
DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2019 Núm. 17

 

Presidència
del Sr. Vicenç Thomas i Mulet 

Sessió celebrada dia 10 de desembre de 2019 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 10364/19, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius per accedir a la funció pública.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

2) RGE núm. 10322/19, presentada per la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a taxa d’avortaments.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902

3) RGE núm. 10339/19, rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 10374/19, presentada pel diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a fondeigs sobre posidònia. (Ajornada).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903

4) RGE núm. 10363/19, presentada pel diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costs del
transport marítim... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903

5) RGE núm. 10317/19, presentada per la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a connexió entre
Formentera i Eivissa a primera i darrera hora... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905

6) RGE núm. 10367/19, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a valoració que fa el Govern de les Illes Balears dels resultats obtinguts en el darrer informe PISA.. . . . . . . . 906

 



900 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 17 / 10 de desembre de 2019 

7) RGE núm. 10360/19, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obligació
de fitxar dels treballadors i treballadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907

8) RGE núm. 10359/19, presentada pel diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a base de la UME
a les Illes Balears... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908

9) RGE núm. 10361/19, presentada per la diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a diversificació econòmica... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910

10) RGE núm. 10333/19, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures previstes pel Govern davant l’augment de l’atur en quasi un 4% a Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912

11) RGE núm. 10362/19, presentada pel diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts
d’ingressos per al Règim especial de les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913

12) RGE núm. 10357/19, presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
demanda social a l’hora de planificar els centres educatius.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914

13) RGE núm. 10358/19, presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular, relativa a CEIP
Sa Torre de Manacor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915

14) RGE núm. 10356/19, presentada pel  diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. relativa a participació de
la comunitat educativa a decidir la ubicació d’un centre de formació professional a Es Castell... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917

15) RGE núm. 10366/19, presentada pel diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a lectura que fa el Govern de les Illes Balears de les darreres dades publicades sobre l’ocupació a les Balears... . . . . . 918

16) RGE núm. 10321/19, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
famílies amb dificultats econòmiques... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919

17) RGE núm. 10332/19, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
demora en el pagament als proveïdors per part de l’administració... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921

18) RGE núm. 10365/19, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indicadors
econòmics de les Illes Balears... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922

II) INTERPEL·LACIÓ RGE núm. 10279/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria d’oposicions i accés a la funció pública.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923

III. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 10265/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació
dels drets i les garanties de les persones en el procés de morir, i del dret de l’eutanàsia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928

2) RGE núm. 8478/19, rectificada amb l’escrit RGE núm. 9235/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a qualitat de
l’aire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937

IV. Elecció dels membres del Consell Consultiu de les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 17 / 10 de desembre de 2019 901

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, senyores diputades, començam
el Ple d’avui.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 10364/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a processos selectius per
accedir a la funció pública.

Primera pregunta, RGE núm. 10364/19, relativa a
processos selectius per accedir a la funció pública, que
formula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia,
consellera, la semana pasada por parte del Grupo Popular le
solicitábamos información coherente y creíble sobre lo que
estaba pasando en la EBAP, entidad en la que usted es la
máxima responsable política.

Su respuesta fue: “hasta el momento ni el tribunal de
oposición del cuerpo de gestión ni los responsables de la
EBAP tienen evidencia alguna de que se haya producido
sustracción”, negaba que se hubiera producido una sustracción
y en cambio anunciaba una investigación que nosotros le
solicitábamos.

Por tanto, le volvemos a preguntar: ¿ha habido o no ha
habido sustracción de información sobre las oposiciones que
pueden poner en peligro los principios de objetividad, mérito
y capacidad?

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. Bon dia a tothom. Gràcies, Sr.
Lafuente. Como usted sabe en la legislatura pasada se dio un
fuerte impulso por parte del anterior gobierno para reactivar
empleo público, más de 9.000 plazas el anterior gobierno y
que este... que continua está sacando para estabilizar el empleo
público, más de 5.000 plazas en salud, 3.400 en educación y
813 en servicios generales.

Como usted sabe mejor que nadie para la administración
preparar oposiciones no es una tarea nada sencilla, conlleva
mucho trabajo, muchas horas de trabajo que realizan los

técnicos y los tribunales compuestos por funcionarios para
poder llevar a buen puerto todo este proceso. Miles de
personas presentadas para treinta cuerpos diferentes significa
preparar cientos de exámenes, decenas de tribunales. 

Todo este trabajo que se ha hecho usted y su partido no
solo lo banalizan, sino que hasta lo ridiculizan. 

Independientemente del ruido que van a hacer le tengo que
decir que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, le pese a
quien le pese el proceso de consolidación del empleo público
en Baleares es imparable.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sra. Consellera, no
confunda los términos de la pregunta, le preguntamos sobre
una cuestión concreta, usted generaliza y pone en cuestión que
nosotros discutamos el trabajo de los funcionarios. No,
estamos pidiendo responsabi l i dades solicitando
responsabilidades políticas sobre una cuestión muy grave que
usted trata de minimizar y de usted depende, además, la
transparencia. Usted es la consellera de la transparencia y
resulta que lo que hace precisamente es ser incapaz de ser
transparente y dar información creíble a esta cámara.

No utilice el sistema Armengol de echar la culpa a los
demás y de tratar de poder en tela de cuestión a quien le hace
la pregunta y quien tiene el deber de preguntarle. Coja y
conteste las preguntas que le hacemos. 

El tema es muy grave, es muy grave. Conteste si es verdad
que ha habido 260 preguntas del cuerpo de gestión que se han
sustraído. Diga si eso es cierto o no, porque lo que está
clarísimo, está bastante claro es que ha habido una indebida
custodia de documentación.

Está bastante claro que alguien ha sustraído documentación
y que se ha hecho tratando de beneficiar a alguien y tratando
de perjudicar al resto de los opositores que creo que también
tienen cierto respeto; que no es primera vez que suceden estos
problemas, también es cierto  y que usted es la máxima
responsable de esta situación.

Por tanto, Sra. Consellera, no estamos ante un mero
descuido, estamos ante una actuación negligente, no trate de
minimizar esta cuestión, no es una mera infracción
administrativa, hay posibles responsabilidades penales, y usted
es la máxima responsable.

Haga lo que debe hacer, no eluda las explicaciones y pida
responsabilidades a quien debe pedirlas. Gracias.
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(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Lafuente, le contesté la semana
pasada y le vuelvo a contestar esta, hay una investigación en
marcha que está llevando a cabo un funcionario de la
comunidad autónoma, un inspector que es una persona
independiente que está llevando a cabo esta investigación.
Tiene mi palabra, se lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a
repetir, se lo reiteraré las veces que haga falta, que si se
demuestra que se produce algún tipo de incumplimiento se
tomarán las medidas oportunas.

Me resulta un poco cínico recibir lecciones de cómo
hacer una oposición por parte de... de quien fue incapaz de
sacar una sola oposición. Se lo diré una y mil veces que me
pregunte por este tema...

(Alguns aplaudiments)

Mire, el sistema de función pública es un sistema
garantista con los principios de igualdad, mérito y capacidad
y prueba de ello es precisamente lo que sucedió, ante la más
mínima duda de que en el cuerpo de gestión podrían quebrarse
esos principios lo que se decidió por parte del tribunal, y fue
apoyado por la EBAP y por la conselleria, es que teníamos que
resetear el proceso, aplazar y dar dos o tres meses más para
que se pudiera redactar un nuevo banco de preguntas.

Esto solamente demuestra que el sistema de control ha
funcionado. Le repito una vez más: no vamos a aceptar
lecciones de quien no cree en la administración pública.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 10322/19, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a taxa
d’avortaments.

Segona pregunta RGE núm. 10322/19, relativa a taxa
d’avortaments, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i
Marino del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula al Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días, Sra. Consejera, ¿qué presupuesto destina el Gobierno de
las Islas Baleares a disminuir la tasa de abortos en nuestra
comunidad autónoma?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra. Diputada,
tenim una llei, la Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva
i de la interrupció voluntària de l’embaràs de l’any 2010, que
insta l’administració a realitzar accions informatives i
formatives sobretot per prevenir embarassos no desitjats als
col·lectius més vulnerables, als joves, i als més necessitats.
És una tasca que fan molts dels nostres professionals, que de
cada vegada record que són més, tots els professionals
sanitaris d’atenció primària, professionals d’urgències, de les
unitats maternals, de les unitats de ginecologia i obstetrícia,
etc., és a dir, que el cost de tots aquests professionals.

També..., miri, nosaltres tenim ..., com a govern la prioritat
és respectar la llibertat de les dones a decidir si volen ser o no
volen ser mares, però també construir un futur millor, amb
més independència econòmica, més temps de baixa maternal
i paternal, millors sous, millors condicions sanitàries, per
exemple amb el diagnòstic genètic preimplantacional que
permet evitar malalties que abans eren mortals. Posar a l’abast
mesures educatives i informatives d’atenció, i l’avortament és
una prestació sanitària que entra dins el Sistema Nacional de
Salut. Crec que el missatge més important és recordar a les
dones que tenen dret a decidir sobre el seu cos.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Consejera, según datos de su propio departamento, en
Baleares tenemos una tasa de abortos voluntarios de 14,3 por
cada 1.000 mujeres, esto nos sitúa entre las comunidades
autónomas con la tasa más alta de España. El 97% se han
producido sin que existiese riesgo para la vida de la madre o
para la viabilidad del bebé, esto significa que la falta de apoyo
de recursos económicos motivados por la precariedad laboral
son causas directas de la mayoría de esos abortos. Ustedes,
que dedica millones de euros a mantener organismos y
chiringuitos que no sirven para nada, como el Instituto Balear
de la Mujer con un presupuesto de 7  millones de euros,
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resulta que ignoran a las mujeres en el único hecho diferencial
que justifica su mayor protección, ese único hecho diferencial
que nos distingue de los hombres es precisamente la
maternidad y no otro, y el apoyo a la maternidad se debe
prestar desde el principio, desde el embarazo, desde la
concepción porque el embarazo también forma parte de la
maternidad.

Ustedes nos dicen que son el gobierno de la gente, que son
los únicos que protegen a las mujeres, sus socios de gobierno
hasta se  ponen el nombre en femenino para vender esa
caricatura del feminismo que han adoptado todos ustedes,
pero lo cierto es que a las mujeres no las ayudamos porque
aquí seamos más o menos mujeres sentadas en nuestros
escaños gracias a una ley cremallera, no se las protege
criminalizando a los varones con una ley injusta que condena
más en función del sexo del delincuente, ni editando cómics
que no lee nadie, ni pagando charlas y conferencias a las que
no va nadie más que los que viven de ello , ni luciendo
camisetas, ni organizando manifestaciones. A las mujeres
reales con problemas reales se las ayuda desde las
instituciones cuando lo necesitan, y es en el momento de la
maternidad cuando más debemos estar a la altura.

Nosotros proponemos destinar más de 2,5 millones de
euros a ayudas directas a las mujeres embarazadas, algo que
ustedes no hacen porque están muy ocupados derrochando en
políticas de grandes titulares, que no conducen a nada, para
aparentar que hacen mucho por las mujeres. Si ustedes
eliminan todo ese gasto superfluo e improductivo, entre ellos
memoria democrática, política lingüística, Instituto de la
Mujer, publicidad para su autobombo, podríamos ayudar a
muchas mujeres que tuviesen felices a sus bebés; mientras
tanto, dejen de tomarnos el pelo y de disfrazar de falso
feminismo lo que no es más que una puesta en escena que no
ayuda en nada ni a las mujeres ni a la sociedad. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Usted lo lleva en la sangre y le
aseguro que yo también. Mire, en esta comunidad
autónoma la accesibilidad es máxima, todos nuestros
hospitales públicos pueden practicar interrupciones del
embarazo así como centros privados. Hay comunidades
autónomas donde hay un solo centro para toda la
comunidad; por eso la accesibilidad también permite mayor
volumen.

Són moltíssimes les mesures que es fan, es fan fulletons.
Vostès, per descomptat, parlen d’adoctrinament o fins i tot de
perversió sexual quan feim programes, com el programa “Amb
tots els sentits” per a escolars, o s’editen llibres informatius

sobre anticonceptius, etc., o consells als joves amb la píndola
del dia després. 

Miri, Sra. Diputada, ni el PP ni VOX varen condemnar a
Madrid la setmana passada un atac a un centre de menors, i
vostès defensen la vida?, vostès realment defensen la vida?...

(Alguns aplaudiments) 

... farien millor condemnar les violències masclistes,
respectar el desitjos de les dones; perquè, miri, tenim molt
clar que mi cuerpo es mío y  sobre él decido yo, Sra.
Diputada.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 10339/19, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 10374/19, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benal al i  Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a fondeigs sobre
posidònia.

La tercera pregunta, la RGE núm. 10339/19, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 10374/19, relativa a fondeigs
sobre posidònia, presentada pel diputat Sr. Maxo Benalal, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, és ajornada, atesa la petició
del Govern, presentada mitjançant l’escrit RGE núm.
10728/19.

I.4) Pregunta RGE núm. 10363/19, presentada pel
diputat Sr. Mariano Juan i G uasch, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a costs del transport
marítim.

Quarta pregunta, RGE núm. 10363/19, relativa a costs del
transport marítim, que formula el diputat Sr. Mariano Juan i
Guasch, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
membres del Govern i convidats, bon dia. La Federació
Empresarial de Transports de Mercaderies de Mallorca afirma
que la pujada de preus dels ports marítims a partir de dia 1 de
gener a conseqüència del canvi de combustible per evitar les
emissions, suposarà un total d’uns 80 milions a l’illa de
Mallorca i a la resta de les Illes al voltant de 100 milions
d’euros d’increment.

Com valora el Govern que els costs del transport marítim
creixin almenys un 10%?

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Molt bon dia. Moltes gràcies. Aquesta és una qüestió que
ens preocupa, no són aquestes les dades que han pogut
compartir les patronals a què vostès fa referència. En
qualsevol cas, sí que hem fet una anàlisi compartida
precisament amb elles, perquè hi ha variables que crec que val
la pena tenir en compte abans de fixar xifres com aquesta.

La primera és que no sabem com evolucionarà el preu del
petroli, i en funció de l’evolució del preu del petroli haurem
de veure quina és l’evolució posterior que té de repercussió.
La segona és el fet que ja hi navilieres en aquests moments
que estan operant amb combustibles que no els  suposa cap
tipus d’increment; tot el que sigui Eivissa-Formentera ja opera
en aquest sentit; tots els fast ferris , els ràpids, tampoc no
necessiten canviar de combustible; i hi ha de fet navilieres
com pugui ser Balearia que, amb l’Hipatia mateix, opera en
aquests moments amb gas natural, i per tant tampoc no ha de
suposar cap tipus de repercussió. I a més a més, n’hem de ser
conscients, les navilieres dins els contractes privats negocien
amb cada un dels transportistes marges diferents en funció de
les necessitats de poder retenir alguns d’aquests clients. Açò
ha estat compartit amb ells directament i hi ha una certa
coincidència. 

