejor comprensión
de nuestro entorno para el conjunto de la población. Una
población que se reconozca a sí misma en paisajes asentados
y dinámicos, vivos y propositivos y que hagan buena aquella
frase de Joan López Casasnovas: hi pot haver pobles sense
territori pero no sense paisatges.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’objecte d’aquesta proposició no de llei és impulsar unes
mesures per avançar en la protecció del paisatge a les Illes
Balears, un paisatge que ha estat o és protegit durant aquests
anys per diferents administracions i diferents línies d’acció,
des de la Conselleria d’Agricultura, passant pel Consell de
Mallorca o per la mateixa Conselleria de Medi Ambient i els
ajuntaments.

Aquesta PNL la presentam amb unes propostes concretes
i amb la proposta d’adhesió als principis del Conveni Europeu
del Paisatge, un paisatge que és fruit dels recursos i  espais
naturals i fruit d’una activitat humana, especialment una
activitat agrària i  ramadera, i una activitat també que recull
aquells oficis antics dels nostres padrins i avantpassats. Un
paisatge que ha estat esculpit al llarg dels segles i un paisatge
que avui en dia ens genera un lligam que es tradueix en una
identitat, tots ens sentim identificats amb aquest paisatge. I un
paisatge que també al llarg dels anys ens ha dut un benefici, un
paisatge que hem posat en valor i que també ens ha generat una
activitat econòmica, bé sigui lligada al turisme o bé a
l’activitat agrària ramadera que tenim avui en dia. Per tant, un
paisatge que hem de protegir.

I és que el paisatge tan característic de les Illes es troba
avui en perill, precisament per l’activitat que també el va
ajudar a esculpir, que és l’activitat humana. Una activitat
humana que té una línia d’incidència directa i local,

l’urbanisme, el consum del territori, l’abandó progressiu del
camp i de l’activitat agrària i ramadera; i, per una altra banda,
una línia d’activitat humana que té una incidència també
directa, però molt més global, com és el canvi climàtic.

Per tant, per avançar en una estratègia per al paisatge de les
Illes Balears, en aquesta proposició no de llei presentam dues
línies molt clares: la primera és la que s’exposa en aquesta
proposició no de llei en els punts de resolució, que són cinc
punts.

El primer és la millora del coneixement, la formació i
sensibilització en la matèria del paisatge tant de la societat
civil com dels poders públics, i aquí volem destacar la feina
que fan entitats com Tramuntana XXI o Iniciativa de Custòdia
del Territori.

El segon punt és la implementació de la protecció, gestió
i ordenació del paisatge a través de la redacció de la llei del
paisatge de les Illes Balears o bé la integració en la legislació
territorial i urbanística; en aquest punt nosaltres, des de MÉS
per Mallorca, mantenim, sense tenir un posicionament tancat,
la idea que es pugui integrar ja amb una normativa existent,
com podria ser la revisió de les DOT.

Un punt 3 és fomentar l’accés públic al paisatge i la seva
interpretació, un punt, l’únic punt que la Constitució
Espanyola recull, quan he dit Constitució Espanyola qualcú
s’ha girat per allà, la Constitució Espanyola recull sobre el
medi ambient que és garantir l’accés a l’entorn natural.

El punt 4 és l’impuls de cooperació en matèria de paisatge
a diferents escales, per tant, transversalitat, és necessària
aquesta feina conjunta entre administracions, consells
insulars, ajuntaments, governs, Estat i també, com diu el
conveni al qual feia referència, una cooperació entre
administracions europees.

I per últim, l’adhesió, demanam, a aquest Conveni Europeu
del Paisatge, un conveni europeu del paisatge que té  unes
mesures molt concretes que s’han de desenvolupar:
sensibilització, formació i educació, identificació i
qualificació, qualitat i aplicació. 

La segona línia, a la qual en fem esment a la introducció de
la proposició no de llei, a la part expositiva, i que evidentment
no desenvolupam aquí com a punt propositiu i la deixam
evidentment a altra feina transversal que es fa en aquesta
cambra, és la lluita contra el canvi climàtic, perquè el canvi
climàtic canvia el nostre entorn natural i el nostre paisatge, els
nostres cultius, la biodiversitat, les varietats locals, totes
donant una característica especial al paisatge de les Illes
Balears. Si tot això es transforma, es transforma també la
manera en què l’ésser humà es relaciona amb el paisatge, per
tant canviam el nostre entorn. 

Ja acabant, com bé sabeu, ahir començà la COP25, la
Cimera pel Clima, i creiem imprescindible que el Parlament
de les Illes Balears enceti aquesta línia de feina també en
defensa d’aquelles iniciatives que es varen aprovar en aquesta
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cambra per la lluita contra el canvi climàtic, la Llei d’energia
i canvi climàtic, la Llei de residus, la Llei agrària, totes, i
altres lleis i iniciatives, que contribueixen a combatre aquest
canvi climàtic i que esperem, esperem, que durant aquests dies
siguin posades en valor pels nostres representants a la COP25,
perquè frenar el canvi climàtic serà la millor mesura que
puguem fer també per la defensa d’aquest paisatge.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, per defensar les
esmenes RGE núm. 10255, 10256 i 10257/19. Té la paraula
la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. El fet que el
desenvolupament turístic s’iniciàs a Menorca amb més retard
que a la resta d’illes és per diferents qüestions, però el cas és
que quan arribà el turisme a la nostra illa la població tenia
major capacitat de resistència i si hi ha un aspecte que ens
uneix a les menorquines i als menorquins és, precisament, la
defensa del nostre territori i del nostre paisatge.

La transició a la democràcia consolida una consciència
ciutadana del territori com a dipositària d’interessos generals
que cal defensar davant d’un desenvolupisme depredador. 

Deia Sergi Marí, a la seva comunicació L’aplicació del
Conveni europeu del paisatge a la Reserva de la Biosfera
de Menorca, a les Jornades sobre els 15 anys de Reserva de
la Biosfera: “L’objectiu de la gestió del paisatge no és la
preservació o congelació d’aquest paisatge en un moment
determinat de la seva llarga evolució, els paisatges sempre han
canviat i seguiran canviant, tant per mitjà de processos naturals
com per mitjà de l’acció humana. L’objectiu, doncs, és
gestionar els canvis de manera que es valori la diversitat i la
qualitat dels paisatges que heretem i que tracti de conservar i
millorar aquesta diversitat i qualitat. Açò s’ha de forma
integradora de manera que el concepte de paisatge permeti
tractar simultàniament diversos objectius de conservació del
medi natural, del món rural, del patrimoni històric, de la
qualitat urbanística de les perifèries urbanes, i amb aquest
procés afavorim una comunitat humana més conscient de la
seva relació amb l’entorn, amb una identitat cultural més
sòlida i amb major qualitat de vida”.

Menorca, com a Reserva de la Biosfera, ja fa anys que
disposa d’una eina que és el Pla Territorial Insular, que és la
major evidència de l’empremta que va suposar el Conveni
Europeu del Paisatge, en el qual s’entén el paisatge com a
patrimoni i recurs natural i cultural i com a signe d’identitat i
imatge de Menorca. 

Sobre aquest tema hi trobem la important aportació de
Rafael Mata, de l’equip redactor, especialment a la fase del
diagnòstic, a la part dispositiva el PTI atorga al paisatge un lloc
preeminent com a criteri per determinar la conveniència o no
de les accions en el territori i especifica com a objectiu el
manteniment i la conservació de la qualitat paisatgística.

Un dels principis inspiradors del Conveni Europeu del
Paisatge és que, davant del repte de la sostenibilitat del
planeta, el paisatge no pot seguir sent només el resultat de
l’acció humana sobre la natura, quelcom que hem heretat quasi
per l’atzar històric , s inó que ha de passar a ser l’objectiu
d’aquesta acció humana, un objectiu de qualitat de vida i
mobilitzador de la societat que ha de saber trobar els
instruments necessaris per a cada cas concret.

Els explic tot açò perquè tenim a Menorca com exemple
a seguir de la feina feta durant anys i que ens va valer
l’atorgament del distintiu Reserva de la Biosfera. 

La diputada de Formentera ha presentat tres esmenes, les
quals defensaré jo com a representant del Grup Mixt. Una de
substitució del punt 3 i dos nous punts en els quals es destaca
el valor dels paisatges singulars i es demana que es tenguin en
consideració pel valor que aporten a l’experiència turística,
per tal que es protegeixin i s’hi pugui invertir a través de l’ITS,
així com lligar-ho al desplegament de la Llei de salvaguarda
del patrimoni cultural i immaterial de les Illes Balears, ja que
l’acció humana transforma dit paisatge. Per tant, demanam que
es tenguin en consideració. 

Per a la resta, votarem a favor de la proposta presentada
perquè el territori i paisatge són el nostre autèntic tresor i
tenim una responsabilitat cap a les generacions futures.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan. 

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors diputats.
Bé, vostès quan comencen l’exposició de motius ens diuen
que el futur mai havia depès tant com ara de nosaltres, el futur
sempre depèn del present i, per tant, ara efectivament, depèn
de nosaltres, però això sempre ha estat així, ara i abans, això
no canvia res. Amb això puc estar completament d’acord amb
tots vostès, i he de dir que el Partit Popular, ja des dels inicis,
quan aquesta comunitat autònoma va començar a existir, va
tenir en compte el tema de medi ambient i  per descomptat
sempre ha legislat en aquest sentit. 

És vera que és diferent i aquí s’han fet tots uns
posicionaments filosòfics amb els quals no tenim res a dir, és
cert tot això que he sentit aquí, pràcticament puc estar d’acord
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amb tot el que he sentit aquí; el que passa és que també
m’agradaria deixar clar, perquè a la seva exposició de motius,
en qualque lloc s’afirma que, com que el Partit Popular ha
legislat en contra i que els partits d’esquerres han legislat a
favor del medi ambient. Jo pens que això no és així i
m’agradaria deixar clara una cosa: no és el mateix prohibir que
protegir, això jo crec que tots ho tenim clar i ho hauríem de
tenir clar, més que res perquè de vegades quan prohibim, si no
tenim en compte de la forma que ho fem, anam en contra del
que volem, de l’objectiu que perseguim.