El Govern ha actuat en la mesura de les nostres
possibilitats. La primera, dient -i ho hem dit d’una manera
molt clara- que la Comissió Nacional de la Competència
estigui molt atenta a açò, perquè ningú no hauria de tenir la
temptació de repercutir costos que no pertoquen. La segona
és parlar amb el Ministeri de Foment, Govern d’Espanya, i
amb la Unió Europea perquè plantegin mesures específiques
perquè està en aquest nivell a l’hora de trobar solucions; i
també amb Autoritat Portuària per tal de rebaixar taxes.
Aquesta és la feina que hem fet fins ara i l’hem feta de manera
compartida amb les diferents patronals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè convendrà amb mi que
aqueixes dades han estat publicades, i que fins i tot un 10%,
amb alguns dels criteris de qui les ha publicades, la Federació
Empresarial, creuen que serà bastant més d’aquest 10%.
Vostès efectivament han de fer el control que hagin de fer,
però no ha posat mesures aquí damunt la taula. Sap quin és el

problema d’aquest govern?, que si algun dia per casualitat
diuen alguna veritat ningú no se’ls creurà.

(Remor de veus)

Miri, la Sra. Francina Armengol..., no jo els ho explicaré.
La Sra. Francina Armengol ens va vendre que el nou REB que
es va aprovar just abans de les eleccions del passat any, seria
una gran solució  per a aqueix problema; la Sra. Armengol
insistia que el REB estaria aprovat a primers de l’any 2019, a
preguntes precisament d’una diputada aquí en aquest mateix
parlament, per tant va mentir en seu parlamentària. Nosaltres
ja li vàrem advertir que firmar un REB amb zero euros era un
engany a tots els ciutadans; desgraciadament això s’ha
confirmat, i li vàrem dir també que ens prenia el pèl. Nosaltres
hem de recordar-li una volta més que l’abril de 2018 es va
negar a acceptar un REB amb 380 milions anuals i amb altres
beneficis fiscals, i únicament això ho va fer perquè venia d’un
govern del Partit Popular, anteposant d’aqueixa forma
qüestions partidistes als interessos de tots els ciutadans. 

Ara ens enfrontam a una realitat, i és que les navilieres,
justificant l’increment de costos de combustible, ens volen
apujar els preus de transport de mercaderies almenys un 10%,
i què pensa fer la presidenta? En què es tradueix tot això?, idò
en una pujada de preus a tots els productes de primera
necessitat. Mirin, Sra. Presidenta i Sr. Conseller, jo pens que
encara ens segueixen enganyant. Es posaran a fer feina ja d’una
volta perquè sigui realitat almenys a primers de l’any 2020 un
REB amb una bona dotació?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. El seu règim especial, em
sap molt de greu, no establia cap mesura de compensació de
mercaderies. Per tant no ens vengui aquí a contar històries que
no són certes, Sr. Juan, i ho hauria de saber...

(Alguns aplaudiments)

... no hi havia cap mesura per compensar el cost de les
mercaderies, no hi era. Per tant accepti-ho i reconegui-ho.

A partir d’aquí sí que n’hi ha, de propostes, i aquest règim
especial -també ho hauria de saber- està aprovat. Ara hi falta
la part fiscal. El règim especial està aprovat amb un decret
modificat, en tramitació, que ha fet totes les passes que
pertoquen, i que és una de les mesures, no l’única, una de les
mesures. I aquest no és un problema que afecta només les
Balears, afecta tots els territoris insulars, i per açò també feim
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una estratègia amb Canàries, amb Ceuta i amb Melilla, amb
Còrsega i amb Sardenya, per cercar fórmules que puguin
permetre compensar...

(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.5) Pregunta RGE núm. 10317/19, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mi xt, relativa a connexió entre Formentera i Eivissa a
primera i darrera hora. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 10317/19, relativa a
connexió entre Formentera i Eivissa a primera i darrera hora,
que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Diputades, diputats. Sr. Conseller,
bon dia. Miri, fa aproximadament dues setmanes,
concretament el dia 25 de novembre, els mitjans de les
Pitiüses es feien ressò de l’acord a què s’havia arribat a la
Mesa de transport marítim de les Illes Balears de donar 15
dies de termini per part del Govern a les navilieres perquè es
pronunciessin sobre si finalment estaran disposades a cobrir
aquest servei de les 6 del matí de Formentera a Eivissa i la
tornada a darrera hora de la nit.

M’agradaria saber, Sr. Conseller, si una vegada passat
aquest termini que vostès mateixos han donat a les navilieres,
quina és la resposta per part d’elles i què pensen fer vostès en
cas que la resposta de les navilieres sigui negativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. 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. Aquesta va ser una estratègia
que vam fer de manera conjunta amb el Consell de
Formentera, amb la seva presidenta, que ho sap vostè molt bé,
on hem fet diverses reunions i on vam dissenyar una estratègia
que de manera conjunta les dues institucions anam treballant
i que vull entendre que vostè coneix de primera mà, i vam
decidir que faríem precisament aquest plantejament, el fet de
donar peu perquè les navilieres poguessin resoldre aquesta
qüestió per elles mateixes i, si no, des del Govern de les Illes

Balears trauríem una licitació per donar garanties d’aquests
horaris de primera i de darrera hora.

Estam en contacte amb el Consell de Formentera en tot
moment; estam ja en aquest límit d’aquests 15 dies. L’objectiu
que nosaltres perseguim sobretot és el de l’eficiència de
recursos públics, i que per tant si hi ha d’haver un concurs per
a la primera i la darrera hora aquest estigui lligat
obligatòriament a haver d’optimitzar al màxim els recursos i
per tant que sigui amb el mínim cost possible per part del
Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller...

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta, però en
realitat crec que no m’ha respost el que li demanava. És a dir,
la pregunta és si les navilieres, una vegada transcorreguts
aquests 15 dies que varen donar-se per donar una resposta, què
han dit?, han dit que sí, que ho faran?, que no ho faran?, i en cas
que la resposta sigui que no, quin és el proper pas que donarà
el Govern per treure aquest concurs? Aquesta és la pregunta
que jo li formulava i que m’agradaria que vostè respongués, Sr.
Conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula el conseller de Mobilitat.

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

Moltes gràcies. Sra. Tur, deixi’m ser prudent i deixi’m
poder explicar açò amb la presidenta del Consell de
Formentera, perquè és amb ella que hem treballat, i vam
quedar que seria un plantejament que faríem entre  les dues
institucions. La previsió és que jo pugui fer un bot al Consell
de Formentera i que la presidenta del Consell de Formentera,
juntament amb el Govern de les Illes representat per mi
mateix, puguem explicar de manera conjunta les properes
passes marcades. 

Ja li he dit que és licitació, hi ha una esmena que està
presentada, hem d’acabar d’ajustar bé aquesta quantitat, i a
partir d’aquí una vegada els pressuposts estiguin aprovats
anirem per la via de la licitació si les empreses no decideixen
de motu propi poder realitzar aquesta tasca. Però açò, el detall
de totes aquestes qüestions, crec que ho he de fer i vull ser
també respectuós amb l’acord establert amb la mateixa
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presidenta; crec que ho hem de fer de manera conjunta i crec
que a més a més on toca fer-ho és a la mateixa illa de
Formentera, on crec que estarà d’acord vostè que és allà on és
millor que ho puguem explicar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 10367/19, presentada per la
di putada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració que fa el Govern de les Illes Balears
dels resultats obtinguts en el darrer informe PISA.

Sisena pregunta, RGE núm. 10367/19, relativa a valoració
que fa el Govern de les Illes Balears dels resultats obtinguts
en el darrer informe PISA, que formula la diputada Sra.
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
companys, molt bon dia a tots. Els estudiants de Balears, ho he
llegit per activa i per passiva aquests darrers dies, són els que
fan 11 en competències de matemàtiques, 483 punts. Sé que
el Sr. Conseller ho sap de memòria, però és per fer una mica
de recapitulació, i estam una mica per damunt de la mitjana
nacional, que està en els 481. Però és que la mitjana, com
vostè sap molt bé, ha davallat 4,5 punts els darrers anys, des
del darrer informe PISA, en matemàtiques; 9 punts en
ciències. Per tant no podem treure gaire pit dels resultats, o
tal vegada sí. Nosaltres celebram que estiguem per primera
vegada per damunt de la mitjana, però en qualsevol cas la
preguntat és aquesta, Sr. Conseller: quina valoració fa el
Govern de les Illes Balears dels resultats obtinguts per la
nostra comunitat en el darrer informe PISA corresponent a
l’any 2018? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. Lina
Pons, moltes gràcies per la seva pregunta. Jo crec que és una
resposta..., les dades de PISA jo crec que s’han d’analitzar amb
tranquil·litat, PISA és molt complex, pensi que estam fent...,
des de l’any 2000 s’aplica PISA, enguany s’ha aplicat a
600.000 alumnes, a Espanya a 35.000 alumnes. A les Illes
Balears hem incrementat la mostra, hem passat de 200 a
2.200, a 50 centres públics i concertats, perquè volíem tenir
una fiabilitat real que les dades responien a la realitat.
Nosaltres estam a favor de l’auto-avaluació, de l’avaluació

interna i també de l’avaluació externa evidentment perquè ens
dóna una credibilitat.

Nosaltres amb aquestes dades què deim?, que realment
estam avançant, estam avançant des de l’any 2009, perquè ens
hem d’alegrar quan hi ha un avanç, no es tracta de fer
triomfalisme, però a les Illes Balears estam a poc a poc
incrementant el nostre nivell en competència matemàtica, en
competència científica i en competència lectora, vostè sap
que en aquests moments hi ha hagut problemes i fins ara no
s’han donat a conèixer les dades.

Per tant, nosaltres feim una anàlisi positiva, per què?,
perquè demostra que les polítiques d’estabilitat, de recursos,
de baixada de ràtio, de formació de professorat, de formació
permanent, van en bona direcció. És la comunitat autònoma
que menys segrega, és una comunitat autònoma que ha baixat
els repetidors d’una forma important, malgrat encara estiguem
per la mitjana estatal. I tenint en compte que som una
comunitat autònoma que té una taxa d’immigració molt alta i
la taxa d’immigració suposa un 20 manco d’allò que és la
valoració global.

Per tant, nosaltres consideram que són xifres positives per
seguir avançant i per seguir plantejant que l’estabilitat, el
consens i el pacte  són necessaris per intentar tenir una
educació a l’alçada del segle XXI.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, podem estar
relativament contents, però com vostè sap molt bé, hi ha molt
de camí per fer, aprovam si ens comparam amb la resta de
l’Estat, però com sap molt bé, si ens comparam amb l’OCDE,
o la Unió Europea estam molt per davall. A més li voldria dir
que en competències dels infants repetidors estan en un 31%,
mentre que la mitjana és del 28,7%. No ens perdrem amb els
números, però sí que m’agradaria saber com valora vostè tot
això, per què seguim amb aquests números encara, quina
solució hi veu, creu que els alumnes de les illes són i surten
competitius quan han acabat els estudis? Com contribuïm en
formació a fer que la nostra economia es diversifiqui, sé que
vostè en comissió ens va informar sobre la formació dual, que
crec que té més oferta que demanda, perquè no s’hi apunten
abastament els al·lots que s’hi podrien apuntar, però també
crec que per aquí hem d’anar de cara a la nostra educació.

Per altra banda, nosaltres no sabem si aquest instrument
serveix o no per avaluar les diferents matèries. És a dir, tenim
dubtes perquè a vegades pareix que els nins s’hi presenten,
com que no compta com a nota, a vegades s’hi presenten una
mica de broma quan es presenten a les proves de l’informe
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PISA. I tampoc no serveix sobretot a vegades i en general,
perquè els responsables educatius es posin les piles.

Parlant d’educació li voldria dir, ja que estam davant
l’avantprojecte educatiu, encara hi som a temps perquè en
tenguin en compte quelcom més que la llengua, nosaltres
pensam que és un tema que ja està superat i que esperem que
tenguem alçada de mires i que parlem de moltes més altres
coses, tenim any i mig de recorregut, esperem que així sigui,
perquè al final també pensam que s’han de fer al·lots
competitius, que arribin a l’edat adulta amb criteri propi, però
també que siguin bones persones. És a dir, pensam que s’han
de tenir en compte també els valors, la cultura, els estudis,
però s’ha de lluitar contra el bullying i tantes altres coses que
tenen a veure amb l’educació dels nostres infants...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, el seu temps s’ha acabat. Gràcies, Sra. Pons. Té
la paraula el conseller d’Educació.

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

Moltes gràcies. Miri, seria un debat molt ample parlar de
tot allò que vostè  m’ha demanat, però en tot cas pensi que
PISA avalua els al·lots de 15 anys. Nosaltres sobre un univers
de 9.000 hem fet una mostra de 2.000 i PISA analitza la
competència matemàtica, la científica i la lectora. I realment
és evident que PISA ni és la bíblia, ni amb PISA s’analitza tot
el sistema educatiu.

Però li diré dues coses més, properament donarem les
dades de l’IAGSE, que també van en aquesta direcció, ahir
vàrem presentar les dades de convivència, en què es demostra
que la convivència avança dins les nostres escoles i això és
estabilitat, convivència dins els centres per intentar millorar.
Nosaltres ens n'alegram i ens n'alegram sobretot per la
comunitat educativa i els docents, que en definitiva és
important millorar l’autoestima de tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RG E núm. 10360/19, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Bal l ester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obligació de fitxar dels
treballadors i treballadores.

Setena pregunta, RGE núm. 10360/19, relativa a obligació
de fitxar dels treballadors i treballadores, que formula el
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia diputades, diputats, Bon dia,
conseller. De poc ençà, sobretot des de Madrid, s’estan duent
a terme uns canvis en polítiques laborals, dels quals vostès
mateixos no n’estan molt convençuts i no ho estan perquè
saben tant com nosaltres que aquests canvis poden suposar pa
per a avui i fam i atur per a demà. Duen a terme aquests canvis
només perquè per seure en aquestes cadires i a les cadires de
Madrid necessiten el vot dels comunistes de Podemos i
desgraciadament aquests canvis ja suposen a les Illes Balears
més atur, més desacceleració i si no hi posen remei, aviat
entrarem en recessió.

Diputats, des del maig de 2019 les empreses estan
obligades a registrar diàriament la jornada laboral dels seus
treballadors. Conseller, jo li deman una valoració sobre
l’aplicació a les Illes Balears d’aquesta nova normativa i també
una valoració  perquè ja estan posant multes als empresaris
d’aquesta terra, al temps que en el sector públic, del qual
vostès en són responsables, en fan una aplicació més light.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. 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. No pensé fuese usted tan claro en
su primera intervención, lo cual se agradece. Mire, se
garantiza el control de los registros de jornada porque la
Constitución Española establece en su artículo 40 que todo el
mundo tiene derecho a una jornada y a un descanso
necesario...

(Alguns aplaudiments)

Se establece porque el artículo 31 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea también lo
señala. Se establece porque el Tribunal Supremo en 2017 le
dijo al Gobierno del PP que si se quería establecer un registro
de jornada como el que existía hasta 2017 tenía que
modificarse la ley, cosa que usted desde luego desconoce. 

Se hace porque el Tribunal de Justicia de las comunidades
europeas, en el 14 de mayo de este año, le dice a España que
se tiene que regular el registro de jornada, porque los
trabajadores tienen derecho a hacer un trabajo que establece
su contrato de trabajo en un máximo de 8 horas, no tiene que
hacer más jornadas, no tienen que hacer jornadas extenuantes
y eso desde luego no puede compararse con la creación de
empleo o que haya más desempleo. 
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¿Usted quiere que los trabajadores trabajen todas las horas
necesarias y eso lo dice como un mecanismo de creación de
empleo?, ¿usted está realmente diciendo eso? ¿Usted está
realmente criticando que se establezca un registro de jornada?
¿Usted está realmente criticando que se controle un derecho
fundamental establecido en la que tanto  habla usted de la
Constitución española? ¿Usted está en contra de que los
trabajadores tengan sus derechos fundamentales básicos
reconocidos, un trabajo durante un máximo de jornada, unos
descansos necesarios y que no hagan todas las horas
extraordinarias? ¿Esta es la política del Partido Popular nueva?

Yo creo que la verdad es que son los de siempre y
defienden a los de siempre.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Vox populi, d’ençà que vostè toca segons quins despatxos
d’alçada, ha deixat de tocar amb els peus a terra i la realitat del
carrer i dels treballadors. Vostè pot ser el sec i desagradable
que vulgui, que jo vendré aquí els dimarts a contar-li la realitat
i en aquest cas la realitat...

(Remor de veus)

..., en aquest cas la realitat és que si els treballadors no poden
fer hores, a final de mes la nòmina és més petita i a final de
mes ningú no els perdonarà el rebut del llum, de la corrent, de
l’aigua, el préstec del cotxe o el lloguer de l’habitatge. Ningú
els ho perdonarà i vostè, que ara ja té una bona paga, Sr.
Conseller, no els ajudarà a pagar-los.

Amb les coses del menjar no s’hi juga conseller i vostè,
Armengol i Sánchez juguen amb les coses del menjar. Són uns
irresponsables i amb aquestes polítiques intervencionistes de
fer fitxar els treballadors o, per exemple, també apujar el
salari mínim, es carreguen l’economia i els primers que ho
pateixen són els treballadors d’aquesta terra.

Vostè contesti'm, conseller, n'hi ha hagut més, de
cotitzacions, per hores extra d’ençà que han dut a terme
aquestes polítiques? N'hi ha hagut més, de cotitzacions? I
contractacions, n’hi ha hagut més? Ni una, a Balears els
darrers mesos l’únic que apuja és l’atur. Jo el vaig advertir a
principis de legislatura que a Balears no havíem de ser els
pitjors en indicadors econòmics de tot Espanya. Arribam a
Nadal i vostè és líder d’Espanya indiscutible d’atur i
desacceleració. Descansi per Nadal i després espavili perquè
si no, hauríem de venir aquí a demanar-li la dimissió, Sr.
Negueruela.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic.

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

Nunca pensé que en 2019 tuviese que hacer una
contestación como la que voy a hacer al Partido Popular, usted
sabe que en 1883 se crea el Primero de Mayo, el Primero de
Mayo reivindica ocho horas de trabajo, ocho horas de
descanso y ocho horas de ocio , eso es lo que se busca
controlando el registro de jornada, que derechos básicos de
los trabajadores, conseguidos a base de muchos años de lucha,
de más de 130 años de lucha, se garanticen, y eso lo garantiza
nuestra Constitución.

Decir que controlar la jornada impide que los trabajadores
ganen dinero, no, señor, es que durante ocho horas deben
cobrar un salario  digno; un trabajador no tiene que trabajar
diez horas, once horas o doce horas...

(Alguns aplaudiments)

... para tener un trabajo digno. ¿Qué representa el Partido
Popular? ¿Qué intereses defiende?

Llevamos la izquierda, desde 1880, reivindicando el
Primero de Mayo, reivindicando que eso desde luego es un
derecho básico. Y usted hoy dice, a la primera de cambio, que
es un perjuicio que los trabajadores puedan trabajar las horas
que quieran, ganar el dinero que quieran, usted va en contra de
los derechos fundamentales de los trabajadores reconocidos
por la Constitución Española y por la Comunidad Europea.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Y, por supuesto, lo controlaremos, lo inspeccionaremos
y lo sancionaremos, por supuesto.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 10359/19, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a base de la UME a les
Illes Balears.

Vuitena pregunta, RGE núm. 10359/19,...

(Remor de veus)

..., -diputats i diputades-, passam a la següent pregunta, relativa
a base de la UME a les Illes Balears, que formula el diputat Sr.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910359


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 17 / 10 de desembre de 2019 909

José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats bon dia. Sra. Castro, en el Partido Popular nos
preguntamos ¿cómo puede ser que reenviar dos informes que
deberíamos haber recibido el 14 de enero, hace casi once
meses, relacionados con los trágicos suceso de Llevant de
Mallorca, a día de hoy no los hayamos recibido? Espero que
estén bajo llave, no vayan a perderse como los exámenes del
EBAP.

(Remor de veus)

En cambio, la ministra de Defensa haya recibido la
petición de la UME, la ha analizado, compartido, estudiado y
comunicado en menos de dos meses, el ministerio sí es una
administración ágil y cumple en transparencia, ustedes no.

La prensa recogía, el 24 de abril: “Todavía no se ha
cumplido con el mandato del Parlamento de negociar con el
ministerio, MÉS votó en contra y Podemos se abstuvo. La
tardanza en la tramitación de la propuesta hay que buscarla en
la oposición radical de MÉS, los socios del PSIB en el Govern
que preside Armengol, así como el poco entusiasmo mostrado
por Podemos, que evitó apoyar la iniciativa.”

Hace dos meses, en la última propuesta no de ley del
Partido Popular, 10 votos a favor, Unidas Podemos en esta
ocasión dijo sí, El Pi se abstuvo y los de MÉS por Mallorca y
Menorca votaron en contra, como siempre.

Sra. Castro, ¿comprende ahora nuestra desconfianza hacia
su gestión y transparencia? ¿El poco peso que tiene la Sra.
Armengol dentro de este gobierno y mucho menos en Madrid,
agachando la cabeza? ¿Esta es su capacidad de negociación
para conseguir la UME en las Islas Baleares?

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Camps. Como usted ha
comentado, este propio Parlamento, el pasado 1 de octubre,
aprobó una proposición no de ley donde se instaba al
Gobierno central para que estudie y realice las actuaciones y
gestiones necesarias encaminadas a poder contar con una base
permanente en Mallorca y con delegaciones en las demás islas
de Baleares, siempre que los criterios técnicos así lo crean

oportuno. Esta es la posición que votó mayoritariamente el
Parlamento y también es la mía.

Usted y yo hemos hablado en sede parlamentaria y creía
que estábamos de acuerdo en que en materia de Emergencias
iban a prevalecer los criterios técnicos sobre los políticos,
pero con la pregunta que me hace hoy, la verdad es que se me
hace difícil creerle.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Criterios técnicos sí,
siempre, pero ahora le voy a detallar. En 2007, el Sr. Zapatero,
destinó 21 millones de euros a Canarias para construir una
base militar, aquí en Baleares ya la tenemos, Sra. Castro, ya
están disponibles, ¿lo sabe, se lo ha dicho a la Sra. Ministra?

La respuesta de la Sra. Robles es un timo al afirmar: “Se ha
llegado a la conclusión de que el establecimiento de un
despliegue permanente en el archipiélago balear lleva
aparejado inversiones en infraestructuras y equipamiento, así
como un incremento del número de efectivos que componen
la UME, que en este momento no puede ser abordada por este
ministerio.”

¿La Sra. Ministra desconoce, o no la han informado
ustedes, que en Ibiza, en Sa Coma, han construido un edificio
por 1 millón de euros este año?

¿La Sra. Ministra desconoce que en Menorca disponemos
de una base militar, llamada San Isidro, que está en
funcionamiento, que en mayo de 2014 tuvo una operación de
la OTAN, Trident Jaguar, con un despliegue de 1.200
soldados de 20 países? ¿En septiembre de este año, una
operación de la OTAN, Trident Jackal, con 1.000 militares de
24 países? La Sra. Ministra debería saber que los
profesionales podrían salir de otras unidades existentes,
repartirse, y así disponer de un servicio más eficiente y con el
mismo coste, atendiendo a las posibles emergencias de nivel
2 y velar por la seguridad de los ciudadanos en las Baleares.

Sra. Castro, para conseguir un máster en Emergencias y
Transparencia se ha de esforzar mucho, cosa que usted está
lejos.

Ha insistit...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, el seu temps s’ha acabat.
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(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, president. Martes tras martes asistimos aquí, al
Parlamento, a preguntas sobre lo que hacen otras instituciones
y no sobre lo que sucede aquí; yo creí, cuando me dijeron que
usted me preguntaba sobre Emergencias, que iba a hacer
referencia a lo que sucedió en la alerta naranja de la semana
pasada, donde nuestros profesionales, los servicios de
Emergencias actuaron estupendamente. Y creo que estamos de
acuerdo que se gestionaron desde el 112 de Baleares, no de
Madrid, de Baleares, más de 1.300 incidentes; solo en dos
días, el 3 y 4 de diciembre, se atendieron 4.035 llamadas.

(Remor de veus)

Este esfuerzo es gracias al esfuerzo que hemos hecho en
presupuesto y en personal. Los protocolos funcionaron
perfectamente...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

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

... y su pregunta me permite que pueda decir públicamente el
agradecimiento a todos los profesionales.

Si usted está muy preocupado por la UME, le diré que no
se preocupe, de verdad, no pase pena, el director general de
Emergencias y yo tuvimos una reunión con el jefe de la UME
de Valencia, recientemente, en el mes de octubre, donde dijo,
nos trasladó que estaba a total disposición de esta comunidad
autónoma el desplazamiento de recursos humanos y
materiales que fueran necesarios. Y de hecho ejemplos de ello
están produciéndose y han ocurrido; sin ir más lejos, en la
alerta naranja del mes de octubre se desplazó un destacamento
de Valencia a Mallorca y gracias a que la situación
meteorológico no fueron tan graves como eran previsibles no
tuvieron que actuar. Es una colaboración que agrademos.

Por tanto, le digo y le insisto una vez más, en Emergencias
criterios técnicos y no políticos. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 10361/19, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, rel ati va a diversificació
econòmica.

Novena pregunta, RGE núm. 10361/19, relativa a
diversificació econòmica, que formula la diputada Sra. María
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, sus legislaturas se están
caracterizando por prometer un cambio de modelo
económico, la mejora del mismo, la diversificación
económica y la redistribución de la riqueza, y lo anuncian
como pilar para hacer una economía más fuerte y menos
dependiente del sector turístico. En el pacto por la
competitividad programaron un total de 13 planes, 10 medidas
estratégicas, con un plazo de ejecución 2017-2020 y 1.570
millones de dotación, entre todo lo cual estaba la ley y el plan
de industria.

Sin embargo, estamos ya prácticamente en 2020 y vemos
como siguen cerrando empresas; hace dos semanas, una
emblemática de calzado de Menorca y también importantes
empresas del sector de la piel de Mallorca, o lo que
hablábamos la semana, el caso de CEMEX, por ejemplo.

Por tanto, Sr. Conseller, la pregunta es: ¿considera que con
sus políticas está atendiendo a la diversificación económica?

Gràcies, Sr. President.

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. Sra. Cabrera, sí, nosotros, desde
la legislatura pasada lo que dijimos es que haríamos políticas
para ayudar a impulsar, a diversificar mejor nuestra economía
con distintas medidas en distintos sectores, no dijimos que se
fuese a cambiar, como usted acaba de decir, el modelo
económico. Tenemos un modelo económico que debe ser
mejorado, que tiene que impulsarse, entre otros, en nuestro
principal sector, en el sector turístico, como puede ejercer de
palanca de otros sectores, y es lo que se diseñó y se trabajó
durante la legislatura pasada.

Los planes que usted hace referencia no acaban en 2020,
hay algunos que acaban en 2025, otros que acaban en 2022, en
2021, entre otros el plan de industria, el plan de ciencia, el
plan de empleo, la RIS3, el plan de formación profesional o el
plan por el autoempleo, por la autocupación, por tanto, son
distintos planes, todos en marcha, que ayudarán a impulsar
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mejor nuestra economía, además, apoyados por leyes como la
microcooperativas e industria.

Por tanto, lo que hicimos fue hacer planes y medidas de
estímulo, cosa que no se había hecho hasta ese momento. Por
tanto, si no se hizo durante los cuatro años anteriores y ahora
están en marcha, esperemos a que acaben sus resultados,
esperemos su eficacia, y nosotros, mientras tanto, seguiremos
trabajando en una nueva agenda con los agentes económicos
y sociales, para seguir profundizando y avanzando en la mejora
de nuestro modelo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, a pesar del
optimismo que siempre derrochan sus intervenciones de que
todo va bien, la realidad es que no le avala. Y ahora ya no le
podrá echar la culpa al Partido Popular de todos sus males
porque resulta que la herencia ya es la suya, Sr. Conseller.

La realidad es que, a pesar de sus planes, sus presupuestos
millonarios y nuevos modelos económicos, sus políticas no
están dando resultado, los sectores productivos le piden más
inversión en innovación, un mejor marco normativo que aporte
seguridad jurídica. Los agentes sociales le dicen que llegan
tarde con la diversificación y no están dando respuestas.

Miren, la producción industrial baja, la creación de nuevas
empresas baja, la competitividad baja, incluso la temporada
turística es peor en facturación y en pernoctaciones.