Jo simplement, breument, perquè si ho hagués d’explicar
tot tendria mitja hora de temps i en això em sembla que el
president no estaria d’acord amb mi, els diré una sèrie de
normatives que el Partit Popular, des de l’inici d’aquesta
comunitat autònoma, ha fet: la Llei 1/1984, quan va començar
el Sr. Cañellas aquí, ja va fer la Llei 1/1984, d’ordenació i
protecció de les àrees naturals d’especial interès, ja els futurs
ANEI; el Decret 4/1986, de 23 de gener, d’implantació i
regulació d’estudis d’avaluació d’impacte ambiental, quan
encara ni tan sols hi havia la llei general de l’àmbit nacional,
aquí ja teníem una llei en aquest sentit; la Llei 8/1987, de dia
1 d’abril, d’ordenació territorial de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, la primera llei sobre política territorial que
estableix uns objectius fonamentals, de desenvolupament,
equilibri, compatibilització del creixement en la protecció del
medi ambient i que, a més, va donar lloc més endavant a fer les
Directrius d’Ordenació del Territori; la Llei 8/1988, d’1 de
juliol, sobre edificis i instal·lacions fora d’ordenació, que ja
regulava en aquell moment el règim d’edificacions executades
sense llicència, i n’establia el règim de fora d’ordenació; la
Llei 10/1990, la famosa Llei 10/1990, de dia 23 d’octubre, de
disciplina urbanística, que ha estat en vigor fins ara que es va
aprovar la Llei del sòl, la primera Llei del sòl de Balears; la
Llei 1/1991, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d’especial interès, la LEN, que està plenament en vigor encara
avui en dia; la Llei 6/1997, de sòl rústic de les Illes Balears,
que aquí ja declarava, és a dir, establia que s’havien de demanar
les declaracions d’interès general per a certes activitats en sòl
rústic; la Llei 6/1999, de Directrius d’Ordenació del Territori,
les famoses DOT, que encara estan en vigor; la Llei 3/2005,
de protecció i medi nocturn de les Illes Balears, està
plenament en vigor -totes aquestes són del Partit Popular, no
sé si ho havia dit-; la Llei 5/2005, de maig, de conservació
d’espais rellevants ambientals, la LECO, també en vigor; la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals, que substitueix la del
1984, la primera llei que es va fer aquí, com havia dit amb el
Govern del Sr. Cañellas; la Llei 21/2013, de desembre,
d’avaluació ambiental; la Llei 2/2014, de març, d’ordenació i
ús del sòl, la primera Llei del sòl que vostès es carregaren
amb el Decret 1/2016; la Llei 12/2014, agrària, que permetia
com tots sabem, i no em puc estendre, la Llei agrària que
també han modificat amb el Decret 1/2016.

Bona part d’aquesta normativa ja té en compte el Conveni
Europeu del Paisatge, per cert, un conveni un tant ambigu m’ha
semblat quan l’he mirat. I en alguns casos nosaltres com he
dit, ja ens havíem avançant fins i tot a aquest conveni, amb
catalogacions que havíem fet com ANEI, ARIB, altres zones

de protecció, després amb aquesta normativa incorporàvem
normatives europees com els LIC, les ZEPA, la Natura 2000,
etc.

Això no significa, per suposat, que ja podem estar tranquils
i descansar, sinó tot el contrari, perquè som conscients que la
dinàmica del medi ambient s’ha de seguir amb les normatives
que hem de fer a cada moment, per evitar els problemes que
puguin anar sorgint. 

Vostès parlen també de l’abandonament de l’activitat
agrària i nosaltres, ja ho hem dit abans, vàrem fer una llei
precisament promulgant l’activitat agrària perquè els
agricultors tenguessin uns ingressos complementaris i que
això els facilités el manteniment dels terrenys, que tots som
conscients que són els protectors del nostre paisatge. 

Jo, per acabar, perquè no em queda temps, diria que
nosaltres creiem que el primer punt té certes ambigüitats, per
tant, ens hi abstendrem, atès que realment les lleis han de ser
per millorar, no per dificultar. Aquí avui matí el conseller ha
admès que hi havia molta burocràcia i volem saber aquesta llei
com acabarà.

Quant al foment d’ús públic del paisatge...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, hauria d’acabar per favor.

EL SR. JUAN I GUASCH:

..., això queda molt bé, però hem de saber que no sigui tampoc,
atemptar contra la propietat privada. Creiem que sí que el
paisatge l’hem de gaudir tots, en això hi estam tots d’acord,
però voldríem aclarir...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

..., per estar d’acord amb aquest punt. Ens abstendrem.

Un segonet només, president, per acabar? Dir que els punts
2 i 3, el punt 2 perquè creiem que és una obvietat, també hi
estam d’acord. El punt 3 és un tràmit administratiu, el qual
sembla ser que des del Grup Mixt el volen modificar, jo no sé
el que acceptarà...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, acabi per favor.

EL SR. JUAN I GUASCH:

... nosaltres estam d’acord amb el punt 3 perquè és un tràmit
administratiu...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

El punt 3...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, el seu temps s’ha acabat...

EL SR. JUAN I GUASCH:

... el 4 i el 5 estaríem d’acord amb la...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días diputados y diputadas.
Los paisajes de Baleares no han cesado de transformarse con
una tendencia a banalizarse o a degradarse, sin que aparezca
reacción nacional alguna. La idea de controlar la evolución de
los espacios que nos rodean a diario y considerando su
transformación como un real proyecto de territorio y de
sociedad, está poco o muy poco presente en nuestras mentes.
La evolución de muchos paisajes del día a día aparecen a
menudo como un mal sufrido, ya que tendemos a
considerarlas como un subproducto de la actividad económica
y tecnológica de nuestra sociedad. Incluso si muchos
proyectos urbanos colocan el paisaje en el corazón del
desarrollo, no es el caso de la mayor parte de nuestro
territorio.

El Grupo Ciudadanos no votará a favor de esta PNL,
porque entendemos que este texto se queda muy corto, es
preocupantemente impreciso y es ampliamente insuficiente,
ya que no logra entender el problema real, o la solución que
hay que darle y se limita a etiquetarlo con causas políticas,
diciendo: la derecha se despreocupa del medio ambiente y la
izquierda es la única que se preocupa de él.

Permítanme recordarles, señores del PSOE, que esto no
es más que una observación político-simplista y
demagógica,...

(Remor de veus)

... ya que en Europa, en el año 2000, cuando se adoptó el
Convenio Europeo del Paisaje, gobernaban Chirac en Francia,

Blair en el Reino Unido, Aznar en España, Schröder en
Alemania y Berlusconi en Italia, todos de partidos que su PNL
trata de conservadores, despreocupados por el paisaje y el
medio ambiente.

(Remor de veus)

Permítanme también hacer otro pequeño inciso. En su
PNL, en su punto 2, indican, por error, que el Convenio
Europeo del Paisaje fue ratificado en España en 2017, cuando
de hecho, España lo había ratificado 10 años antes, y se
publicó en un BOE, allá por febrero de 2008. La declaración
de nuestros paisajes de todos modos, no parece dar lugar a una
toma de conciencia real del fenómeno que vivimos, hay que
dejar de tomar partido por tal o tal tipo de ordenación y
concentrarse en los sectores reales de preocupación y
desarrollar actos que enriquezcan nuestro territorio y nuestra
población.

Como indica la PNL, se debe ir hacía un desarrollo de un
plan nacional del paisaje, pero si realmente queremos
contribuir a su elaboración, no basta con el brindis al sol de
este texto, que incluye algo extraño, vago y preocupante,
como, por ejemplo, el derecho de acceso público al paisaje.

Hay que hacer una propuesta real, organizada alrededor de
cuatro ejes estratégicos. El primero, hacer comprender que el
paisaje es una herramienta al servicio de la ordenación del
territorio, con un contenido objetivo, social, cultural y de
respecto hacia nuestra cultura, nuestra historia, nuestras
tradiciones, y que integre todas las percepciones sociales.
Segundo, desarrollar una cultura del paisaje no sólo con la
población, como indica la PNL, pero también con todos los
actores públicos. Tercero, mejor integrar el paisaje en la
planificación del espacio y en los proyectos de planificación
operacional. Y sobre todo reafirmar el lugar del paisaje entre
las grandes políticas nacionales; la elaboración de un plan
nacional de paisaje debería ser nacional y estar coordinada
entre el ministerio responsable de ecología y medio ambiente,
el de vivienda, e l de cultura y el de agricultura, pero sobre
todo debería realizarse con un amplio consenso de todas las
colectividades públicas: comunidades autónomas,
diputaciones, consejos insulares, ciudades autónomas y
cabildos. 

En fin, si se tratase de preparar este tipo de iniciativas con
un mayor consenso igual podríamos llegar más lejos, de forma
más ordenada, y todo esto más rápidamente. Pero en todo
caso, como impone el Convenio europeo del paisaje y como
condición sine qua non, para una indispensable homogeneidad
cualquier plan de paisaje debe ser completo, preciso y
nacional, sólo nacional. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Correspon ara la intervenció
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el
Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sobre el tema de la exposición de
motivos más vale pasar un poco de puntillas porque, tal y
como han dicho los diputados que me han precedido,
evidentemente es una exposición sectaria, falseada, de parte,
que evidentemente parece que buscaba todo lo contrario de lo
que debe pretender una PNL, que es buscar el consenso y el
voto a favor; parece que ustedes impelían al voto en contra.

Se vuelve a tratar el tema, el monotema, del cambio
climático. La Sra. Mae de la Concha, que ahora no está, nos ha
dicho que le sorprendía mucho que en un día como hoy no se
hubiera tratado este tema, dado que se inauguraba la cumbre de
Madrid. Nuestro grupo parlamentario ayer tuvo que viajar a
Madrid para reunirse en el Congreso de los Diputados, y al
salir nos encontramos..., pasamos por delante del Palace, que
como ustedes bien saben está al lado del Congreso de los
Diputados, y lo que vimos más importante del cambio
climático son las delegaciones del países del tercer mundo
bajando de mercedes cargadas de bolsas de Louis Vuiton. O
sea, que eso de momento es lo único que tenemos claro que
ha contribuido la cumbre de Madrid al cambio climático.
Algunos creo que se han gastado el presupuesto entero de sus
países en las tiendas de lujo. Pero bueno, ustedes prefieren
seguir dandole pábulo a estos conciliábulos que de nada
sirven, pero... vayamos a lo que son concretamente sus
propuestas.

Nos parecen interesantes, estamos a favor. Creemos que...

(Remor de veus)

Creemos que es necesaria una ley de paisaje; a pesar de
que hay algún punto con el que no podemos manifestarnos de
acuerdo porque consideramos que es muy amplio en su
redacción y limita el derecho de propiedad, queremos pensar
que si traen ustedes a este parlamento una ley de paisaje
podremos presentar enmiendas donde se mejore y se precise
cuáles serán los términos de esa futura ley.

Nosotros pensamos que hay que implicar y compensar a
los propietarios de la Serra de Tramuntana, implicarlos en esta
conservación del paisaje. Pensamos que hay que reactivar los
usos y costumbres de aprovechamiento rural sostenible de
nuestro monte como se ha hecho toda la vida, lo  que
contribuirá tanto a su aprovechamiento como a impedir fuegos
forestales, etc., etc., si se reactivan estos usos tradicionales
del monte, que ahora a veces se ven excesivamente limitados.
Consideramos a su vez que esa futura ley del paisaje debería
incorporar normativa respecto a la estética de los edificios
que se construyen en determinadas zonas, pero en definitiva
pensamos que la intención que manifiestan los partidos del
grupo de gobierno de hacer una ley de paisaje en la que
podamos contribuir todos y alcanzar consensos pensamos que
es positiva, porque nosotros siempre, siempre, siempre
estamos a favor del medio ambiente cuando son medidas en
positivo. 

Nosotros a lo que nos oponemos radicalmente es a la
utilización ideológica y maniquea que se hace de estos temas,
pero cuando ustedes plantean leyes en positivo nos
encontrarán a favor, porque a nosotros nos preocupa el
paisaje, el medio ambiente y la tierra que vamos a legar a
nuestros hijos, aunque crean ustedes lo contrario.

Por otra parte, con respecto a las enmiendas del Grupo
Mixto, pues he de decir que nos parecen bastante apropiadas,
sobre todo en lo que se refiere al destino de las ITS, que es
cumplir con lo que dice la ley, que es un impuesto finalista,
porque antes el Sr. Castells creo que ha incurrido en una
pequeña contradicción diciendo que era un dinero de libre
disposición; no, el dinero, y lo hemos debatido a fondo en esta
cámara, el dinero del impuesto de turismo sostenible es un
impuesto finalista, y preferimos que se dedique a estas
finalidades que a tapar los agujeros del presupuesto, que es a
lo que ha pretendido dedicarlo actualmente el Gobierno.
Entonces nos mostramos completamente a favor de la
iniciativa del Grupo Mixto de empezar a decir a qué hemos de
destinar este dinero del impuesto  del turismo sostenible
mientras exista este impuesto, que nosotros pensamos que ha
de ser eliminado, pero mientras no sea eliminado pensamos
que se ha de aplicar a la idea por la que se creó.

Y por último he de decir a la Sra. Armengol -tampoco está
presente-, que ha dicho que el turismo sostenible es algo que
pagan los turistas, no, el impuesto de turismo sostenible lo
pagamos también los ciudadanos de Baleares cuando vamos a
pasar un fin de semana a un hotel, es un impuesto que pagamos
todos. Pero en definitiva nosotros vamos a dar respaldo a la
proposición no de ley presentada por los partidos que forman
el grupo de gobierno.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, el
nostre grup parlamentari votarà favorablement aquesta
iniciativa, tot i que és evident que és generalista. No
descobrirem res, no em dedicaré a dir..., eh?, la importància
del paisatge, crec que altres portaveus ja ho han fet i no cauré
en reiteracions innecessàries. Aquesta iniciativa intenta posar
en valor el paisatge i nosaltres estam a favor que es posi en
valor el paisatge. Aquesta iniciativa aposta per fer una llei de
paisatge; estic un poc d’acord amb el portaveu de MÉS que fer
una llei de paisatge no significa fer exclusivament una llei de
paisatge, es pot incloure la regulació del paisatge a una altra
norma legal per evitar la dispersió a la qual estam tan
acostumats.

El portaveu de Ciutadans la veritat és que no he entès la
seva intervenció. Primer no he entès si ens ha dit que Blair i
Schröder eren conservadors, he entès això però potser ho he
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entès malament, però bé, en tot cas, no ho eren, o no ho són.
Després ens ha dit que només, només a nivell estatal; no sé per
què només a nivell estatal, quan les Illes Balears tenen
competència en medi ambient, en territori, en urbanisme..., no
pareix molt lògic que només es pugui fer aquesta acció de
paisatge a nivell estatal. 

Però bé, discrepant en aquests aspectes nosaltres el que
consideram, i crec que és la qüestió més controvertida en
relació amb el paisatge, és com feim un paisatge viu, perquè
com bé ha dit la portaveu Sra. Font, la portaveu de MÉS per
Menorca, bé ho ha dit, el paisatge no ha d’estar congelat, no ha
d’estar aturat, ha d’estar en evolució, en transformació, en
canvi, i la discussió que tenim sovint en moltíssimes lleis
d’àmbit territorial és com aconseguim que aquest paisatge
estigui actiu, no estigui aturat o fossilitzat, que és el que
provoquen determinades polítiques que, sota el paraigua d’un
excés de proteccionisme, acaben provocant l’abandonament de
les explotacions, l’abandonament del camp i aquest procés de
deforestació de molt més bosc i molts pocs conreus, que això
és un dels fets del paisatge a les Illes Balears, una de les
tendències de fons que tenim en aquest moment. Evidentment,
aquí no hi som per concretar la discussió perquè això, en tot
cas, es farà a la llei, per tant, nosaltres el que faríem és donar-
li suport.

En relació amb les esmenes, al contrari del portaveu del
Grup Parlamentari VOX, nosaltres l’única esmena que no
veiem clara és precisament la que va de l’impost de turisme
sostenible, i m’explicaré. Per al nostre grup parlamentari
l’impost de turisme sostenible té com a funció essencial
compensar les externalitats negatives de l’activitat turística,
que és la seva finalitat essencial, per a nosaltres, la nostra
visió del tema. Per tant, el paisatge no transformat pel turisme
ens mereix tota la protecció, ens mereix tota la preservació,
ens sembla molt bé que hi hagi mesures de foment, però no és
una externalitat negativa del turisme, és una altra cosa, un bé
general que mereix una acció pública? Sí, però no és una
externalitat negativa. Per tant, que la prioritat de l’impost sigui
la preservació d’un paisatge que res no té a veure, perquè no
s’ha transformat, en general, per l’acció del turisme, ens
sembla que és una visió equivocada de l’impost del turisme
sostenible.

I des d’aquest punt de vista, nosaltres, si el grup
parlamentari, els grups parlamentaris proposants accepten
aquesta esmena, serà l’únic punt, demanam la votació separada,
serà l’únic punt en què ens abstendríem perquè és massa
general i al final podem dedicar els recursos de l’impost de
turisme sostenible, per compensar les externalitats negatives,
a la preservació d’uns paisatges naturals que res no tenen a
veure amb l’acció del turisme. Per tant, pensam que això no
respon a la prioritat essencial que ha de tenir l’impost.
Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon fer ús, la Sra. Garrido,
del torn per fixar posició respecte de les esmenes i dir-nos si
accepta o no votació separada.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Sr. Juan, jo no l’he entès, a
jo em sap greu dir-li d’aquesta manera, o vostè no ha entès
aquesta PNL i de què anava aquesta PNL o jo no he estat capaç
d’entendre’l, em sap greu. Ara, això sí que he entès de la seva
intervenció, la seva intervenció torna a tenir el mateix rerafons
que tenen sempre les polítiques i totes les intervencions del
Partit Popular quan parlam de protecció i quan parlam de medi
ambient, té sempre, sempre, sempre el mateix.

El Partit Popular és cert que, en la seva tasca legislativa, sí
que ha fet lleis que continuen en vigor, que s’han modificat,
que continuen en vigor i que formen part del llegat legislatiu
i proteccionista d’aquestes illes. Ara, el Sr. Company li va fer
un mal, però un mal brutal, i el Sr. Bauzá també,...

(Remor de veus)

... perquè li record la Llei del sòl amb l’amnistia a totes les
edificacions il·legals; li record el Decret llei 10/2012, li
record el 10/2012, amb la legalització de totes les
urbanitzacions il·legals dins sòl rústic...

(Remor de veus)

... li record la Llei agrària del Sr. Company. Es posin tranquils,
per favor!...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

... tranquils, tranquils, que no passa res.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Això és el que han fet vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Això és el que han fet vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido, un momentet, deixi’m. 

(Remor de veus)
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Senyors diputats, un poc de silenci, tothom ha escoltat
tothom, deixin que la Sra. Garrido parli. Continuï, Sra.
Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

La Llei agrària del Sr. Company, que es va haver de
modificar, i el pitjor, la Llei turística que va fer el Govern del
qual el Sr. Company formava part. 

Sr. Juan, aquesta PNL no anava de protecció, va
d’ordenació del territori, el paisatge va d’ordenació del
territori.

Sr. Benejam, jo li dic el mateix que el Sr. Melià, tampoc
no l’he entès. Si vostès pensaven que aquesta PNL...

(Remor de veus)

... -jo els veig nerviosos avui, eh!

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Els veig nerviosos.

EL SR. PRESIDENT:

..., per favor, senyors diputats i diputades, un poc de silenci.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Si pensaven que la PNL no era suficientment concreta
tenien la possibilitat d’esmenar-la i fer-la una mica més
concreta i n’haguéssim pogut parlar.

I parlava del Conveni del Paisatge Europeu i ens parlava de
la dreta europea. Crec que la dreta espanyola té molt a
aprendre de la dreta europea i per desgràcia la dreta espanyola
no ha après res de la dreta europea, aquesta és la desgràcia que
teniu aquí.

(Alguns aplaudiments)

I sí, miri, per molt que li pesi a vostè o pesi als senyors del
PP, les polítiques proteccionistes d’aquesta terra les ha fetes
l’esquerra, de la dreta mai no s’espera.

(Remor de veus)

Sr. Rodríguez, jo escoltant la seva intervenció de cap de
les maneres hagués pensat que acabarien votant a favor
d’aquesta PNL, perquè el llenguatge faltón que ha utilitzat
quant a la Cimera del Clima que se celebra en aquest moment,
quant a les delegacions, aquest tipus de llenguatge el que
reflecteix és la seva profunda xenofòbia, els seus prejudicis,
reflecteixen això directament i, si no, torni agafar el Diari de

Sessions i s’escolti, perquè reflecteixen això profundament.
I fa gala d’un cinisme totalment brutal.

(Remor de veus)

Quant al Sr. Melià, agrair el suport del seu grup i dir-los
que, per part del Grup Socialista, és a dir, després veurem
quina és l’activitat legislativa que en farà el Govern, pensam
que una llei de paisatge és bona perquè és la llei que ha de
plantejar la transversalitat d’aquestes polítiques a totes i cada
una de les accions que es facin, des de la política turística,
l’energètica, la industrial, l’agrària, crec que totes i cada una
de les polítiques han d’estar impregnades d’aquestes mesures
a nivell paisatgístic perquè, com bé deia, el paisatge ha de ser
canviant i no pot quedar congelat perquè si queda congelat és
quan les coses no funcionaran.