Ante esto, Sr. Conseller, hagan reformas estructurales,
dejen sin efecto el decretazo de hace cuatro años que cercenó
la Ley turística, la Ley agraria y la Ley del suelo del Partido
Popular y ahora estamos pagando las consecuencias, leyes que
sí que ayudaban a diversificar la economía y que,
efectivamente, favorecían las inercias entre sectores
productivos.

O, por ejemplo, Sr. Conseller, cumpla con sus promesas
en formación, la Escuela de Hostelería de Ciutadella, que ya
sabemos que con el Sr. March la tendrá que impulsar, pero la
de Alcúdia y la Ibiza son suyas; las escuelas náuticas de Palma
o Port d’Alcúdia, que dejen de ser solo un titular que se repite.

Sr. Conseller, con su modelo económico y el de la Sra.
Armengol, en vez de tomar medidas, para crecer en valor,
como dicen los expertos, y hacer así una sociedad más fuerte,
con su modelo económico, como digo, están haciendo una
sociedad más dependiente. Aquí lo único que vemos que está
creciendo es el número de altos cargos y el agujero
presupuestario.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Tiene razón, yo creo que,
efectivamente, la ciudadanía dio una lección en 2015 y por
eso ustedes con todas esas políticas que aplicaron la
ciudadanía les dijo que no, que eso no llegaba al conjunto de
la clase trabajadora y de las clases medidas, por eso ustedes
no siguieron gobernando, porque ustedes no hacían políticas
para redistribuir riqueza, por eso no siguen, por eso ustedes se
presentaron con las mismas recetas en las últimas elecciones
y por eso obtuvieron los peores resultados de su historia, y
nosotros seguimos gobernando, y por eso nosotros estamos
ahora para seguir aplicando las medidas como estamos
haciendo.

Veremos dentro de tres años qué consecuencias tienen,
que le aseguró que serán positivas. Todas las medidas están en
marcha, Sra. Cabrera, y usted ha puesto el ejemplo,
efectivamente, la licitación de centros públicos cuesta y
tardamos tiempo, la Conselleria de Educación y la nuestra
estamos trabajando en el impulso de distintos centros
integrados en toda la isla, cosa que no estaba planificada, no
existían los centros integrados para ustedes; el único centro
integrado que teníamos, ¿se acuerda cuál es? Es el de náutica
de Menorca. ¿Sabe cómo encontramos el Centro de Náutica
de Menorca, cómo lo encontramos en 2015? Solo tenía
cursos...

(Remor de veus)

..., solo tenía cursos de empleo. Ahora tiene..., ahora es un
centro que imparte formación profesional durante todo el año,
que imparte formación profesional dual, que imparte
formación profesional para el empleo y que, por primera vez,
está acreditado como centro de referencia nacional,
poniéndose en marcha.

Por tanto, la diferencia es que nosotros, por la educación,
que es uno de los principales factores para diversificar nuestra
economía, para mejorar los profesionales, sí que apostamos;
ustedes, en el Centro Náutico de Menorca en cuatro años no
hicieron nada, no aumentaron ni un curso, ahora es un centro...

(Remor de veus)

... que da todas las líneas posibles de formación profesional,
como nos pedían, por cierto, el sector y las empresas.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 10333/19, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i  Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures previstes
pel Govern davant l’augment de l’atur en quasi un 4% a
Balears.

Desena pregunta, RGE núm. 10333/19, relativa a mesures
previstes pel Govern davant l’augment de l’atur en quasi un 4%
a Balears, 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. Sr. Conseller, ante los malos datos de
desempleo en Baleares, 2.271 parados más respecto al mes de
noviembre de 2018, casi un 4% más de paro interanual y unas
cifras de afiliación a la Seguridad Social que también bajan, un
2,17%, Sr. Conseller ¿qué medidas concretas tiene previstas
el Govern de las Illes Balears para contrarrestar y revertir los
malos datos de desempleo ante la actual desaceleración
económica? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. 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, tenemos unos
datos de desempleo, de paro, que ha aumentado 2271
personas; en empleo, en creación de empleo no es así,
respecto a lo que usted ha dicho, hemos creado 10.000
empleos nuevos respecto a hace un año, por tanto, esta
comunidad autónoma sigue creando empleo, no sé qué dato ha
consultado, pero respecto a hace un año creamos empleo, y
hemos llegado a un máximo de 452.000 trabajadores afiliados
a la Seguridad Social, más de 450.000, que nunca había tenido
esta comunidad autónoma, con una tasa de paro, en el mes de
octubre, del 12%, exactamente la misma que hace un año; por
cierto, tenemos la misma tasa de paro que hace un año, aunque
haya aumentado en 2271 personas, las personas desempleadas,
y es porque el aumento de la afiliación, la creación de empleo
no está absorbiendo, no está permitiendo que se baje o que se
siga bajando el nivel de desempleo, como pasaba en los
últimos meses.

Por tanto, efectivamente, crecemos a un ritmo menor,
aumenta nuestra población activa y no baja tanto el nivel de...,
pero no baja tanto el número de parados; pero sí que se crea
empleo, ya le he dicho, más de 10.000 personas; sí que se
mantiene la tasa de paro, que es el indicador al que usted hace
referencia, en torno al 12%, y durante estos once primeros
meses la media en Baleares es del 8,4% de paro, que es la más

baja de España. Toda España está sufriendo una situación
similar y nosotros somos la comunidad autónoma que más
empleo y que más desempleo ha bajado en los últimos cuatro
años, y, por tanto, que hemos aprovechado mejor el ciclo
económico que en cualquier otra comunidad autónoma.

Ahora todas ellas tienen una tendencia similar, nosotros lo
hemos aprovechado y seguiremos impulsando medidas como
las establecidas en el Plan de empleo, fundamentalmente para
las personas que en peor situación están, como los parados de
larga duración, que sigue bajando mes tras mes y año tras año,
hemos descendido en más de 1.000 personas las personas
paradas de larga duración respecto de hace un año, aunque
crezca el número de desempleados baja el número de personas
paradas de larga duración, y la hemos reducido al 50% desde
el 2015, con cada vez una mayor inversión en políticas de
empleo.

Por tanto, seguiremos invirtiendo en políticas de empleo,
seguiremos dotando al SOIB, con más de 90 millones de
euros para el próximo año, para poder seguir haciendo
políticas que permitan a las personas que en peor situación se
encuentran tener una oportunidad de encontrar un empleo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sr. Conseller, veo que sigue maquillando los malos datos,
como tanto le gusta hacer, porque este es el legado del
Gobierno de la Sra. Armengol: más precariedad, más paro,
más empobrecimiento, menos poder adquisitivo de los
trabajadores y familias de Baleares y más brecha salarial entre
hombres y mujeres, que alcanza ya el 22%.

Datos muy preocupante, por lo menos para nosotros, Sr.
Conseller, 62.143 parados actualmente en las Islas Baleares.
No estamos en la buena dirección y ustedes miran hacia otro
lado y no asumen su responsabilidad; aplican políticas
cortoplacistas que no solucionan ni la precariedad ni la
temporalidad.

¿Ese es el progresismo de la izquierda, conseller? Acepten
su fracaso, la política económica y de empleo de este
gobierno es muy débil. Usted sabe bien que el PIB per cápita
sigue en caída libre, en el año 2000 Baleares estaba en la
segunda posición por renta per cápita y hoy nuestra comunidad
está en séptima posición, hemos dejado de estar entre las 50
regiones europeas más prósperas, y estamos actualmente en
la posición 114.

Dicen que crece la economía, yo le voy a decir lo que
crece, lo que crece son las desigualdades y los problemas de
los ciudadanos para llegar a final de mes, ¿le parece esto
progreso, Sr. Conseller? ¿Le parece esto fruto de sus políticas
sociales adecuadas?
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Desde Ciudadanos llevamos mucho advirtiéndoselo,
necesitamos avanzar hacia una economía más competitiva,
pero, sobre todo, ganar en productividad. Y lo que
necesitamos es invertir más en innovación y en formación
continua de nuestro capital humano.

Ya sabemos que para la izquierda la competitividad y la
productividad siempre han sido secundarias, pero usted lo sabe
bien, la productividad y el bienestar van de la mano.
Reconózcalo, Sr. Conseller, e l crecimiento no se está
traduciendo en desarrollo ni en bienestar.

En el mes de septiembre usted, en esta cámara, ya no
explicó ninguna de las medidas, se limitó a decir que harían
esfuerzos necesarios, ¿cree que estos meses han hecho los
esfuerzos necesarios?

Espero que me conteste ahora, pero sobre todo que ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic.

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

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que usted dice datos,
dice que nosotros maquillamos... le diré que desde el año
2000 efectivamente cae el PIB per cápita, pero lo que usted
no ha dicho es que ha subido en estos tres años, es que en
estos tres últimos años comienza a subir. Usted habla de
precariedad y de temporalidad, pero no ha dicho que en 2015
teníamos una tasa de parcialidad, de parcialidad, del 19%, del
19,5, y ahora estamos en el 15,9.

Usted no ha dicho que en temporalidad, en 2015,
estábamos en el 37%, y ahora estamos por debajo del 35,
acercándonos a la media española, reduciendo la precariedad.

Usted no ha dicho que teníamos más de 20.000 parados de
larga duración en 2015 y ahora tenemos menos de 11.000,
invirtiendo en políticas activas de empleo.

Todo eso usted no lo ha dicho y ha dicho toda una seria de
argumentos que desde luego no se...

(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.11) Pregunta RGE núm. 10362/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressuposts d’ingressos per al Règim
especial de les Illes Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 10362/19, relativa a
pressuposts d’ingressos per al Règim especial de les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El dia
22 de febrer del 2019, el Govern del Sr. Sánchez, aprovà el
Reial Decret Llei 4/2019, de règim especial de les Illes
Balears. La Sra. Armengol, després de convocar tota la
societat civil, tots els partits polítics, fer-se centenars de
fotos, elaborar vistosos points i un llarg etc ., ens digué el
següent: “Les Illes Balears mai més no tornaran a estar
discriminades en els pressuposts generals de l’Estat gràcies al
factor d’insularitat. El nou REB implicarà 550 milions d’euros
anuals, el factor d’insularitat suposarà 170 milions d’euros
anuals. El REB aportarà una millora qualitativa i suposarà un
abans i un després, l’aprovació del REB és un dia històric per
als ciutadans de les Illes Balears”.

Atesa aquesta meravella de REB, Sra. Consellera, per què
no va pressupostar ni un euro a ingressos en els pressuposts de
2020?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Costa. El Règim
Especial de les Illes Balears, com vostè diu aprovat per reial
decret llei el febrer de 2019, desenvolupa l’article 138.1 de
la Constitució, la disposició addicional sisena de l’Estatut
d’Autonomia que reconeix el fet específic de la insularitat
com un fet que genera dificultats que han de ser compensades
econòmicament. Així, el règim especial blinda el 75% del
descompte de residents, les bonificacions al transport, reforça
les inversions en matèria de transició energètica i transició
ecològica i preveu el factor d’insularitat que ha de compensar
el dèficit d’inversions històric que pateix aquesta comunitat
autònoma i que està relacionat també amb la insularitat que ha
de determinar inversions concretes. Feim feina perquè tan
aviat com hi hagi un govern en plenes funcions a l’Estat
espanyol en disposició de fer un pressupost 2020 s’inclogui
aquest, i  serà un compliment de la llei, s’inclogui el factor
d’insularitat que tendrà un reflex en el pressupost 2020 del
pressupost de la comunitat autònoma i posarà fi a dècades
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d’inversions deficitàries en aquesta comunitat autònoma per
part de l’Estat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, el REB del Sr. Sánchez i la Sra. Armengol
té 21 articles, 3 disposicions addicionals i 2 disposicions
transitòries; en tot el text no hi ha ni un sol compromís
econòmic amb les Illes Balears, ni un sol compromís
econòmic ferm, ni un sol compromís. Dia 21 de febrer els
ciutadans estaven exactament igual que dia 22 de febrer que es
va aprovar aquest REB, ni un sol compromís. 

Vostès aprovaren un REB frau, un REB amb zero euros, un
engany massiu als ciutadans de les Illes Balears; això sí, els hi
donàrem suport, perquè si no s’hagués aprovat aquest REB
encara estarien cridant vostès. 

Sra. Consellera, lluitàrem tots per un REB i vostès
acceptaren un REB frau, intranscendent per als ciutadans de
les Illes Balears just abans d’unes eleccions. Esperem que no
tornin a fer el mateix amb el sistema de finançament, no ho
necessitam, el que necessitam és que vostès plantin cara al Sr.
Sánchez, que no acotin el cap cada vegada que el Sr. Sánchez
els ordena que facin una cosa. Sra. Consellera, si vostès fan el
mateix amb el sistema de finançament que el que varen fer
amb el REB no ens tendran al seu costat. 

 Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, si pressupostam perquè
pressupostam, si no pressupostam perquè no pressupostam. Fa
uns dies quan debatíem aquí el sostre de despesa o debatíem
l’esmena a la totalitat del pressupost em deia que teníem
massa ingressos en el pressupost, en concret 360 milions
d’euros que generarien un dèficit a aquesta comunitat
autònoma; ara que l’entitat de referència, l’AIReF, ens diu i
avala les nostres previsions d’ingressos i avala el nostre
objectiu de compliment de dèficit zero diu que tenim massa
pocs ingressos al pressupost de la comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Crec que s’equivoca, Sr. Costa, s’equivoca quan qüestiona
un pressupost raonable i un pressupost rigorós i sobretot en
benefici dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, 
s’equivoca quan qüestiona un règim especial que vostès varen
votar a favor. I s’equivoca perquè nosaltres vetllàrem perquè
aquest règim especial tengui un reflex en el pressupost de
l’Estat 2020 i no només això sinó també per la tramitació en
el Congrés dels Diputats de la part fiscal del règim especial
que ha de compensar la insularitat als nostres autònoms i a les
nostres empreses. És fonamental que per a tot això hi hagi un
govern d’Espanya en plenes funcions, és fonamental que hi
hagi un pressupost 2020, i no dubti que vetllarem pel
compliment de tots aquests compromisos i vetllarem pels
interessos de les persones de les Illes Balears davant del
Govern d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 10357/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a demanda social a l’hora
de planificar els centres educatius.

Dotzena pregunta, RGE núm. 10357/19, relativa a demanda
social a l’hora de planificar els centres educatius, 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. La pregunta és molt clara: Sr.
March, considera important la demanda social a l’hora de
planificar centres educatius?