Ja per últim, quant a les esmenes presentades pel Grup
Mixt, acceptaríem la primera i la segona esmena.

Quant a l’esmena que proposen..., és a dir, la 10255 i la
10256 les acceptaríem, perquè entenem que la que fa
referència a l’ITS no parla de paisatges no transformats pel
turisme, sinó que parla d’una manera genèrica i hi pot haver
paisatges singulars que s’hagin transformat pel turisme, per
tant, entenem que sí que la podem acceptar.

Quant a l’esmena 10257, faríem una proposta de
transacció per aclarir una mica el sentit, i llegiré com quedaria
el punt concret, perquè quedi clar, seria: “el Parlament de les
Illes Balears constata la contribució i el lligam indissociable
del paisatge, amb la pervivència dels costums, usos i tècniques
tradicionals de la nostra comunitat, i insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a incloure la defensa dels
costums, usos o tècniques tradicionals que el fan possible en
el desplegament de la Llei de salvaguarda del patrimoni
cultural i immaterial de les Illes Balears”. És aclarir una mica
el sentit de la proposta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido, accepta votació  separada? S’ha fet una
proposta de transacció a l’esmena 10257 i he de demanar als
diferents portaveus si tothom hi està d’acord. Tothom hi està
d’acord? Sí?

Idò, passam a votar, votam el primer punt tal com està.
Votam.

36 vots a favor, cap en contra i 18 abstencions.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

51 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.
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Passam a votar el punt número 3, amb l’esmena 10255
incorporada. Votam.

51 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.

Ara passam a votar l’esmena 10256. Votam.

49 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions.

I ara passam a votar l’esmena 10257, amb la transacció
incorporada. Votam.

51 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 8466/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
defensa de l es llibertats educatives consagrades a la
Constitució.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8466/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa de les llibertats educatives consagrades a la
Constitució.

(Remor de veus i petita cridòria)

Correspon, primer...

(Petita cridòria i alguns aplaudiments)

Senyors diputats... Correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom un altre pic. La
ministra socialista, la Sra. Celaá, la semana pasada, bueno,
hace dos semanas, atacó directamente a las familias de la
escuela concertada manifestando que la libertad de enseñanza
no viene protegida en la Constitución y cuestionando el
derecho de los padres a elegir libremente el centro educativo
que quieran para sus hijos y si ha de ser religioso o no.

No fue una intervención improvisada, fue preparada y leída
a consciencia, estructurada desde el principio hasta el final,
para acabar en la conclusión de poner en duda la libertad
educativa de las familias.

(Remor de veus)

Y una declaración, como ya comentamos aquí la semana
pasada, fuera de lugar y de mal gusto, porque, además, lo hizo
en el marco del Congreso de Escuelas Católicas al que había
sido invitada y delante de 2.000 profesionales que quedaron
estupefactos y asombrados ante semejante desprecio y falta de
respeto.

(Remor de veus)

La semana pasada, en las preguntas orales, el Grupo
Parlamentario Popular interpeló al conseller March sobre este
sucedo haciendo hincapié en el contenido del artículo 27 de
la Constitución, que es bastante claro y recoge dos derechos:
el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho de los
padres a escoger el tipo de educación que quieran para sus
hijos. La Constitución es suficientemente clara y, aparte de
ello, la jurisprudencia, hay tres sentencias del Tribunal
Constitucional que protegen y vinculan estos dos derechos, y
también la Declaración Universal de los Derechos Humanos
los protege.

La ministra desvinculó los derechos, fue un claro ataque a
la concertada y, como ya ha manifestado el sector, además, es
con un contenido y con una intención ideológica, es decir,
agradar a sus socios de Podemos con los que quiere gobernar
en Madrid, que rechazan la educación concertada y con los que
ya se está gobernando aquí, en Baleares.

El Sr. March se puso de perfil, renunció a hacer una clara
defensa del derecho constitucional y aunque esperábamos que,
por una vez, fuera coherente con su responsabilidad como
gestor de la educación de Baleares, no nos sorprendió
realmente su actitud servilista ante la ministra Celaá. Y digo
que no nos sorprendió porque, en general, es la tónica que
tiene este Gobierno autonómico de la Sra. Armengol, agachar
la cabeza ante Madrid, independientemente de si las
decisiones benefician o perjudican a la ciudadanía de Baleares.
Y además porque no es la primera vez que atacan a la
concertada, lo vienen haciendo desde 2015, laminando poco
a poco sus derechos, eliminando el punto de antiguo alumno,
reduciendo las zonas escolares, congelando los fondos
públicos de la escuela concertada, para que tengan que
recortar sus gastos, o dando la espalda a la demanda social a la
hora de planificar la oferta educativa.

El conseller dijo que en Baleares hay un 95% de familias
que escogen el centro que quieren, pues también es una verdad
a medias, porque ese 95% lo que escoge es una de las
opciones que se les da a elegir y suelen poner alguna opción
de las que pudieran salir, para evitar que desde la conselleria
se les dé otra opción de las que hayan quedado disponibles. Y
en caso de que fuera así, que eligieran ese 95%, ¿qué
inconveniente hay en respetarlos? Porque si un 95% han
elegido libremente y de ese 95 un 40% elige la escuela
concertada ¿no será porque esta opción es buena? ¿No será
porque les gusta?

Y si hay muchos centros educativos concertados con lista
de espera y mucha demanda social ¿no será porque es buena?
¿No será porque gusta también a las familias? Pues estaría
bien respetar esa voluntad con los hechos y no solo con las
palabras.

Por todo ello, nosotros, desde el Grupo Parlamentario
Popular, presentamos una proposición no de ley para que
todos los diputados y diputadas se manifiesten si están a favor
de la educación y dentro de la Constitución y las leyes que la
amparan, o prefieren bordearla como hizo la ministra Celaá y
el Sr. March el otro día, de forma injustificable.
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Nuestra propuesta de acuerdo insta a respetar y defender
la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del
Tribunal Constitucional en relación al artículo 27 de la
Constitución, que sitúan en el mismo plano de igualdad el
derecho de la educación y la libertad de enseñanza, mediante
un desarrollo harmónico de ambos derechos.

Instamos a garantizar que los padres, como primeros
responsables de la educación de sus hijos, puedan elegir el
tipo de educación y centro educativo donde escolarizar a sus
hijos.

A defender la red de centros concertados, como garantes
de la existencia de una oferta plural complementaria a la red
pública, tal como ha manifestado, les decía, el Tribunal
Constitucional y, por tanto, la libertad de elección de las
familias, asegurando la igualdad de oportunidades en el
ejercicio de ese derecho.

Promover y respaldar la autonomía organizativa y
pedagógica de los centros, respetando el carácter propio de
los mismos para desarrollar proyectos educativos de calidad;
garantizar la existencia y gratuidad de los centros de
educación especial; respetar y hacer cumplir el artículo 27.3
de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a
garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus convicciones; abandonar cualquier intento dirigido a
suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la LOMCE;
y dar traslado, evidentemente, de este acuerdo al Gobierno de
España y al Govern de las Illes Balears, del que también la Sra.
Armengol se puso de perfil la semana pasada.

Como les decía, es una propuesta clara, lo único que
pedimos es que se respete el artículo 27 de la Constitución,
del que antes ustedes decían que eran constitucionalistas y
estaban dentro de ese marco, y que se pronuncien si están al
lado de la Constitución y de la libertad de enseñanza o
prefieren bordearlo, como ha hecho la ministra en funciones
y el consejero de Educación, el Sr. March.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Riera. Intervención del Grupo Parlamentario
VOX-Actua Baleares, para la defensa de sus enmiendas RGE
núm. 10268, 10269, 10270 y 10271/19, tiene la palabra el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Nos parecen acertadas las
PNL que van en defensa de las libertades constitucionales
porque, por mucho que les pese a los de la bancada de la

izquierda, nosotros defenderemos la Constitución siempre,
aunque haya que reformarla en algunos aspectos. Y en su PNL
lo que notamos a faltar es, como siempre, todo lo que hace
referencia tanto a la libre elección de centro como a la libre
elección de lengua en todas las etapas educativas y también la
promoción del mallorquín, menorquín, ibicenco, incluso
como dice el artículo 35 del Estatuto de Autonomía, que
ustedes no incluyen.

A ver si me entienden, que yo entiendo que no lo incluyen
porque es que ustedes, justo cuando han gobernado, han hecho
lo contrario, no han garantizado la libre elección de lengua en
todas las etapas educativas, el mallorquín, menorquín,
ibicenco y formenterense han brillado por su ausencia en el
sistema educativo, y la libre elección de centro tampoco ha
sido total porque han seguido dividiendo en distritos.

Por eso, precisamente, le hemos presentado unas
enmiendas de modificación, concretamente al punto 2, cuando
ustedes hacen referencia a la libre elección de centro,
creemos que es oportuno añadir a la última frase “instar al
Gobierno de las Islas Baleares a establecer un distrito escolar
único”, así habrá realmente libre elección de centro.

Y precisamente, conectado con este punto 2 y con la
referencia que hacemos en esta enmienda, hemos propuesto
otra modificación al punto 6, porque, claro, si no hay libre
elección de centro , que es lo que pasa, vemos como se
introducen aspectos ideológicos que pueden entrar en
conflicto con las convicciones morales, religiosas, etc., de las
familias. Por eso, hemos propuesto añadir, también a la parte
final del redacto  del punto 6, la siguiente inclusión:
“informando a los padres, previamente, de las actividades que
afecten a cuestiones morales que puedan resultar intrusivas
para la consciencia y la intimidad de sus hijos, de tal modo que
puedan conocerlas y analizarlas de antemano y, en base a ello,
dar su consentimiento o no para asistir a dicha formación”,
porque si no los padres se  ven atados sí o sí a ir a
determinados centros educativos, donde sí o sí les van a
introducir materias que pueden entrar en conflictos
ideológicos.

Además, como les decía, hemos notado a faltar las
referencias a la libre elección de lengua en todas las etapas
educativas para no seguir con el actual sistema de imposición
del catalán y que no siga sucediendo lo que ocurre ahora en la
inmensa mayoría de los centros educativos públicos, donde se
aplica la inmersión lingüística obligatoria en catalán. Y como
es una PNL titulada en defensa de las libertades educativas
consagradas en la Constitución, pues nada más y nada menos
que el Tribunal Constitucional, hasta en tres ocasiones, ha
dicho claramente que la inmersión lingüística obligatoria en
catalán es anticonstitucional, y esto realmente es lo que está
sucediendo no solo en Cataluña, sino también en Baleares,
donde también son de aplicación las sentencias del Tribunal
Constitucional.