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):

Bon dia, Sr. President. Diputats, diputades. Sra. Riera, miri,
la demanda social és un factor, però n’hi ha d’altres, vostè ho
sap perfectament. Miri, miri vostè el Decret d’escolarització
que ha fet aquest govern, que ha fet la Conselleria d’Educació,
miri l’article corresponent i s’adonarà que nosaltres plantejam
necessitats d’escolarització, demanda social d’acord amb els
pressuposts i d’acord amb un plantejament econòmic. De
qualque manera és evident que vostès van amb un plantejament
que les comunitats autònomes que vostès han governat, com
Madrid per exemple, un desastre de PISA per cert, resulta que
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allà no només no han prioritzat la pública sinó que l’han feta
subsidiària de la concertada. Sra. Riera, demanda social és un
factor, però n’hi ha d’altres més importants.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, em sorprèn que tregui
pit de PISA quan realment som els darrers en xifres educatives
de tota Espanya perquè hagi pujat dos punts, Sr. Conseller, en
unes proves.

(Alguns aplaudiments)

Miri, l’article 109 de la Llei educativa estatal bàsica diu
que s’han d’oferir les places educatives per demanda social,
per tant, és lògic que sigui un criteri a l’hora de planificar
centres educatius; clar, si un vol respectar la llibertat educativa
i la llibertat dels pares a triar els  centres educatius. Si als
pares els agrada un projecte educatiu o  els agrada una zona
s’han d’ampliar les places i s’ha d’ampliar l’oferta educativa;
el que passa és que vostè, igual que la Sra. Armengol, és molt
difús en tot el que afecta la concertada, molt difús. I encara
que no ho digui que vol acabar amb el sistema de concerts
resulta que totes les seves propostes apunten a anar eliminant
i anar derogant tot el que afecta els centres concertats.

Ha fet vostè les zones escolars a Palma molt reduïdes,
perquè ningú que no sigui de la mateixa barriada no pugui triar
aquesta zona, per exemple tota la zona de Son Rapinya ha
d’anar a col·legis que agraden a la gent de Palma. Retarda
vostè justament les escoles de Sa Pobla, Felanitx, Inca, encara
que fa quatre anys vostè deia que eren escoles molt urgents. O
per exemple Can Capiscol que resulta que la demanda ara
social no hi és, i justament ara reactiva vostè aquesta escola
per fer un centre públic quan hi ha dos centres concertats que
presten molt bona feina social i educativa.

Vostè que va dir que eren més important els fets que les
paraules, idò, Sr. Conseller, faci gestos a la concertada, en
lloc de fer així amb el cap faci gestos i així no dubtarem de
vostè. Accepti les nostres crítiques i aprovin les esmenes que
feim al pressupost perquè tots els professors cobrin el mateix,
perquè hi hagi orientadors a infantil i a primària, per
actualitzar les despeses de funcionament dels centres i
compleixi els acords retributius als que va arribar. 

Sap què li diu el sector? S’ha aturat avui matí a la porta
quan ha passat per davant? S’ha aturat el seu company de
Treball a la porta on hi havia els sindicats? Sap què diu el
sector? Triple zero, zero al pressupost per als docents, zero
per als centres i zero per al PAS o personal d’administració i
serveis. Això li diuen els sindicats. Deixin vostès de fer de

sindicats i escoltin als que sí ho són i faci aquells centres que
demanda socialment la gent, no aquells que li agradaria a vostè
per neutralitzar la concertada.

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, president. Sra. Riera, no perquè repeteixi
les mateixes mentides són veritat. Digui’m una mesura en
contra de la concertada, digui-me'n una. Escolti, li diré un
parell de coses, des de 2015 a 2019, sap quina ha estat la
demanda a favor de la pública? 8.000 alumnes, 8.000 alumnes;
sap quina ha estat la demanda a favor de la concertada? 700
alumnes. On és que hem de posar nosaltres l’èmfasi? A
l’escola pública, Sra. Riera. Miri, ara li podem explicar moltes
coses, vostè diu que ens estam carregant la concertada, Sra.
Riera, li puc explicar tot el que hem fet a la concertada? Si
vostès no varen fer ni la meitat, ni una quarta part, Sra. Riera.
Per què no varen fer la reprogramació del conveni 2008? Miri,
vostè sap el que han aconseguit els treballadors de la
concertada, ho sap vostè? Miri, hem..., des de 2008 hem fet el
pagament de la paga d’antiguitat de 25 anys, equiparació
retributiva de 125 euros mensuals a partir de 2018,
complement lligat a l’antiguitat, recuperació de la paga de
Nadal de 2012, reducció de 23 hores..., Sra. Riera, per què no
ho va fer vostè? Per què no ho va fer vostè? 

Nosaltres, és evident que ara hem aturat aquest procés,
l’hem aturat però no hem fet cap retallada, Sra. Riera, i
nosaltres estam a favor de la pública perquè de la concertada
estam contents amb la nostra política, amb vostès -li ho vaig
dir i li ho torn repetir- la pública té perill com ha estat a
Madrid i la concertada no té cap problema.

Sra. Riera, vostès són un perill per a l’escola, per a
l’educació pública d’una forma clara. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.13) Pregunta RGE núm. 10358/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular, relativa a CEIP Sa Torre de
Manacor.

Tretzena pregunta, RGE núm. 10358/19, relativa a CEIP Sa
Torre de Manacor, que formula la diputada Sra. Maria Núria
Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta també és bastant
senzilla: Sr. March, quina prioritat dóna vostè als estudiants de
Manacor i en concret als que estudien al col·legi Sa Torre?

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, president. Sra. Riera, miri, sap que hi
vàrem invertir en la passada legislatura? 3.200.000 euros al
municipi de Manacor, 3.200.000 euros, això és la nostra
política respecte d'aquest municipi. Sap quant tenim previst a
partir de 2020? 3.800.000, 3.800.000 euros. Sra. Riera, si
això no són fets, no sé què són els seus fets. 

El tema de Sa Torre, miri, a principi de l’octubre de l’any
2018 vàrem fer i hem de fer una reforma de Sa Torre, del
CEIP Sa Torre, i va resultar que vàrem trobar formiga blanda,
d’una petita reforma vàrem fer una reforma integral, el
projecte  està a punt de demanar la llicència d’obres a
l’Ajuntament de Manacor per una quantitat de 800.000 euros
i l’any 2020 es començaran les obres de Sa Torre, una reforma
integral que possibilitarà realment un centre amb les millors
condicions i així li podria dir totes les actuacions que hem fet
i farem al municipi de Manacor.

Sí que donam resposta a les necessitats, Sra. Riera, moltes
necessitats, cosa que vostès no varen fer, si no, miri el que
varen fer vostès a l’Ajuntament de Manacor, al municipi de
Manacor quan vostè era consellera d’Educació. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

És mal de fer, Sr. Conseller, avui, que aquesta setmana
vostès parlin de l’Ajuntament de Manacor i de contractes als
ciutadans, però miri, dimecres vàrem registrar aquesta
pregunta, casualment el cap de setmana va sortir un
plurireportatge en premsa de les inversions que vostè pensava
fer a Manacor, es veu que el gabinet de premsa de la Sra.
Armengol fa la seva feina molt més àgil de la que fa vostè,
però miri, com que dispòs de dos minuts li llegiré la carta que
han publicat les famílies del Col·legi Sa Torre:

“El dia 9 d’octubre de l’any passat mentre la torrentada
causava als nostres pobles veïnats una catàstrofe natural i una

tragèdia humana les famílies dels alumnes del Col·legi Sa
Torre estaven reunides al saló d’actes de l’institut de Manacor
amb la Conselleria d’Educació i Universitat.

En aquell moment ens varen informar que a causa d’haver
descobert formiga blanca a l’edifici que fins aquest moment
albergava la nostra escola havíem de ser desallotjats amb
urgència i  e ls  nostres fills serien acollits a l’edifici de
l’institut de Manacor, aprofitant que havien de reparar els
desperfectes causats pels insectes plaga iniciarien les obres
que era necessari realitzar a l’edifici de la nostra escola que
data del temps de la Segona República.

En aquesta mateixa reunió també ens varen assegurar que
el temps previst d’aquestes obres seria d’un any i tres mesos.
Ja ha passat un any i un mes des d’aquest dia i no només estam
ben lluny que els nostres fills tornin a jugar i a córrer per la
seva estimada escola, sinó que ni tan sols està el projecte
acabat de redactar.

Són moltes les famílies que hem triat aquesta escola pel
seu projecte educatiu que ha quedat deslluït per la situació de
provisionalitat en la qual ens trobem. Les famílies
qüestionam: és tan complex l’engranatge burocràtic perquè no
es puguin iniciar aquestes obres públiques, educatives,
assistencials i socials? No és vergonyós que la paperassa no
es dinamitzi perquè els ciutadans i contribuents tenguin el que
es mereixen? Els alumnes grans han començat primer
d’educació primària dins l’edifici de secundària. Què passarà,
continuaran fins a ESO sense poder gaudir d’una escola amb
espais  propis de la infància, més recollits i càlids? Demanam
com a famílies i exigim com a manacorins que s’iniciïn les
obres i el curs vinent puguem iniciar-lo a la nostra escola de
Sa Torre amb les obres finalitzades”.

No és adequat, Sr. Conseller, que aquests nins estiguin en
aquesta situació d’una cosa que és de la seva responsabilitat.
Esperem que ben igual que li han estirat les orelles les
famílies de Manacor, li estiri les orelles la Sra. Armengol.

Gràcies, Sr President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats..., Sra. Riera, els
alumnes de Son Macià, quants d’anys varen estar a l’institut?,
sap quants d’anys varen estar en un institut, perquè vostès
varen ser incapaços de fer el centre (...) de Son Macià? Anys.

Nosaltres estam a punt de demanar la llicència per a
aquesta obra del CEIP... Sí, Sra. Riera, vostè ja pot fer
capadetes, però 800.000 euros... Hem fet 3.200.000
d’inversió i en farem 3.800.000. El (...), vostè sap de què va el
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(...)?, un problema que realment vostès no varen ser capaços
de resoldre i nosaltres resoldrem.

El CEIP de Sa Torre tendrà la reforma i durant el pròxim
any començarem la reforma d’aquest centre, Sra. Riera,
malgrat a vostè li sàpiga greu.

Si només sap llegir una carta de les famílies amb les quals
ens hem reunit moltes vegades i ens hi seguirem reunint
perquè nosaltres no tenim cap problema d’acceptar les
crítiques que ens fan i per les quals tenen raó. Nosaltres
entenem perfectament les seves crítiques, les entenem i per
això ens reunim amb elles.

Vostès, incapaços de reunir-se amb la comunitat educativa.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.14) Pregunta RGE núm. 10356/19, presentada pel 
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt. relativa a participació de la comunitat educativa a
decidir la ubicació d’un centre de formació professional
a Es Castell.

Catorzena pregunta, RGE núm. 10356/19, relativa a
participació de la comunitat educativa a decidir la ubicació
d’un centre de formació professional a Es Castell, 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, Sr. Conseller, com
sap els directors dels instituts de Menorca i els caps de
departament de diversos ensenyaments implicats... de diversos
departaments implicats en els ensenyaments de formació
professional del Llevant de Menorca han expressat reserves
sobre la decisió d’ubicar als antics quarters d’Es Castell un
centre integrat de formació professional.

Sense entrar en l’evident interès, que jo compartesc, de
trobar un ús públic per als quarters d’Es Castell, la veritat és
que els arguments que han fet públic són arguments de pes,
són objeccions que crec que mereixerien l’atenció per part de
tots.

És per açò que li deman si troba que s’ha tingut prou en
compte l’opinió de la comunitat educativa a l’hora de prendre
aquesta decisió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 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, Sr. Castells, miri, no
sé si és suficient mai la... dur a terme un diàleg amb la
comunitat educativa. Jo  li puc assegurar que des que va
plantejar-se la possibilitat de fer un centre integrat de
formació professional a Es Castell, realment hem fet reunions
el delegat territorial i el director general de Formació
Professional amb la comunitat educativa. 

Que hi ha distintes posicions? Sí, però vostè sap que el
Consell de Menorca, el Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament d’Es Castell varen pactar un acord que diu
realment el que diu i que fins i tot el conseller de Cultura i
Educació del Consell de Menorca Sr. Miquel Àngel
Ballesters, Miquel Maria Ballester ha dit perfectament que li
pareixia una bona idea posar un centre integrat de formació
professional a Es Castell.

Jo crec, senyor..., que nosaltres hem fet aquesta reunió i
seguirem fent altres reunions, Sr. Castells. És evident, però jo
crec que en un moment determinat l’administració ha de
decidir i en aquest moment tenir una possibilitat important
d’uns quarters que estaven en desús i fruit o (...) que té una
gran especulació es converteixi en un espai educatiu que
millori la vida, realment, d’Es Castell.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Sí, té raó, s’han fet reunions, però
la cronologia és molt clara: 23 d’octubre es fa públic, surt a la
premsa que el Govern vol tirar endavant aquesta actuació,
surten declaracions del Sr. Miquel Maria, que vostè l’ha citat,
en què diu que li sembla una bona idea, però que hi ha altres
opcions i en aquell moment de les informacions que surten a
la premsa... hi ha un ventall de decisions possibles a prendre,
fins i tot es deriva la decisió, citant fonts d’Educació, no sé si
seves o del delegat d’Educació, a una comissió de coordinació
que s’ha de posar en marxa al mes de novembre. Això passa el
23 d’octubre. 

El 19 de novembre es va públic a bombo i platerets en la
presència, l’assistència de la presidenta..., la distribució de
tots els espais de forma definitiva i sembla que aparentment
immodificable. Per tant, no confonguem els diferents nivells
de concreció i els diferents nivells d’obertura de... a diferents
alternatives que n’hi ha i de molt interessants i que no posen
en dubte l’ús públic dels quarters d’Es Castell, per exemple, ha
sorgit la idea que el Pasqual Calbó s’especialitzi en FP i que
Es Castell vos un institut d’educació secundària convencional,
ha sorgit la idea que l’escola de primària vagi al centre, que ja
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sap que és molt problemàtic que l’escola de primària estigui
als afores i s’hagi de travessar la carretera per arribar-hi, i en
canvi el centre integrat d’FP estigui als afores. 