Por eso creemos adecuado añadir un nuevo punto en el que
“se inste a derogar la normativa que ha permitido la
eliminación del castellano o español en las aulas e iniciar la
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elaboración de una nueva normativa que permita la libre
elección de lengua en todos los niveles educativos en centros
de enseñanza no universitaria, sostenidos con fondos
públicos”.

Al igual, como le decía al principio, que no hay ninguna
referencia a nuestro mallorquín, menorquín, ibicenco y
formenterense que está siendo sustituido por un catalán
estándar que nada tiene que ver con lo que siempre se ha
hablado en estas islas. Por eso también instamos, un nuevo
punto, “instamos al Gobierno de las Islas Baleares a promover
las modalidades lingüísticas mallorquina, menorquina,
ibicenca y formenterense, así como las manifestaciones
culturales de Baleares en los centros educativos”. Creemos
que así sí se garantizarían las libertades educativas en lo que
tiene que ver con las libertades lingüísticas, ya le digo, el
ámbito donde se produce la mayor vulneración de derechos de
las familias que no pueden elegir, y además, se haría
garantizando los derechos de los hablantes de ambas lenguas,
no como sucede ahora que no se garantizan los derechos de
los hablantes, ni de los que hablan español ni de los que les
gustaría que su mallorquín, menorquín e ibicenco de toda la
vida se pudiera aprender, en vez de lo que se está aprendiendo
actualmente, que es un catalán estándar ortopédico que nada
tiene que ver con lo que siempre se ha hablado aquí.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Campos. Intervención del Grupo
Parlamentario Ciudadanos para defender la enmienda RGE
núm. 10293/19, tiene la palabra la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Muchas gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Como se ha explicado hoy aquí, esta PNL tiene su razón de ser
en mayor medida por las declaraciones de la ministra Isabel
Celaá, hace apenas unas semanas, donde cuestionaba la
libertad de enseñanza como derecho constitucional. Unas
declaraciones totalmente temerarias, premeditadas y
preparadas que dejaron muy preocupados a padres, profesores
y miembros de la escuela concertada. La ministra dijo,
textualmente: “́ De ninguna manera puede decirse que el
derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a
elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de
enseñanza.”

Desde Ciudadanos hace tiempo que alertamos de la
cruzada que tiene la ministra de Educación con la enseñanza
concertada. En el anterior Pleno me quedé francamente
preocupada con la respuesta que me dio la presidenta a mi
pregunta, no solo no reprobó las declaraciones de la ministra,
sino que las negó, rotundamente, como nos tiene ya
acostumbrados con esa facilidad que tiene la izquierda al
“trilerismo” del lenguaje, incluso restó importancia a estas

manifestaciones y nos tildó, una vez más, de alarmistas por
ejercer nuestro derecho a la oposición.

Y hoy repito en esta tribuna que la alarma social, la
incertidumbre y la inseguridad la comenzó la ministra de
Educación con unas afirmaciones que supusieron un ataque
directo y flagrante a la educación concertada.

Y ayer les dijeron por fin a los sindicatos de la concertada
que no será posible aplicar las mejoras para los docentes de la
concertada y sus jornadas laborales, mejoras pactadas pero
que aún no han comenzado a implementarse. Nueva
constatación de que la educación concertada no es una de las
prioridades del Govern de Armengol, cuando aumentan altos
cargos, asesores o dinamizadores lingüísticos.

Ante todas estas alarmas, a mi grupo parlamentario nos
preocupa que haya en realidad una hoja de ruta trazada para
acorralar a la educación concertada, y más conociendo el
objetivo claro de Unidas Podemos de desmantelar la
enseñanza concertada en nuestro país. Por eso ya le dijimos
que nos preocupaba que fuera un guiño más a sus socios
preferentes y quizás dejar una puerta abierta a seguir con la
deriva de asfixia a la educación concertada.

Y no queremos perder libertades, unas libertades que están
garantizadas en nuestra Constitución, nos preocupa que los
socialistas sigan tan ambiguos con la educación concertada y
se siga con el debate abierto continuamente.

(Remor de veus)

Y en este tema de la educación hay que dejar de ser
ambiguos, desde mi grupo parlamentario les exigimos que
aparquen su ambigüedad, la escuela pública, junto a la escuela
concertada, vertebran este sistema educativo, que es dual y al
mismo nivel.

Ciudadanos quiere reformar la LODE, la Ley Orgánica
reguladora del derecho a la Educación, para incluir, de forma
clara y específica, que la libertad de enseñanza y de elección
de centro está en la Constitución y que no haya más ataques
dependiendo del gobierno que gobierne. Por eso, hemos
puesto una enmienda en ese sentido y esperamos que el Grupo
Popular la acepte.

Y no nos cabe duda de que la educación concertada tiene
suficiente  cobertura en la Constitución Española y en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, como se recoge en esta
PNL. La enseñanza concertada no es subsidiaria de la
educación pública, sino es complementaria, tal como ha
quedado claro y ha declarado el Tribunal Supremo en varias
resoluciones. Y no cabe duda alguna de que la libertad de la
educación es un derecho inherente a los padres, somos
nosotros los que decidimos dónde y cómo queremos que se
eduquen nuestros hijos, los padres y madres queremos elegir
el centro y cómo se educa a nuestros hijos. Estarán de acuerdo
conmigo que una de las decisiones que tomamos más
importante en nuestra vida es la elección de centro o el
modelo educativo para nuestros hijos.
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La administración, en cambio, parece pretender elegir por
nosotros, la administración lo que debe procurar es asegurar
que los padres puedan, podamos elegir la educación que
queremos para nuestros hijos, porque la libertad de enseñanza
es un principio fundamental de cualquier democracia, así
como asegurar la igualdad de oportunidades para que las
familias con menos recursos puedan optar a ella.

De lo que estamos hablando es de libertad y de igualdad,
no defender un modelo sobre el otro. Como digo, la enseñanza
concertada no es subsidiaria de la pública, sino que son
complementarias. Queda clara la postura de Ciudadanos y por
eso votaremos a favor de todos los puntos de esta proposición
no de ley y pedimos que se tenga en cuenta nuestra enmienda.
Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Guasp. En el turno de fijación de posiciones,
por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra
la Sra. Santiago, por cinco minutos.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Cuando hace ya unos 41 años
unos señores decidieron sentarse a buscar el consenso para
ofrecer a España una norma bajo la cual iban a depender todas
las demás, uno de los artículos en los que más costó que se
pusieran de acuerdo fue el artículo 27, el del derecho a la
educación. Su redacción ambigua ha traído una reforma
educativa casi casi a golpe de cambio de gobierno, ninguna ha
funcionado, porque nuestro país está siempre a la cola en la
excelencia educativa con respecto al resto de países europeos.
Esta redacción un tanto ambigua podría haber permitido el
desarrollo de este artículo desde un enfoque mucho más
progresista del que se ha hecho hasta ahora, sin embargo, las
fuerzas conservadores, con sus mayorías políticas, su
influencia social mediática y las corrientes neoliberales de
opinión han inclinado la balanza hacia un modelo conservador
de privilegio eclesiástico y liberal.

Llegará el momento en que haya que traer al debate la
reforma de la Constitución para que sea una norma flexible,
adaptada a la sociedad del 2020 en adelante. También entrará
en el debate el derecho a la educación, mientras ese momento
llega este grupo siempre pondrá la enseñanza pública en sus
prioridades, procurando que los recursos públicos se destinen
a la enseñanza pública, y quién quiera llevar a sus hijos a un
colegio privado que se lo pague con su dinero y no con el
dinero de todos y de todas.

(Remor de veus)

Respecto a la enseñanza libre, ya hemos dicho por activa
y por pasiva lo que pensamos, que el dinero público debe
destinarse a materiales escolares, a la mejora, en general, de
los centros, ayudas para transporte, comedores; no vamos a
permitir que se destine a profesar ninguna religión, la religión

tiene sus propias instituciones de retiro y de culto a los que
podéis llevar a vuestros hijos los domingos o todas las tardes
que consideréis oportuno, pero en el colegio que aprendan a
enfrentarse a la vida, que sepan de ciencia, de cultura...

(Remor de veus)

..., de historia, y que su sentido crítico les haga cuestionar al
mundo y a sí mismos. No se trata de restringir ningún derecho,
sino darle al pueblo lo que es del pueblo y a Dios lo que es de
Dios.

Respecto a vuestra lucha con la elección de centro,
provoca una segregación y clasismo, estando tan lejos de los
valores de solidaridad, igualdad y convivencia, que no sé ni
cómo podéis atreveros a proponer semejante patraña de PNL
ideológica y sectaria.

(Remor de veus)

Verán, la revista de Sociología en la Educación, reveló, en
un estudio, el 2018, que España es uno de los países más
segregados de Europa, con cifras análogas a los países del
Este más segregados y muy alejadas de los países de su
contexto más cercano. La segregación escolar en las
comunidades ofrece resultados extremos, algunas entre las
que está Baleares, se encuentra la segregación más baja de
Europa, y otras, como la Comunidad de Madrid, con una
segregación muy alta, sólo superada por Hungría. 

Con todo ello se observa la incidencia de las políticas
educativas regionales, respecto a los criterios de admisión de
centros en la segregación escolar, mostrando que políticas
como el fomento de la educación privada, de la competencia
de centros mediante la publicación de rankings, o la creación
de un distrito único puede configurar sistemas educativos
inequitativos, que atentan a la igualdad de oportunidades.
¿Dónde encuentran aquí la vía para hablar de valores en la
Constitución?

No sois un ejemplo de buenas propuestas educativas, está
más que claro que haya donde gobernáis, la educación pública
se resiente, en Madrid donde Esperanza Aguirre ha gobernado
a sus anchas, la educación pública ha bajado a la mitad, cuando
la media española es del 79%. Aprobasteis una ley educativa,
la LOMCE, con la mayoría de grupos en contra, que según los
colectivos de docentes se traduce en una carga para ellos y por
eso consideran que tiene un efecto directo negativo sobre la
calidad de la enseñanza.

¿Es que no os acordáis de la revolución social del 15M?,
algunas de las consignas más potentes que pedíamos en las
plazas era el respeto al pueblo, por una educación pública de
calidad y gratuita. ¿Se os ha olvidado que vuestro partido sacó
a la calle a una de las mayores manifestaciones de la historia
de Baleares, encabezada por una marea verde imparable que
echó a Bauzá a la calle? Pero ¿para quién estáis pidiendo estas
cosas, no sabéis que hay una amplia mayoría de colectivos que
se dedican a la enseñanza y que son quienes tienen que hablar,
denunciar y proponer, que os dieron la espalda cuando nos
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hablasteis de crisis, para estafar a la educación y a la sanidad
en nuestra cara? Sois el partido de los recortes sociales,
lecciones de valores ninguna.