És a dir, dintre de la filosofia que el conseller Maria -
citant-lo, ja que vostè ho ha fet- va considerar interessant, hi
ha moltes alternatives que creiem que s’haurien d’escoltar,
s’haurien de tenir en compte. Jo  li demanaria això, Sr.
Conseller: en primer lloc, tenir en compte totes les opinions,
no precipitar-se i escoltar, perquè és evident que hi ha hagut
opinions autoritzades que tal vegada no s’han escoltat amb tota
l’atenció que caldria; i, en segon lloc, trobar una solució que
integri o que si més no solucioni les objeccions que s’han
formulat des de la comunitat educativa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Castells, miri, nosaltres
a partir d’ara farem una (...), primer de tot, amb tots els
directors i caps de departament de formació professional per
definir quines són les famílies professionals que poden anar
a aquest centre integrat. En segon lloc, mirarem de fer un
programa de necessitats per fer les reformes necessàries en
el quarter d’Es Castell. En tercer lloc, farem, una vegada que
tenguem aquest programa de necessitats, un projecte en el
qual la comunitat educativa tendrà un paper. Quarta cosa:
analitzarem amb la comunitat educativa el trasllat de
professorat en funció d’aquest centre d’FP. I, en cinquè lloc,
treballarem amb el Consell de Menorca tot el que fa
referència al transport regular per anar allà.

Per tant pensam que la decisió que s’ha pres és la correcta,
que hem parlat, hem escoltat, però (...) la decisió la
Conselleria d’Educació, i consideram que aquesta decisió serà
útil per a Menorca, serà útil per a Es Castell, i serà útil per a
la formació professional. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.15) Pregunta RGE núm. 10366/19, presentada pel
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a l ectura
que fa el Govern de les Illes Balears de les darreres dades
publicades sobre l’ocupació a les Balears.

Quinzena pregunta, RGE núm. 10366/19, relativa a lectura
que fa el Govern de les Illes Balears de les darreres dades
publicades sobre l’ocupació a les Balears, que formula el
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . Sra.
Presidenta, les dades que han sortit marquen un increment
d’un 3,79% d’increment en un any. És evident que estam
damunt les dades d’atur igual que l’any passat, és evident que
tenim més gent ocupada però seguim generant molt d’atur.

Quina és la seva impressió?, és a dir, quina lectura en fa,
d’aquesta qüestió?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per la seva
pregunta, que avui ha estat també contestada per part del
conseller Negueruela. Ja vàrem fer, com sempre feim, les
valoracions de les dades d’atur i feim una doble valoració que
vostè apuntava també a la seva pregunta. Per una banda es
consolida d’una forma molt clara que l’allargament de la
temporada turística segueix augmentant l’increment de
població activa i estam en rècord d’afiliació a la Seguretat
Social el mes de novembre, però a la vegada també creix l’atur
perquè, com bé hem explicat, l’increment de població activa
no pot absorbir totes les noves incorporacions al mercat de
treball.

També en aquestes dades del mes de novembre creim que
hem de tenir algunes consideracions. Una, molt positiva, que
és que l’economia segueix creixent a tots els àmbits no
turístics i per tant també es crea certa estabilitat a tot el
mercat laboral independentment del sector econòmic a què
facem referència; i també hi ha un repunt que també hem de
valorar com una realitat, que és que l’anunci de tancament de
Thomas Cook el mes de setembre sí que ha pogut causar un
efecte en les dades del mes de novembre, ja que ha fet que
alguns establiments tancassin abans del previst i per tant
pogués augmentar aquesta dada d’atur també el mes de
novembre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, nosaltres en feim
una lectura distinta, és a dir, no tenc res a dir que s’allarga un
poc la temporada turística, un poc, molt poc; però el que torna
a haver-hi és una marcada estacionalitat dins altres sectors; és
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a dir, quan arriba l’1 de novembre seguim estancats, sense
créixer en altres sector. 

Un sector d’aquests és el sector de la construcció. El Sr.
Melià jo els ho recordava al llarg d’aquests debats que hi ha
hagut sobre la Llei turística, que no havien d’haver reformat la
Llei turística, que va dur un ingrés, va dur una inversió de
1.800 milions d’euros la passada legislatura. Nosaltres
pensam, ara que el mateix sector de la construcció reconeix
que està totalment en recessió, i que tothom ja no nega, ni els
sindicats ni ningú, que hi ha una desacceleració, hi ha sindicats
que diuen que convendria canviar el model; bé, però això no és
tossir i demà al matí ha fugit el constipat. No. Nosaltres el que
deim, i tornam a les coses que vàrem plantejar a la seva
investidura i que hem recordat al conseller Marc Pons, que em
va dir que estava bé el sector de la construcció, miri per on, i
que ho hem recordat al conseller de Medi Ambient, nosaltres
el que deim és el següent: a veure, si tenim un problema que
no millora en sectors com la construcció i tot el que pugui ser
la gent al voltant de la construcció, i tenim la necessitat..., i
tenim una situació amb més doblers estalviats que el que va
passar a la crisi de 2007, el pacte social i empresarial que
nosaltres li dèiem és indispensable perquè hi pugui haver
inversió privada. 

Si a la vegada hi ha 6.200 expedients aturats a Recursos
Hídrics, no sé quants a Medi Ambient pel que fa referència a
APR d’incendis, que representen 6.200 obres, no de nova
construcció, cap!, sinó de rehabilitació, que si els multiplicau
per 60.000 euros, que n’hi ha que són de 2 milions i 3, són
372 milions d’euros d’obra, fusters, llanterners, picapedrers,
ferrers, guixaires, enrajoladors..., aquesta gent tendria feina,
presidenta, i les dades de l’atur en aquest sector que està
patint, que és el de la construcció, que a poc a poc canviarem
de model però encara faltarà molt de temps, tendria una
sortida.

Estan aturats perquè nosaltres no tenim els papers, i és el
que li deman: concentrin-se, per favor, en aquest tema. Fa
quatre vegades que dic això. Els expedients...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el seu temps s’ha acabat.

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. Efectivament, les
dades d’ocupació s’han de mirar d’una forma..., amb suficient
perspectiva, perquè efectivament la nostra economia segueix
essent molt estacional i en això té tota la raó, i per això estam
fent feina des de la passada legislatura i en aquesta des de
l’àmbit del diàleg social. En aquesta legislatura a més vostè
sap perfectament que hem ampliat el diàleg social amb la gent
de Balears 2030, i una de les qüestions sens dubte per a

nosaltres prioritària, que compartim amb vostès, és la
necessitat de la inversió privada a la nostra comunitat
autònoma, i per tant facilitar la inversió privada als empresaris
d’aquesta terra.

I en aquesta línia estam treballant, però també en la
inversió pública, absolutament necessària. Per això hem
plantejat un pressupost per a l’any 2020 on seguim apostant
d’una forma valenta i decidida per la inversió pública a la
nostra comunitat autònoma. 

De totes maneres crec que val la pena ressaltar una cosa
que és important. Aquesta comunitat autònoma segueix
creixent econòmicament, segueix creant llocs d’ocupació
d’una forma alta i d’una forma positiva, segueix reduint
temporalitat, i segueix reduint parcialitat. Per tant anam
millorant les condicions laborals dels nostres treballadors i
treballadores, però sens dubte queda molt de treball per fer i
continuarem en aquesta línia del diàleg social, que creim que
és la millor manera de plantejar-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 10321/19, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a famílies amb dificultats
econòmiques. 

Setzena pregunta, RGE núm. 10321/19, relativa a famílies
amb dificultats econòmiques, que formula el diputat Sr. Jorge
Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados,
prensa e invitados. Sra. Armengol, ¿sabe cuántas familias no
podrán celebrar la Navidad por dificultades económicas?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. A nosaltres,
en el Govern que tenc l’honor de presidir, ens preocupen totes
les famílies d’aquesta comunitat autònoma els 365 dies de
l’any i les 24 hores, no només les temporades de Nadal, i
d’una forma molt especial ens preocupa sempre la gent més
vulnerable d’aquesta comunitat autònoma. Per això una de les
primeres decisions que va prendre el Govern la passada
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legislatura va ser la creació de la renda social garantida, que
crec que és un orgull com a comunitat autònoma poder tenir
aquest suport a les persones més vulnerables que no tenen res. 

Vostè que tant detesta les comunitats autònomes i que les
vol eliminar li he de dir que l’Estat no fa un ingrés mínim vital,
i en canvi aquesta comunitat autònoma som exemple a nivell
estatal per atendre les persones més desfavorides.

(Alguns aplaudiments)

En aquest moment ja són més de 12.700 les persones que
es beneficien d’aquesta prestació, i en acabar enguany el
Govern haurà invertit 24 milions d’euros perquè les famílies
més vulnerables puguin subsistir.

De totes formes compartesc amb vostè que queda molt de
treball per fer per rompre les desigualtats encara existents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, Sra. Armengol, la realidad dista mucho de lo que
usted acaba de decir, o ustedes lo están haciendo muy mal,
pero lo  que sí hacen es dilapidar el dinero público en crear
chiringuitos ideológicos, en imponer el catalán o en contratar
a altos cargos o asesores, pero usted desconoce lo que están
sufriendo las familias. Mire, nosotros en VOX, que sí que
estamos en la calle con la gente, sabemos lo que sufren. 

Fíjese, las familias de Baleares son las que tienen más
problemas para llegar a final de mes, según la OCU, por
ejemplo, al 17% de los hogares les resulta muy difícil o
imposible poder pagar las facturas de agua, luz, electricidad,
gas, todo. Más de 67.000 pensionistas reciben cantidades que
les dejan por debajo del umbral de la pobreza. Alrededor de un
15% de las personas que tienen un trabajo remunerado, se
encuentran en situación de riesgo porque casi 370.000
personas cobran menos de 1.000 euros en nuestra comunidad.
De hecho, la Red Europea de lucha contra la pobreza, ya le
dijo que el índice de personas que no llegan a final de mes se
sitúan en el 62,4%, por encima de la media nacional que se
sitúa en el 54%.

Mire, miles de familias no podrán celebrar la Navidad por
dificultades económicas y es que ahora en 10 días es Navidad,
por eso se lo preguntaba. Familias que no pueden llegar a final
de mes, a las que se les deniegan ayudas sociales o que tienen
que hacer cola en organizaciones benéficas para que les den de
comer. Mientras su gobierno balear sigue gastándose más de
59 millones de euros en sostener una administración pública
ineficaz e ineficiente, que le hemos dicho desde VOX que
elimine, porque no ayuda al bienestar de los ciudadanos, pero

sí al bienestar de esos altos cargos que usted sigue
contratando, para ampliar su pesebre, un pesebre que desde
luego no sé qué montaran esta Navidad en los barrios más
deprimidos de Baleares, ni en las zonas rurales abandonadas
por sus políticas, es el pesebre del PSOE, de Podemos, de
MÉS, de los integrantes de un gobierno como el suyo que
malgasta el dinero público y que se olvida de los más
necesitados.

Sra. Armengol, no me encontrará en el discurso del odio,
la confrontación y el cordón sanitario, sí que me encontrará en
la ayuda a los más necesitados, que son los que no tienen la
culpa del gobierno del partido con los mayores escándalos de
corrupción y no es justo que sigan aprovechándose de los más
necesitados, como una garrapata insaciable.

Ahora ya puede empezar a insultarme, pero insúlteme a mí,
no a los votantes de VOX.

Gracias.

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. Vostè parla d’"ayuda a los más
necesitados", jo parl de drets de les persones, de totes les
persones d’aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Per això, hem oblidat la caritat, Sr. Campos, i hem anat als
drets i per això hem garantit per llei un dret a aquesta
comunitat autònoma, que és el dret a la renda garantida, que
efectivament cobren més de 12.700 persones, dels  8 .500
titulars que la sol·liciten, uns 2.000 són famílies en situació
de vulnerabilitat i els altres restants, escolti bé, Sr. Campos,
són 6.000 i són persones que cobren pensions no
contributives que reben aquest complement per part del
Govern de les Illes Balears. 

El seu discurs és totalment anticoherent, el que passa és
que efectivament l’Estat no paga les pensions justes per als
ciutadans d’aquestes illes i la comunitat autònoma salva
d’aquesta situació i complementa les pensions no
contributives amb la renda social garantida. Vostè que creu tan
poc en l’autonomia, aquest govern és emblema de
complementar les pensions precisament per a les persones
més vulnerables, cosa que també hauria de tenir en compte. I
a més hi ha la renda mínima d’inserció que paguen els consells
insulars que suma 4 milions d’euros, Sr. Campos. I és
suficient?, no, mai no és suficient, sempre que hi hagi una
persona que pateixi una desigualtat o una situació de pobresa,
hi haurà un govern d’esquerres devora ell, que ajudarà que
tengui el dret a poder viure millor, lluitant contra la pobresa
energètica, donant suport a la millora dels salaris. Sr. Campos,
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vostè  va votar en contra de l’apujada del salari mínim
interprofessional a 900 euros. Això és fer feina per contribuir
a les desigualtats, Sr. Campos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 10332/19, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero del  G rup
Parlamentari Ci udadanos, relativa a demora en el
pagament als proveïdors per part de l’administració.

Dissetena pregunta, RGE núm. 10332/19, relativa a
demora en el pagament als proveïdors per part de
l’administració, que formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas
i Guerrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. diputades i diputats. Bon dia. Sra.
Presidenta. Segons la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quan el
període mitjà de pagament supera els 60 dies, repeteixo 60
dies, l’administració s’haurà de comprometre a prendre
mesures quantificades, reducció de despesa, increment
d’ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i
pagaments, que permetin generar la tresoreria necessària per
a la reducció del termini mitjà de pagaments a proveïdors, fins
el termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. 

El termini mitjà de pagament global a proveïdors el mes
d’octubre ha estat a la comunitat de les Illes Balears de 60,72
dies, 70 dies a l’ib-salut. Sra. Presidenta, quines mesures té
previstes davant l’augment de la demora en els darrers mesos
de pagament a proveïdors?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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. Pérez-Ribas per la seva
pregunta. Efectivament, hi ha hagut un repunt del pagament
mitjà de proveïdors a les Illes Balears, igual que ha passat a la
majoria de comunitats autònomes i el mes d’octubre el
pagament mitjà es situa efectivament, en 61,72 dies, vostè no
diu que la llei marca diu que ha de ser durant 2 mesos
continuats que estiguem per damunt dels 60 per prendre
aquestes mesures, cosa que no succeirà a la nostra comunitat

autònoma, perquè ja hem pres les mesures per poder accelerar
aquest pagament mitjà de proveïdors.

Aquest repunt ve com sempre a final d’any, sobre
l’augment del pagament mitjà a l’ib-salut, que s’apuja per
damunt de 70 dies. Crec que també val la pena explicar Sr.
Pérez-Ribas, que l’administració autonòmica d’aquesta
comunitat autònoma continua pagant d’una forma molt
accelerada a tots els altres departaments, a Educació estam
pagant a 26,53 dies, a Serveis Socials a 15,81 dies i a la resta
a 18,68 dies. Li he de recordar també que hi ha nou comunitats
autònomes que superen els 30 dies i des que vostès governen
a Múrcia superen els 89 dies.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, som a la sessió de
control del Govern de les Illes Balears, no em parli d’altres
comunitats autònomes. Aquí, com estem?, juny 29 dies...

(Remor de veus)

... juliol, 41 dies...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats! Un poc de silenci!

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... agost 48 dies, setembre 53 dies, octubre 61 dies de mitjana
de pagament a proveïdors. A quina xifra arribarem a final
d’any?

Sra. Armengol, fa uns mesos em va dir en aquesta sala i
llegeixo literalment, “els governs progressistes són molt
millors gestionant els doblers públics i fent-ho d’una forma
rigorosa i encara que no creguem en les mesures de la Llei
d’estabilitat pressupostària, les acomplim”.

Sra. Armengol, estic segur que moltes empreses,
autònoms, emprenedors i molts ciutadans d’aquestes illes,
quan vegin aquestes xifres no pensaran el mateix que vostè. El
pacte de retrocés ofega la nostra economia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sí, em ratific, l’esquerra governa
millor i a més gestiona millor l’economia de la nostra
comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Li faré una comparació molt ràpida, miri l’abril del 18, i ja
li vaig contestar a la Sra. Guasp un dia, es va canviar el sistema
de càlcul del pagament mitjà de proveïdors, de forma que ara
el càlcul que es fa no és comparable a l’anterior i apuja uns 20
dies..., o  sigui el que ara feim és 20 dies major del que es
faria. Bé idò, quan governava la dreta en aquesta comunitat
autònoma es pagava a 80,66 dies...

(Remor de veus)

... això era el que passava i si li apujam aquests 20 dies que li
dic seria a 100 dies...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!

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

Efectivament estam pagant el mes d’octubre a 61,72 dies,
li he dit que s’ha retardat com sempre passa a final d’any pel
tema d’ib-salut, que són als grans proveïdors, no afecta al petit
i mitjà proveïdor de la comunitat autònoma d’una forma
claríssima, Sr. Pérez-Ribas, no hi ha cap problema de liquiditat
a les nostres arques públiques, no n’hi ha cap ni un, estam
pagant bé i a més a la mitjana d’allò que fan a les altres
comunitats autònomes. No li agradarà, però vostès allà on
governen ho fan bastant pitjor que nosaltres, aquesta és la
realitat i els números canten. A Múrcia paguen a 89 dies en
aquests moments, nosaltres en aquests moments hem pagat a
63 dies.

Com acabarà l’any, Sr. Pérez-Ribas?, millor, el mes de
novembre pagarem a 53. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 10365/19, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a indicadors econòmics
de les Illes Balears.

Divuitena pregunta, RGE núm. 10365/19, relativa a
indicadors econòmics de les Illes Balears, 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, a la darrera
memòria del Consell Econòmic i Social presidit pel seu amic
Carles Manera, exconseller socialista, es diu que per primera
vegada la renda per càpita a Balears pot acabar per davall de la
mitjana espanyola, per primera vegada en la història. També
diu que un de cada tres ciutadans de Balears té moltes
dificultats per arribar a final de mes, estaríem parlant de
250.000 persones; a més, veim com l’atur es dispara a Balears
i moltes empreses ho passen malament.

Davant tots aquests indicadors negatius ens agradaria saber
què en pensa vostè i que fa comptes fer per corregir-los?

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. El continuu
veient com fa cinc anys, alarmista, amb una actitud negativa i
depressiva davant d’una situació que nosaltres tenim tot el
contrari. Miri, Sr. Company, nosaltres creim molt en la gent
d’aquesta terra, en el potencial dels nostres empresaris i de les
nostres empresàries, dels nostres treballadors i de les nostres
treballadores, i junts estam fent feina per seguir millorant la
nostra economia i millorant sobretot la distribució de la
riquesa que es crea a la nostra comunitat autònoma. Li he de
dir que malgrat el seu alarmisme aquesta comunitat autònoma
continua creixent, a menor ritme que abans?, efectivament,
com era absolutament previsible i com era normal dins un
cicle econòmic. Clar, senyors del Partit Popular, no sempre
es creix al 4%, no sempre, creixem al 2% i seguirem creixent
al 2%. Per tant, no volem donar cap imatge de negativitat que
no existeix. 

Continuam creant llocs d’ocupació, continuam reduint la
temporalitat, continuam reduint la parcialitat, continuam
confiant en el nostre sistema econòmic i ho feim des del
diàleg social; cosa que no es practicava quan vostès governen
i ara sí es practica. Hem aconseguit en aquesta terra que se
signin convenis salarials que pugen el sou d’una forma
important a tots els treballadors i treballadors amb convenis
col·lectius que han signat els empresaris i els sindicats perquè
confien en les nostres empreses, confien en el nostre sistema
laboral. Per tant, nosaltres continuarem treballant des del
diàleg social per continuar redistribuint la riquesa que es crea.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT.

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Armengol, si
des de l’oposició li demanam en relació amb tots aquests
indicadors és perquè són unes dades dolentes que es vénen
produint des de fa molt de temps, i això afecta la gent de les
Illes Balears. Vostè té la síndrome del Consolat ja, a vostè li
va bé i es creu que a tothom li va bé, i això no és així, Sra.
Armengol.

(Alguns aplaudiments)

Miri, vostè ja ho va dir en el seu primer discurs, però es
cansa de repetir-ho, vostè vol redistribuir la riquesa i el que
està aconseguint és distribuir pobresa, això és el que fa vostè,
sempre, de forma continuada.

(Alguns aplaudiments)

Miri, parlem de les seves polítiques prohibicionistes.
Vostè ha passat del 4% a l’1,5% de creixement, efectivament,
i ha fet amb això que comencés a créixer l’atur, l’atur se li ha
disparat, no ho veu?

Miri, vostè va fer una llei d’habitatge i quina és la
conseqüència?, avui surt en els diaris que a Balears és on més
ha pujat el preu de compra i lloguer d’habitatge. Miri, vostè va
fer una llei d’indústria, quina és la conseqüència?, que la
producció industrial cau mes a mes a Balears, la darrera dada
un 3,6% menys a l’octubre, i empreses que tanquen, Bimbo,
CEMEX, George’s, Anthony’s, Salord Jover, Thomas Cook,
Air Berlín, per suposat, etc . Miri, vostè va fer una llei de
comerç i quina és la conseqüència?, que en els darrers quatre
anys han tancat 649 petits i mitjans comerços, i a més el
dèficit comercial a Balears ha augmentat un 31,5% la primera
meitat de l’any 2019.

Sra. Armengol, mentre vostè perd el temps fent oposició
a l’oposició, que és una cosa que a vostè li agrada, deixa
d’atendre els problemes reals que té la gent, i això no ho
hauria de deixar perquè després acaba que la gent no pot
arribar bé a finals de mes o les empreses tanquen. Miri, avui
li deman que encara que sigui només per una vegada ens
contesti al que li demanam i ens digui a veure què fa comptes
fer per revertir aquesta situació, i no ens fugi per les
bardisses. Balears cada vegada està pitjor i vostè i el seu
govern són els responsables principals, deixi de negar
l’evidència i  actuï, doni pas a polítiques incentivadores i
sobretot deixi de culpar els altres per tapar la seva ineficàcia
i assumeixi la seva responsabilitat.

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. No és que
comencem a actuar, és que ja duim quatre anys i mig actuant.
Efectivament, vostès ens havien deixat amb la pitjor despesa
social a la nostra comunitat autònoma, amb l’índex de
desigualtat més alt que havia tengut la nostra comunitat
autònoma. Què vàrem fer?, hem aprofitat el bon moment
econòmic de creixement per posar-nos a la mitjana estatal en
despesa social i en la millora de les serveis públics que donen
garanties als ciutadans i ciutadanes, en la millora de
l’educació, de la sanitat, dels serveis socials, dels serveis
públics en general en aquesta comunitat autònoma.

I això ho hem fet efectivament des del diàleg social i des
de l’acord amb estratègies per a la diversificació econòmica,
amb estratègies com el Pla d’indústria que està aprovat, el Pla
d’innovació que està aprovat, el Pla de formació que és
absolutament fonamental per seguir creixent en competitivitat
de les nostres empreses i del nostre model econòmic amb
inversió pública, que vostès havien abandonat durant la seva
legislatura, i incentivant la inversió privada.

Per això estam més ben preparats per en aquests moments
d’incerteses internacionals perquè, Sr. Company, no ens
donarà la culpa a nosaltres ni del Brexit ni de la situació que
pugui existir, però estam millor preparats. Des del diàleg
social seguim creixent econòmicament, seguim creant
ocupació i la cream en millors condicions i amb millor
qualitat. Que queda molt per treballar? Efectivament, però aquí
hi ha un govern disposat a deixar-s’hi la pell.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II) Interpel·lació RGE núm. 10279/19, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general
del Govern en matèria d’oposici ons i accés a la funció
pública.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 10279/19, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d’oposicions i accés a la funció pública. 

Correspon començar la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, senyors diputats.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Bien, gracias, Sr. Presidente. Buenos días, otra vez. Vamos
a ver si ahora tenemos más suerte y en este pleno se puede
tener más información sobre la situación que se ha producido
con la convocatoria de oposiciones por parte del Govern y que
ha resultado hasta ahora imposible clarificar con las preguntas.
Espero que además de anunciar que se investigan las cosas nos
pueda responder en algo de cosas que pasaron ya hace quince
días y no tenemos datos concretos. Pensamos que sería bueno
para el Govern y para esta comunidad que se contestasen las
preguntas, se resolviesen las dudas y se disipasen las
sospechas y la desconfianza que los hechos acaecidos hoy
provocan.

Normalmente las oposiciones siempre habían sido
convocadas con la participación de la Universidad, en cambio
se ha cambiado de criterio esta vez y se ha establecido que
solamente se hace a través del EBAP y nos gustaría saber por
qué ha habido este cambio de criterios y si ha contado con el
visto bueno de la Sra. Consellera y qué motivos justifican este
cambio.

Las bases de las convocatorias normalmente son tratadas
en las mesas sindicales y se pactan estas bases con los
sindicatos, nos gustaría saber si efectivamente se han pactado
con los sindicatos las bases de estas últimas propuestas, de
estas últimas oposiciones al cuerpo de gestión y también al
cuerpo superior.

El tribunal del cuerpo superior, nos gustaría saber si estaba
formado única y exclusivamente por funcionarios del EBAP,
igual si el tribunal previsto para el cuerpo de gestión estaba
única y exclusivamente con funcionarios del EBAP o
funcionarios de otras consellerias. 

Nos gustaría saber si se sabe exactamente, creo que no es
mucho pedir, qué material se ha sustraído. Yo creo que a estas
alturas después de quince días se tendría que saber qué
material se ha sustraído. ¿Ha sido parte del material previo a
la elaboración de las preguntas,  como nos contestó en sede
parlamentaria usted en el pasado pleno, o han sido 260
preguntas concretas que formaban parte de todo el
cuestionario que estaba confeccionado, como se ha publicado
en los medios de comunicación? Hay una substancial
diferencia y creo que es importante que se pueda concretar, no
tiene nada que ver lo que se manifestó en el pleno con lo que
parece que ha pasado, y eso creo que es importante que se
pueda clarificar hoy aquí en el Pleno del Parlamento. 

¿De dónde fue sustraída la información? Se afirma que se
había roto la cadena de custodia, pero por la prensa vemos que

lo que pasó es que fue sustraída de unas taquillas del EBAP.
¿Cómo califica lo sucedido la propia consellera? Inicialmente
en el pleno nos dijo que era un descuido, la portavoz del
Govern dijo que era una negligencia, ¿qué ha pasado, es
descuido o es negligencia? No es lo mismo un descuido que
una negligencia. ¿Es cierto que se sustrajo de las taquillas una
de las diez copias que existían?, ¿eso lo sabe usted, Sra.
Consellera?, ¿es así?, ¿no es así?, había diez copias, ¿no es
cierto?, pero es que sale en los medios de comunicación y no
se da ninguna explicación concreta en las preguntas que le
hacemos y entendemos que es deber de la oposición pedirle
que se concreten las cosas en sede parlamentaria, ¿estaban
cerradas?, ¿no estaban cerradas?, ¿había llave en estas
taquillas?, ¿quién tenía acceso a estas taquillas? Creo que es
importante que se concreten esas cuestiones. 

¿Qué control había?, ¿es cierto que hay funcionarios de la
EBAP que preparaban... que hacían de preparadores de
oposiciones del cuerpo de gestión y del cuerpo superior?, se
ha publicado esto. Sería gravísimo y entendemos que la
consellera tiene que tener información sobre esta cuestión y
se tiene que informar al pleno.

¿Puede asegurar que las preguntas y el material
desaparecido no tiene ninguna incidencia en la prueba del
cuerpo de gestión?, como sí han denunciado sindicatos y sí se
ha denunciado en la prensa.

¿Es cierto que el examen tipo test del cuerpo superior, que
es la primera prueba, se presentaron 672 personas y solo
aprobaron 81, es decir, el 12%, y eso hace que materialmente
sea imposible i viable el bolsín que... que funcione en el
cuerpo superior y que hará falta?

¿Es cierto que de los 81 aprobados hay 5 que son o
trabajadores de la EBAP o están en las mismas dependencias
de la EBAP, lo cual supone que un 40% de los presentados
que trabajan en la EBAP han sido aprobados cuando el índice
de aprobados es de un 12%?

¿Es cierto que con ese resultado en el cuerpo superior
solo quedan esas 24 personas para el bolsín ordinario y eso
hará inviable el bolsín ordinario y tendrán que hacer un bolsín
extraordinario y por qué no previeron eso cuando los
sindicatos sí les advirtieron que pasaría eso con el tipo de test
y el tipo de bases que estaban preparando?

¿Sabe ya la Sra. Consellera quién es el máximo
responsable de la desaparición de las preguntas y del material
de las oposiciones?

¿Quién es el responsable de estos fallos, errores,
anulaciones de recursos y problemas con los tribunales de
oposición? No es la primera vez, le recuerdo 2018, el
problema con las oposiciones de auxiliares administrativos,
que está en los tribunales, que ha provocado, aparte del daño
a los opositores un montón de procedimientos judiciales y la
no toma de posesión de funcionarios públicos que dejan de
cumplir con su función pública y que dejan en el aire toda esa
situación de oposiciones. 
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¿Son conscientes del perjuicio que a los opositores de
buena fe esta actitud negligente por parte del Govern les está
creando?