Vosotros cuando hacéis política y proponéis estas cosas,
¿lo habláis con los colectivos, o cómo lo hacéis, habláis con
las fuerzas reivindicativas? ¿Con quién consensuáis estas
iniciativas, con el grupo de WhatsApp del cole privado?

(Remor de veus)

Siempre el PP haciendo políticas de espaldas a la gente,
sin enterarse de si el sistema que tenemos en Baleares
funciona mejor o peor, o está en vías de funcionar,
proponiendo alegremente iniciativas que están muy lejos de
las reivindicaciones de los colectivos de educación pública,
que es la única que debería hablarse en la casa del pueblo,
donde se trata con dinero de todos y de todas.

Gracias, vicepresidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Santiago. Por parte del Grupo Parlamentario
MÉS por Mallorca tiene la palabra el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Gràcies, bon dia diputats. Un comentari
abans de començar, Sr. Company, vist el club de fans que té la
Sra. Riera, jo fos de vostè estaria preocupat perquè li mourà
la cadira, no li càpiga cap dubte, perquè li han fet molt de cas
quan ha sortit.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Bé, amb aquesta proposició..., eh...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

EL SR. MAS I TUGORES:

... amb aquesta proposició no de llei el PP ens vol tornar dur
a un debat inexistent entre la comunitat educativa, al cap i a la
fi el que volen la majoria de famílies és que els seus fills i
filles siguin escolaritzats a centres que tenguin prou docents,
que aquests tenguin la formació adequada i els mitjans
necessaris per dur a terme la feina d’educar, que deu ser una
de les més importants i delicades que existeixen. Això ho dic
per contextualitzar la seva proposta, la majoria de famílies a
dia d’avui trien les escoles de prop de ca seva. Això és així
perquè les escoles de la nostra comunitat, siguin públiques o
concertades, són escoles de qualitat, ben dotades i amb equips
docents que fan la feina d’una forma excel·lent.

Allò realment important per a l’administració educativa
han de ser els alumnes i els treballadors docents. Els alumnes
són la part més sensible i els docents són els que fan la feina
amb aquesta part sensible. Per això els passats quatre anys, la
passada legislatura, s’han dut a terme tot un seguit
d’actuacions per millorar les condicions laborals dels
docents: s’han començat a pagar beques menjador a les
concertades, s’han concertat hores d’orientadors, etc. Ahir
horabaixa encara, per les notícies que tenim nosaltres, hi va
haver una trobada de la Mesa de l’educació concertada.

En definitiva, l’escola concertada, no necessàriament
parlam d’escola religiosa, com deia, l’escola concertada
forma part del dia a dia de l’agenda educativa d’aquest Govern,
també per contextualitzar la proposta.

Per altra banda, les xifres parlen per elles mateixes, als 3
anys 9 de cada 10 alumnes van al centre que trien les famílies.
Tornem contextualitzar la proposta, és a dir, no hi ha cap
alarma social, les famílies són ateses i els alumnes
escolaritzats amb criteris de qualitat educativa. L’educació no
és un menú que puguem triar a la carta, l’educació, els
currículums s’elaboren amb criteris científics i nosaltres
estam totalment a favor de l’autonomia de centre, de fet,
nosaltres hi creiem de veres no només per defensar segons
què.

I ja per acabar, el paradís..., -una notícia-, el paradís
educatiu de la dreta, la Comunitat de Madrid, ha demanat que
no es publiquin els resultats PISA, ja que han estat paraules
textuals: “un desastre”. Per tant, és ben hora que revisin el
model i les prioritats a l’hora de parlar d’educació. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei que
avui presenta el Grup Parlamentari Popular no ens pareix ni bé
ni malament, però tampoc ens pareix del tot necessària.
Nosaltres estam d’acord que la ministra Celaá va fer unes
declaracions que no varen ser afortunades, però jo  a partir
d’allà no he vist cap conseqüència sobre el que té a veure amb
l’educació pública i concertada d’aquesta comunitat autònoma,
per exemple.

Vostès, és cert, ens fan un repàs a la Constitució, a la
Declaració Universal de Drets Humans, a l’article 109.2 de la
LOMCE, però no veiem cap mesura concreta. De totes
maneres li he d’anunciar, Sra. Riera, que pot estar contenta
perquè li votarem a favor, però anem per parts. Article 27è,
situa en el mateix pla d’igualtat el dret d’educació i la llibertat
d’ensenyament mitjançant..., sí efectivament ho diu la
Constitució espanyola, ja ho sabem, és d’obligat compliment.
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Punt 2, Declaració Universal dels Drets Humans, que triïn
el tipus d’educació i el centre educatiu on escolaritzar els seus
fills. Sí, els donarem suport. 

El punt 3 , ens pareix que tornen fer una mica de
demagògia, tot i això també els votarem a favor.

Punt 4, parlen vostès que el Parlament de les Illes insta el
Govern de l’Estat i el Govern a promoure i donar suport a
l’autonomia organitzativa..., efectivament, això ha de ser així,
sempre dins el dret constitucional, dins el dret
constitucionals, perquè ja sap que de vegades es freguen línies
perilloses a segons quins centres i segons quines
manifestacions d’alumnes de segons quins centres.

Per altra banda, el Parlament de les Illes insta el Govern a
garantir l’existència i gratuïtat dels centres d’educació
especial, per suposat que sí.

El Parlament insta el Govern de l’Estat, etc ., a complir
l’article 27.3 de la Constitució. Sí, hi estam d’acord, però és
que qualsevol dels punts que vostès presenten avui aquí,
m’agradaria saber què aporten a la millora de les condicions
laborals dels docents de la pública i  de la concertada, què
aporten al nivell educatiu que reben els  nostres infants, els
nostres nins i nines.

Nosaltres, com li dic, li votarem a favor, però pensam que
polítiques concretes són esmenes als pressuposts de l’any que
ve. Sabem que n’han presentades i moltes, però El Pi també,
1,5 milions. Impedeixen les nostres esmenes el
desenvolupament d’acord al que es va arribar a l’any 2016, per
això volem suprimir segons quins punts. Hem suprimit
l’establiment d’un sistema de control alternatiu al ja establert
en el Reglament de normes bàsiques de concerts educatius,
etc.

Aquestes coses, sí, 1,5 milions milloren les condicions
laborals de la pública i la concertada. Ja sap que nosaltres hi
estam absolutament a favor, pensam que no hem de triar entre
el papà i la mamà, són complementàries; és necessària
l’educació concertada i crec que s’han de dur polítiques. Que
s’han de millorar les condicions?, sí, de fet la nostra
solidaritat amb el sindicat USO, amb Ismael Alonso i els seus
companys, que avui s’han manifestat fora d’aquest parlament.

Pel que fa a les esmenes hem de dir que ens abstindríem en
principi a l’esmena que ha presentat Ciutadans per una cosa:
ustedes siempre instan al Gobierno central, sempre hem
d’instar el Govern central; facem coses aquí, sumem, facem,
però és que sempre anam a Madrid a demanar. Nosaltres
pensam que tenim unes competències transferides i un
parlament de les Illes que és el que ha de decidir. 

I llavors a les esmenes de VOX hem de dir que hi votarem
en contra. Modificar la parte final añadiendo a
continuación “por tanto también insta al Gobierno a
establecer un distrito escolar único”, no, ens pareix que és
innecessari, és contraproduent, i a més provoca embussos de
trànsit. Per altra banda, el pin parental, perquè això torna a ser

el pin parental, controlar, prohibir i dirigir els docents des de
la seva perspectiva, que és unilateral i que a més està sempre
com mirant en línia recta i no veuen amb perspectiva la nostra
societat; votarem que no. També parlen vostès del castellano,
eliminación del castellano, el español; esto no es verdad y
ustedes lo saben; aquí hi ha una llei de normalització
lingüística, hi ha un decret de mínims, etc., què els  he de
contar si vostès ho saben tan bé com jo, però el que passa és
que no els va bé, volen fer demagògia i com sempre cerquen
el titular. I el Parlament de les Illes insta a las modalidades
lingüísticas mallorquina, menorquina, ibicenca..., com si no
hi fossin, això ja els ho vaig dir en una sessió plenària anterior.

Així que nosaltres, efectivament, hi votarem a favor, però
aquesta és el nostre posicionament. Pel que fa VOX els he de
dir que en un foli xapat per la meitat podríem fer un resum de
totes les seves propostes perquè són tres: sota, caballo, rey;
sota, caballo, rey. Dimarts a dimarts, comissió a comissió;
amb un foli ens basta. Podríem fer tres anotacions i ja
tendríem l’enciclopèdia de les seves propostes
parlamentàries. I he de dir també al Partit Popular que no es
contagiïn, que vostès ho fan bé; no es contagiïn d’allò  que
passa. I per acabar, senyors de VOX, els he de dir que
nosaltres donam tot el suport als docents d’aquesta comunitat,
de la pública i de la concertada, i per suposat a l’institut de
Porreres...

(Alguns aplaudiments)

... a l’institut de Porreres i a la nostra batlessa, que és d’El Pi,
per cert. Sí, me la iba a poner, pero es que es talla 8, igual
no me cabe, lo puedo intentar. Gràcies, Sr. President.

(Algunes rialles i 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. Ens trobam davant una proposició
oportunista, alarmista i frívolament fonamentada, perquè
partint d’unes declaracions no es pot desqualificar el contingut
d’una llei. Fora bo esperar conèixer l’articulat de fons per
després parlar i criticar, si n’és el cas. Emprar la Constitució
per avalar la ideologia pròpia i atacar l’adversari és ja un fet
recurrent que demostra que se’n fa constantment una
utilització partidista, en aquest i altres casos que coneixem. 

La identificació entre llibertat d’ensenyament i escola
concertada és perversa, entre altres coses perquè la fórmula
dels concerts no apareix a la Constitució, ja que és fruit dels
acords del 79 entre l’Estat espanyol i la Santa Seu.
Perfectament i constitucionalment es podria optar per un altre
model. El que sí ha de fer l’Estat és garantir  una educació
pública de qualitat per a tothom. L’escola privada, que es pot
concertar o no, és complementària, com la mateixa PNL
reconeix al punt 3, i per tant l’Estat només té l’obligació de
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garantir que ofereix el servei adequat i d’acord amb la
legislació.

Pel que fa al dret dels pares a triar el tipus d’educació ,
article 26 de la Declaració de Drets Humans, es garanteix amb
la participació dels pares en el consell escolar de cada centre,
on han de tenir capacitat decisòria, que és precisament el que
va eliminar la LOMQE del PP. Vostès parlen d’autonomia de
centres i de drets dels pares quan varen deixar els consells
insulars -perdonau- els consells  escolars com figures
purament decoratives. 

La pregunta fonamental que s’ha de fer és: és possible que
el PP defensi que els pares tenguin dret a escollir una
educació que defensi la inferioritat de les dones?, que els
homosexuals són malalts?, que és bona l’ablació del clítoris?,
que menjar marisc és pecat?, que les vaques són sagrades?, que
el sexe fora del matrimoni és pecat? Perquè de tot això hi ha
a les diverses religions que hi ha a l’Estat. Vostès no defensen
els drets dels pares a triar, sinó els privilegis de l’Església
Catòlica.

Per tot açò hi votarem en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon
dia. Tornem a venir aquí a parlar com cada setmana, crec que
-i ho repetim cada setmana- parlem del mateix. Aquesta vegada
el Partit Popular porta aquí una PNL que titula “en defensa de
les llibertats educatives consagrades a la Constitució”. Jo crec
que, Sra. Riera, s’ha equivocat de títol, hauria d’haver dit
directament “en defensa de l’escola concertada”, i així tothom
sabia de què parlava, perquè aquí ens posem a parlar de
l’article 27, de la llibertat d’educació, de la llibertat religiosa,
però al final el que vol és defensar l’escola concertada, per
cert, una escola concertada, perquè l’escola concertada va més
enllà de l’escola concertada religiosa. Hi ha escola concertada
no religiosa i també estan defensades. 

Per tant crec que... aquí barregen coses, barregen coses
perquè no respon..., primer intenta tapar de... d’educació, de
dret a l’educació, i després barreja el dret a l’elecció, que no
és el mateix. El que està clar és que el dret a l’educació està
molt fonamentat, però parlem de models, parlem de models.
Vostès aquí vénen a defensar un model que sempre vol que
sigui igualitari, i jo li repeteixo que parlem d’equitat. El
Govern té l’obligació de mantenir una escola que garanteixi
l’equitat entre tots, i per tant ha de garantir l’educació que
garanteixi l’equitat.

De tota manera, Sra. Riera, tranquil·la, i Sr. (...),
tranquil·la. Des d’aquí vostè diu que no i jo li ho dic: el Partit
Socialista defensa l’escola concertada fins allà on toca;
l’escola concertada no està en perill, ja ho dic jo; no, no som

ambigus; vostè diu “déjense de ambigüedades”. No! El Partit
Socialista i aquest govern no van en contra de l’escola
concertada. Al contrari, l’escola concertada està garantida. Per
què? Jo li ho explico, jo li ho explico, perquè vostè parla de
l’escola concertada com si hagués estat l’invent de la dreta.
Perdoni, no, l’escola concertada la va establir un govern
socialista; per tant no digui que el Partit Socialista és ambigu;
si la crea no és ambigu.

(Alguns aplaudiments)

... és clar, no és ambigu.

Després diuen aquí que en aquesta situació el dret
d’elecció de centre està en perill. No. Ja li ho van dir, el dret
d’elecció de centre està garantit i la prova és que el 92% dels
alumnes aconsegueixen plaça en primer lloc. La Sra. Riera diu
“dels que posen allí”; clar, dels que trien els pares, no hi ha
volta de full. Si posen en primer lloc un centre el posen i ja
està.

I després el Govern no retalla d’escola concertada, el
Govern no lamina l’escola concertada, el Govern va defensant
l’escola concertada, i la prova és que enguany hi ha 2.300.000
euros més que en el pressupost de l’any passat; el 2020 hi ha
2 milions quasi i mig més que l’any passat. Per tant hi ha més
professors que l’any passat. Durant tota aquesta legislatura
s’ha augmentat el pressupost un 21%; per tant no hi ha cap
alarma, Sra. Riera, no pot dir que hi ha cap alarma. No hi ha
alarma social; l’alarma social la crea vostè perquè, segons
aquí, diu que s’ha creat una alarma social. Perdoni, l’alarma és
una alarma de partit, i concretament una alarma de partits de la
dreta, i concretament una alarma de partits que defensen un
model determinat, perquè realment això va de models.

Vostè a la PNL parla de diferents punts, que ja li avanço
que els votarem absolutament tots en contra perquè hi ha tota
una sèrie d’elements que ja li hem explicat aquí els quals o bé
ja es fan o hi ha justificació per votar-hi en contra. 

El del punt 4, que és el d’autonomia de centres, li vull
recordar que l’autonomia de centres és la base de tot, vostè ho
sap, i aquí s’ha parlat per activa i per passiva que l’autonomia
de centres és fonamental, però en l’autonomia de centres hi
entra la participació, que ja li ho hem dit, la participació que
el Partit Popular va limitar... a la limitació dels consells
escolars, perquè al final, vostè parla de l’elecció de centre, i
jo crec que també s’equivoca, igual que s’ha equivocat en la
titulació, s’equivoca i en lloc de parlar de la llei dels drets dels
pares a triar centre, el que defensa realment i en el fons el
Partit Popular és el dret dels centres a triar els alumnes, i
això, Sra. Riera, no. Per tant, crec que queda molt clar que
això va de model.

En el punt 7 , que parla de la demanda social que és una
cosa de la LOMCE, ja li hem dit per activa i per passiva aquí,
Sra. Riera, el Partit Socialista no és que vulgui derogar la
demanda social de la LOMCE, vol derogar la LOMCE sencera,
que és el que s’ha de fer, perquè era una llei perniciosa i una
llei que és un model de la dreta, perquè al final, al final va de
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model. I nosaltres el que defensam és una escola per a tots i
una escola inclusiva, i el Partit Popular va, en companyia de
VOX i dels altres partits de la dreta, cap a una escola
segregadora.

El Partit Popular vol una escola diferenciada...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, hauria d’anar acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... -sí, acab de seguida-, vol una escola segregadora. El Partit
Popular parla de xecs escolars, que són segregadors; el Partit
Popular parla de la zona única, que és segregadora; el Partit
Popular vol currículums únics, que són segregadors. 

En definitiva, Sra. Riera,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, acabi, per favor.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... votarem en contra de tot perquè no volem un model
segregador, sinó una escola inclusiva i equitativa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al grup proposant per fixar posició respecte
de les esmenes i indicar-nos si accepta votació separada. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré... empezaré por las
enmiendas por si luego me falta tiempo, y afirmar que sí,
evidentemente permitiremos votación separada para que no
sirva de excusa el no votar un punto por no votar el otro.

Sr. Campos, nosotros, bueno, no lo entendemos, pero
aceptamos que su grupo tiene un programa político bastante
monotema y que tiene que sacar siempre las mismas
cuestiones hablemos de lo que hablemos, y cada vez que
hacemos una propuesta de educación ustedes nos hablan del
pin parental, nos hablan de la inmersión, nos hablan de la
educación a la carta. Si hablamos del libro de texto, las
enmiendas; si hablamos de menús escolares, las enmiendas; si
hablamos de libre elección de centro, las enmiendas, o de
proyectos educativos, y mire que se lo digo totalmente desde
el respeto que le tengo a usted como grupo democrático,
porque para eso esta usted aquí representando a la ciudadanía
que le ha votado, pero haga usted una propuesta concreta de
temas de inmersión, de temas de lengua, de temas de... de lo
que usted considere como hace otras veces, pero no
aproveche para bombardear las propuestas de un grupo

parlamentario para defender lo que recoge el artículo 27 de la
Constitución, para presentar siempre sus enmiendas.

Lo digo simplemente, de verdad, con todo el respeto y para
justificarle que no aceptaremos algunas de sus enmiendas, por
ejemplo la 10269 que equivale a la del pin parental, que
votamos la semana pasada. Ya le dijimos que era una
educación a la carta personalizada, imposible de aceptar y que
creaba desigualdades. 

Tampoco la 10270, que, bajo la fachada de proteger la
libre elección de lengua, lo que hace usted es proteger la libre
inmersión, porque es que si hay libre elección en toda la etapa
educativa no garantiza usted una enseñanza equilibrada,
garantiza una libre inmersión en función de la voluntad
subjetiva de cada situación familiar, y entonces no hay un
aprendizaje equilibrado.

Pero sí le digo que le aceptaremos la enmienda 10271,
sobre modalidades insulares, no porque tenga nada que ver con
la propuesta, que no tiene nada que ver, pero para que quede
claro que nosotros, como es un tema que no se ha tratado,
defendemos las modalidades insulares del mallorquín,
menorquín, ibicenco y fomenterense, faltaría más, y porque lo
ha presentado usted como un punto de adición.

No le aceptaré la 10268, se la hubiera aceptado si me
hubiera presentado una adición, incluso le presentaría una
enmienda in voce, pero sé que no saldría adelante, porque la
única manera de garantizar la libre enseñanza no es sólo con
el distrito único, es con recursos suficientes, con centros
suficientes, con plazas suficientes y también el distrito único,
pero es un tema individualizado que forma parte de una manera
de reconocer esa libertad de enseñanza, pero no es la única. 

Por tanto, si quieren hacer una propuesta... por delante que
vaya nuestro compromiso con aceptar el distrito único porque
además lo hemos propuesto también... del Partido Popular.

Respecto a la enmienda de Ciudadanos, la 10293, Sra.
Guasp, nosotros no dudamos de la buena voluntad de la
enmienda, pero es que no es el objetivo de la propuesta, es que
la Constitución es suficientemente clara en el artículo 27; es
decir, nosotros proponemos que se reafirmen los diputados en
si están o no a favor del artículo 27 de la Constitución y usted,
con su enmienda, lo que dice es que se modifique la ley para
aclarar aquello que parece según su enmienda que no se aclara
en la Constitución. Es que usted lo que hace es cuestionar que
el artículo 27 de la Constitución sea claro, si pide que la ley
se reforme para poderlo aclarar.

Y, por otra parte, si usted observa el artículo único de la
LOMCE que modifica todo el artículo 1 y añade un apartado
q), habla de la libertad de enseñanza la LOMCE, con lo cual...,
sí, se lo puedo leer: “la libertad de enseñanza, que se
reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales
a elegir el tipo de educación y el centro de sus hijos en el
marco de los principios constitucionales”, por tanto, lo que
usted pide ya está recogido. No mezclemos debates y vayamos
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a decidir si estamos a favor o en contra del artículo 27 de la
Constitución, por lo cual no aceptaré esta enmienda.

Como tengo poco tiempo, quisiera hacer una referencia al
discurso de Podemos, Sra. Santiago, como siempre previsible.
Yo no sé si a usted le ha tocado educación en el reparto de
grupo o la han seleccionado, pero créame, le hace un flaco
favor a sus compañeros cada vez que convierte sus
intervenciones en un ataque inconsistente al Partido Popular,
cargado de insultos...

(Alguns aplaudiments)

... y de faltas de respeto en contra de lo que dice el artículo
81.3 del Reglamento, siempre en el mismo tono
independientemente del tema que tratemos. Yo no sé si es por
la falta de argumentos o de formación, espero que no, pero
desde luego le hace un flaco favor a su partido estando
siempre en el... aquí en el faristol a punto de saltar a las
barricadas, realmente, tanto si hablamos de libro de texto, de
material didáctico, de precios de menús escolares, de lo que
sea.

Lo que está claro es que usted no tenía ninguna intención
previa de consensuar nada con el Partido Popular, porque es
que prácticamente no ha escuchado ni mi intervención y lo
único que ha hecho aquí es atacar directamente a mi partido,
remitiéndose a hechos de hace 41 años. Pues mire, ustedes,
que van de progres, no sea tan carca de utilizar el argumento
siempre de atacar al Partido Popular, quizás progrese un
poquito en esa linia y verá como es más feliz en sus
intervenciones.

(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

Sr. Mas, bé, nosaltres estam d’acord, les escoles són
bones, els docents són bons i els nins estan il·lusionats, el
problema és que estan espantats perquè aquí hi ha un
conseller d’Educació i aquí hi ha una Sra. Armengol, que,
en la mateixa línia nacional, per acontentar els socis de
Podem, el que fan és posar en dubte aquests docents,
aquests estudiants, que no oblidi que també estan asseguts
a l’escola concertada, no només a la pública com diu vostè.
Per tant, es manifesten. 

Estan a favor de la Constitució? Sí o no. Estan a favor
de la concertada? Sí o no. 

Permetrem votació separada, supòs que el punt tercer,
que hi ha autonomia de centres o volem autonomia de
centres, l’haurien de votar a favor, sí o no? No ho sé.

Y al Sr. Casanova, mire, yo... bueno, permito, entendemos
o aceptamos que usted se cuelgue la medalla de haber creado
la concertada, estaría bien que se lo dijera también al Sr.
March, porque el problema es que la concertada está
preocupada con ustedes, o sea que... alguna cosa les falla,
¿no?...

(Remor de veus)

 Entonces, claro, yo lo digo porque tenemos la sensación
de, o que se han podemizado ustedes un poco o Podemos se
ha (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... el caso es que la concertada tiene una cierta preocupación
y por esto traemos las propuestas porque nos lo piden de la
concertada, no nos lo piden desde el Partido Popular nuestros
afiliados únicamente al partido.

I després finalment, per acabar, Sr. President,...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vagi acabant...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... sí, sí, mirin, bueno, pueden estar seguros que el Partido
Popular defenderá ese 40% de familias que eligen la
educación concertada porque lo recoge la Constitución.
Esperemos que ustedes...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Riera...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... se pronuncien. Nosotros estaremos a favor de consensuar
materias de educación, pero dentro de la Constitución, para
patalear a esas familias no cuenten con nosotros. Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, de les cinc esmenes només accepta la 10271?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Idò passam a fer votació separada.
Passam a votar el punt 1. Votam.

24 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

24 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.
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24 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

24 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

24 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 6. Votam.

24 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 7. Votam.

24 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 8. Votam.

24 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

I ara passam a votar l’esmena 10271. Votam.

21 vots a favor, 34 en contra i cap abstenció.

V. Designació dels tres representants del Parlament
de les Illes Balears en el Consell Social de la Universitat
de les Illes Balears.

Ara senyors i senyores diputats passam al cinquè punt de
l’ordre del dia que correspon a la designació dels tres
representants del Parlament de les Illes Balears en el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears.

Procedirem a la designació dels membres del Consell
Social de la Universitat, d’acord amb el que disposa l’article
7 de la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització
institucional del sistema universitari de les Illes Balears, i la
Resolució de Presidència reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del
Parlament de les Illes Balears al Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears. 

Els grups parlamentaris han proposat les següents
persones: el Grup Parlamentari Unidas Podemos proposa el
Sr. Ignasi Palmer Forés; el Grup Parlamentari Popular proposa
el Sr. Francesc Jesús Fiol Amengual; el Grup Parlamentari
Socialista proposa la Sra. Mercedes Vacas Guerrero.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de novembre, respecte dels escrits presentats acordà,
conformement amb el punt 3 de la Resolució de la
Presidència esmentada, d’incloure les propostes a l’ordre del
dia de la sessió plenària d’avui, un cop comprovat, segons la
informació aportada, el compliment dels requisits establerts
respecte de les persones candidates.

A proposta de la Presidència, i oïda la Junta de Portaveus
a la sessió de dia 27 de novembre, la votació serà secreta i pel

sistema de paperetes, cadascun dels diputats presents escriurà
a la seva papereta el nom d’una sola persona de les proposades
i en resultaran elegides les tres persones que hauran obtingut
el major nombre de vots. 

La Sra. Secretària primera anomenarà els diputats i
diputades perquè dipositin la papereta a la urna.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Helena Benlloch i Bottini. 
Damià Borràs i Barber.
María Salomé Cabrera i Roselló.
Jorge Campos i Asensi.
José Luis Camps i Pons.
Silvia Cano i Juan.
Maria Pilar Carbonero i Sánchez.
Enrique Casanova i Peiró.
Josep Castells i Baró.
Gabriel Company i Bauzá.
Antonio Costa i Costa.
Juli Dalmau i de Mata.
Margalida Durán i Cladera.
Miquel Ensenyat i Riutort.
Ares Fernández i Lombardo.
Irantzu Fernández i Prieto.
Josep Ferrà i Terrassa.
Joan Ferrer i Ripoll.
Jaume Font i Barceló, absent.
Patrícia Font i Marbán.
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.
Beatriu Gamundí i Molina.
Maria Antònia García i Sastre, absent.
Mercedes Garrido i Rodríguez.
Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Patricia Guasp i Barrero.
Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Mariano Juan i Guasch.
Alejandro López i Soria.
María Tania Marí i Marí, absent.
Virginia Marí i Rennesson.
Vicent Marí i Torres.
Jordi Marí i Tur.
Antònia Martín i Perdiz.
Joan Josep Mas i Tugores.
Joan Mascaró i Bosch.
Cristina Mayor i Abad.
Josep Melià i Ques.
Jesús Méndez i Baiges.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero.
Maria Asunción Pons i Fullana, absent.
Catalina Pons i Salom.
Idoia Ribas i Marino.
Maria Núria Riera i Martos.
Sergio Rodríguez i Farré.
Sebastià Sagreras i Ballester.
Maria Esperança Sans i Regis.
Maria Pilar Sansó i Fuster.
Irene Triay i Fedelich.
Maria Antònia Truyols i Martí.
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Sílvia Tur i Ribas, absent.
Miquel Vidal i Vidal.
Francina Armengol i Socias.
Pilar Costa i Serra.
Vicenç Thomas i Mulet.
Gloria Pilar Santiago i Camacho.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Joana Aina Campomar i Orell.
Maxo Benalal i Bendrihem.

EL SR. PRESIDENT:

Introduïm també un vot telemàtic.

Mercedes Vacas
En blanc
En blanc
Mercedes Vacas
Mercedes Vacas
Mercedes Vacas
Mercedes Vacas
Mercedes Vacas
Mercedes Vacas
En blanc
Francesc Fiol
Francesc Fiol
Francesc Fiol
Francesc Fiol
Ignasi Palmer
Francesc Fiol
Ignasi Palmer
Francesc Fiol
Francesc Fiol
Francesc Fiol 
Mercedes Vacas
Ignasi Palmer
Ignasi Palmer
Ignasi Palmer
Ignasi Palmer
Francesc Fiol
Francesc Fiol
Mercedes Vacas
Ignasi Palmer
Mercedes Vacas
Francesc Fiol
En blanc
Mercedes Vacas
Ignasi Palmer
Ignasi Palmer
Francesc Fiol
Mercedes Vacas
Mercedes Vacas
Mercedes Vacas
En blanc
Mercedes Vacas
Mercedes Vacas
Francesc Fiol
Francesc Fiol
En blanc
Francesc Fiol

Francesc Fiol
Mercedes Vacas
Francesc Fiol
Mercedes Vacas
En blanc
Mercedes Vacas
Ignasi Palmer
Francesc Fiol
I Francesc Fiol

Resultat de la votació: són 55 vots emesos; vots vàlids, 55;
vots en blanc, 7; vots nuls, cap.  El Sr. Ignasi Palmer Forès ha
obtingut 10 vots; el Sr. Francesc Fiol Amengual ha obtingut 19
vots; i la Sra. Mercedes Vacas Guerrero ha obtingut 19 vots. 

En conseqüència, han estat designats com a representants
del Parlament al Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears el Sr. Ignasi Palmer i Forès, el Sr. Francesc Jesús Fiol
i Amengual i la Sra. Mercedes Vacas i Guerrero. Aquesta
designació es comunicarà al Govern de les Illes Balears
perquè procedeixi al seu nomenament, conformement amb
l’establert a l’article 8 de la Llei 2/2003, de 20 de març,
d’organització institucional del sistema universitari de les
Illes Balears.

VI. Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
7343/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotació econòmica del P l a de Salut Mental
Autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de
professionals (atès l’empat produït en comissió).

I ara passam al darrer punt, el sisè punt de l’ordre del dia,
que correspon a la votació de la Proposició no de llei RGE
7343/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
econòmica del Pla de salut mental autonòmic per tal de poder
incrementar la plantilla de professionals.

Atès que a la sessió de la Comissió de Salut de dia 20 de
novembre...

(Remor de veus)

..., atès que a la sessió de la Comissió de Salut, de dia 20 de
novembre de 2019, es produí un empat a la votació de la
proposició no de llei esmentada, amb l’esmena acceptada,
RGE núm. 9076/19, després de les votacions previstes a
l’article 101.1 del Reglament del Parlament, sotmetrem a
votació aquesta iniciativa, d’acord amb el que preveu l’article
101.3 del Reglament.

Procedim a la votació. Votam.

Vots a favor, 25, perquè hi ha un vot telemàtic; vots en
contra, 30, i cap abstenció.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907343
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907343
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909076
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