¿Es cierto que a través de la Secretaria de Organización del
PSIB la Sra. Silvana González, según se publica por los medios
de comunicación está buscando un sustituto para el gerente de
la EBAP? ¿Es cierto eso? ¿Va a cambiar al gerente? ¿Va a
cesar al gerente de la EBAP, sí o no? Por la prensa sale que ya
están buscando sustituto, que se lo han ofrecido a varios
funcionarios y que han rechazado esta oferta.

¿Es consciente la consellera de la gravedad de los hechos?
¿Ha llegado a alguna conclusión después de quince días de que
se publicaran y se hicieron públicos los hechos, a alguna
conclusión de los sucedido? ¿Ha notificado a la Fiscalía si se
han robado documentos, que se haya podido producir un ilícito
penal de robo de documentos oficiales en sede de la
administración pública? ¿Lo ha notificado a la Fiscalía, a la
policía o simplemente volverá a repetirnos que ha abierto una
investigación y que no sabe aun nada de esa investigación?

¿Quién asume la responsabilidad política de esa desastrosa
gestión, del daño causado a los opositores, del daño causado
a la imagen del Govern, del daño causado a la gestión pública
que ustedes dicen defender?, y que nosotros entendemos que
se debe defender, pero también se debe defender con
transparencia explicando qué es lo que ha pasado exactamente
y que después de quince días o se puede seguir diciendo que
se está investigando y que veremos el resultado de la
investigación.

La EBAP es un órgano especializado y entendemos que
tiene muy buenos profesionales. Entendemos que hay buenos
funcionarios capaces de realizar todas estas cuestiones, pero
ustedes están perfectamente advertidos de que el
planteamiento de las oposiciones no era correcta, se lo
dijeron los sindicatos en las mesas, se lo advirtieron por
escrito, les advirtieron por escrito que el tipo de temario no
era el correcto. Ustedes han seguido por interés político estas
propuestas y esta línea de trabajo. 

No hay ninguna explicación razonable sobre el cambio de
criterio de la participación de la Universidad en los procesos
de oposición y que simplemente lo controlara absolutamente
todo la EBAP y así nos ha ido.

¿Piensan seguir minimizando la cuestión o piensa darnos
explicaciones razonables y asumir responsabilidades sobre
esta cuestión tan grave?

Entendemos que pasado el tiempo que ha pasado no se
puede seguir eludiendo las responsabilidades. Eludir las
responsabilidades en este momento viene a dar la razón a
quien de mala fe ha sustraído estos documentos y los ha
sustraído en perjuicio de la gran cantidad de gente que ha
opositado.

Entendemos que la administración, en este caso el máximo
responsable político, no puede esperar quince días a no tomar

ninguna decisión y a decir que bueno, que se está investigando
y que no se sabe exactamente qué ha pasado con una cuestión
tan grave como ésta. Por tanto, esperemos que no nos venga
con evasivas en este momento.

Le pedimos que no conteste con este manual de estilo con
el que ha venido contestando, el manual de estilo del gobierno
Armengol diciendo “la culpa es de todos los... de los otros, la
culpa es de ustedes, ustedes en su momento no convocaron
oposiciones y por tanto , no nos tiene que dar ninguna
lección”. Nosotros tenemos la obligación como oposición de
venir a solicitar aquí en el Parlamento explicaciones al Govern
de hechos gravísimos y por tanto, conteste a esos hechos, no
es tan difícil, no es tan complicado, no ponga aquí ese manual
de estilo típico de las preguntas parlamentarias de decir
“bueno, pues los del PP son...”, lo que sí le puedo asegurar es
que no hemos sido los del PP los que hemos cogido esa
información y que ustedes son los responsables en el
gobierno. 

Por tanto, haga el favor de contestar estos hechos porque,
ya le digo, el robo de documentación oficial para amañar unas
oposiciones tiene transcendencia penal, y es muy grave. Y
usted, como máxima responsable política, han pasado quince
días, tiene el deber y la obligación de dar una explicación clara
y contundente ante el pleno del Parlamento balear.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Tiene la palabra la
representante del Govern.

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

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bon dia a tothom. Bueno, Sr.
Lafuente, veo que usted sigue con el ventilador en marcha y la
verdad es que no sé muy bien hasta dónde quiere llegar.

Sr. Lafuente, su argumentación dibuja una forma de
gobernar con la que ni yo ni el resto de mis compañeros del
Govern nos identificamos. Ustedes tal vez cuando estaban en
la Conselleria de Administraciones Públicas maniobraban en
le penumbra desde el ejecutivo y ven como normales algunas
de las cosas que me quieren atribuir,...

(Remor de veus)

... pero este gobierno no actúa así. Nosotros pretendemos
todo lo contrario, luz y taquígrafos en todas nuestras acciones.
Digo esto porque de su intervención se deduce que yo he
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hecho las preguntas, que yo he suspendido o he aprobado a
personas.

Voy a hacer una reflexión ahora que tenemos más tiempo
en la interpelación que en las preguntas orales y hace
referencia a lo que dice nuestra normativa, normativa que
usted conoce porque además es del año 1994. El Decreto
27/1994 aprueba el Reglamento de ingreso del personal al
servicio de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, en 
artículo 24 dice: “corresponde al tribunal dirigir el desarrollo
de las pruebas selectivas, actuará con autonomía funcional
total y sus miembros serán responsables de la objetivad del
procedimiento selectivo, así como del cumplimiento de las
bases de la convocatoria incluídos los plazos para realizar y
valorar las pruebas y de la publicación de sus resultados”.

El artículo  19 de este mismo decreto recoge: “el
presidente del tribuna tendrá como función propia la de
asegurar el cumplimiento de las leyes, así como de las bases
de la convocatoria y la regularidad de las deliberaciones, las
cuales podrá suspender en cualquier momento por causa
justificada”.

Y eso es exactamente lo que sucedió -y lo he explicado
varias veces- en el cuerpo de gestión. El tribunal encargado de
las pruebas única y exclusivamente del cuerpo de gestión
formado por funcionarios públicos de todas las consellerias
solicitó el pasado miércoles 27 de noviembre el aplazamiento
de la primera prueba tipo test. El tribunal consideró que no
podía garantizar con total seguridad que no se hubiera roto la
cadena de custodia de documentación que se iba a utilizar en
este concreto proceso selectivo. 

Como ya le respondí la semana pasada en esta misma
cámara y hoy mismo en ningún caso se puede considerar que
esto sea un examen completo puesto que la prueba todavía no
estaba terminada de confeccionar. 

La documentación afectada por la ruptura de la cadena de
custodia formaba parte del banco de preguntas en bruto que se
utiliza después para confeccionar las pruebas. 

Una aclaración que quiero hacerle a usted y al resto de la
cámara: los bancos de preguntas no pueden considerarse
preguntas de examen. Este material, el tribunal lo analiza,
adapta o descarta para, una vez depurado, meterlo en el sistema
que acaba generando tres modelos aleatorios de examen.

Sigo con lo que le contaba antes de esta aclaración. La
ruptura de la cadena de custodia en el proceso selectivo
comporta el reseteo del proceso. Esta fue la decisión que
tomó el tribunal de esto proceso de oposiciones, una decisión
que evidentemente la EBAP y la conselleria evidentemente
apoyan, y la compartimos porque este aplazamiento garantiza
los principios de igualdad, mérito y capacidad de las pruebas,
ante cualquier indicio o posibilidad por remota que sea de
algún tipo de irregularidad, la única opción que compartimos
es volver a empezar el proceso desde el principio, como le
decía. 

El aplazamiento de las pruebas para el cuerpo de gestión
entre el 15 de febrero y el 15 de marzo tiene una razón, se da
un plazo de dos otres meses porque es la garantía necesaria
para poder elaborar nuevos bancos de preguntas en bruto para
las pruebas del cuerpo de gestión. Quiero remarcar además,
como ya hemos hecho en los últimos días, que este hecho no
afecta en absoluto a otros procesos de oposiciones en marcha.
Lo digo porque usted nuevamente está intentando mezclar un
proceso con otro, sabe tan bien como yo que nada tiene que
ver, cada proceso es independiente del resto, los tribunales
responsables de cada uno también son distintos, para cada
cuerpo y para cada prueba se elaboran bancos de preguntas ex
professo. 

Como le dije el martes pasado, se lo digo hoy, este Govern
es el principal interesado en esclarecer lo qué ocurrió en las
oposiciones del cuerpo de gestión y por eso mismo le he
contado en varias ocasiones que además de la investigación
interna de la EBAP, la conselleria ha puesto en marcha otro
procedimiento, que lleva un inspector independiente de la
CAIB y todo ello con un único fin, no escatimar en recursos
para saber qué es lo que ha sucedido. 

No estoy eludiendo responsabilidades, ni diciendo que no
le quiero dar la explicación de lo que sucede, lo que digo es
que el inspector tendrá todo el tiempo y todos los recursos
necesarios para poder esclarecer los hechos que ocurrieron,
¿sabe por qué?, porque le digo una y otra vez que este Govern
es el primer interesado en garantizar que los principios de
igualdad, mérito y capacidad de todos los cuerpos de
oposiciones que se han convocado desde el año 2016 y que se
continuarán convocando, porque éste es el compromiso de un
govern que cree en la administración pública, deben
garantizarse en todo momento, de principio a fin. 

Usted aquí en esta tribuna, por una parte dice que respecta
a los funcionarios del EBAP y que hacen un gran trabajo y a la
vez pone en cuestión a todo el personal que está en el EBAP.
Me parece que eso no es propio ni de la oposición, ni de
alguien que ha sido conseller de Administraciones Públicas.
Usted trabajó , tengo que reconocer que es coherente en un
ámbito, usted trabajó como conseller de Administraciones
Públicas en la destrucción del empleo público y continua
ahora trabajando en la oposición para destruir la credibilidad
de la administración pública.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

 LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Tiene turno de palabra el
Partido Popular, el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. La verdad, Sra. Consellera, es
que le he hecho bastantes preguntas concretas, esperaba
contestaciones concretas y no contestaciones ambiguas y
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generales. En primer lugar decirle que lo que estamos
poniendo en cuestión desde el Grupo Popular es la gestión
política, la gestión política de ustedes, no sé si entera, ya sé
que intenta desviar la atención, diciendo “ustedes ponen en
cuestión a todos los funcionarios, al conjunto de los
funcionarios del EBAP”. No, no, yo estoy poniendole en
cuestión a usted, a su gobierno y al gobierno de la Sra.
Armengol, de cómo han actuado en materia de las oposiciones
al Govern balear. En eso le estamos poniendo, no sé si ha
quedado claro, le ponemos en cuestión que no ha reaccionado
ante un hecho gravísimo y sigue sin reaccionar, s igue
agachando la cabeza, sigue mirando hacía otro lado, sigue sin
dar explicaciones. Le ponemos en cuestión que no ha cesado
al máximo responsable del caos, del desastre que ha supuesto
esto, y usted sigue ganando tiempo y diciendo, abrimos una
investigación y que vayan hasta el final. Ustedes son los
responsables de haber convocado las oposiciones de esta
manera y son los responsables y lo hacen a conciencia y
sabiéndolo perfectamente.

Mire, un sindicato le está diciendo por escrito que vuelven
a caer y a tropezar en la misma piedra; que en estos momentos
se vuelven a repetir los mismos fallos, errores, anulaciones y
recursos que se habían producido en otras pruebas; en la mesa
sectorial ya se lo dijeron, que tenían que haber pactado y haber
hecho las bases con más calma y ustedes hacen caso omiso, le
están diciendo hacía dónde vamos, visto lo visto en la EBAP
y en Función Pública no aprenden de sus errores, convocan
oposiciones a toda prisa, meramente por motivos puramente
electorales. 

Responsabilidad política, se lo está diciendo el sindicato,
no se lo dice el Partido Popular, sin apenas negociar con los
sindicatos, ustedes son los defensores de los sindicatos y los
trabajadores, no negocian con los sindicatos, no admitiendo
sus propuestas presentadas, no modificando y reduciendo los
temarios en determinadas pruebas, como le estaban diciendo
los sindicatos, con una nula intención de corregir, nula
intención de corregir sus errores. No analizan los errores
cometidos, no subsanan las deficiencias y no forman
tribunales para garantizar la objetividad de los procesos
selectivos. Se lo dicen los sindicatos. Sra. Consellera,
responsabilidad política del gobierno, la del gobierno de la
Sra. Armengol y de su conselleria, con usted como máxima
responsable del EBAP. Por tanto, siguen, persisten en el error,
no contestan a las preguntas y evidentemente el resultado es
el que tienen.

Nos dice: “se ha roto la cadena de custodia”. Pero después
de 15 días no sabe nada más que se ha roto la cadena de
custodia y que se trata de una serie de preguntas de un banco
de preguntas bruto y aún no han averiguado cómo se han
producido, dónde estaban, quiénes eran los responsables y no
han cesado a la responsable de no haber tenido la cadena de
custodia correctamente con la seguridad que tocaba. Por tanto,
Sra. Consellera, salir como defensa, bueno dicen que la mejor
defensa es un ataque, y usted sale al final diciendo “usted es el
máximo responsable de la destrucción de empleo público”.
Mire, para destrucción de empleo público y privado, ustedes
fueron los que crearon la situación..., vamos, la mayor

destrucción de empleo privado era del Partido Socialista con
la crisis en su momento, con 2 millones más de parados, y ese
no es el debate y no quiero entrar en el debate de quién era el
que destruyó empleo público, cuáles eran las causas, cuál fue
el motivo de la crisis, quién negó la crisis, quién veía brotes
verdes y quién dejó la situación de esta comunidad autónoma,
que no había ni para pagar las nóminas ni la Seguridad Social
de los empleados públicos cuando ustedes lo dejaron. 

Yo creo que ese no es el debate, el debate concreto de este
momento es, hay un hecho gravísimo, ese hecho gravísimo
sucede en la EBAP, usted es la máxima responsable de la
EBAP, los sindicatos le advirtieron y sabían que estaban
haciendo las cosas mal, ustedes siguieron adelante haciendo
las cosas mal. Aquí nadie asume responsabilidades y hay una
investigación y como la investigación ha dado orden de que
investigue todo, ya está y se quedan tan panchos. Pero la
responsable de la EBAP, la responsable de Función Pública es
usted, o toma decisiones políticas y exige responsabilidades
políticas y cesa al máximo responsable de este desastre, o si
no, usted está avalando el desastre y eso es lo que pasa con
esta interpelación. Ese es el resultado de esta interpelación,
usted avala el desastre de las oposiciones.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Lafuente. Tiene el turno de palabra la
consellera de Administraciones Públicas y Modernización,
Isabel Castro.

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

Gràcies. ¿Interpreto, Sr. Lafuente, que no está de acuerdo
en que encarguemos la investigación a un funcionario público
independiente y que vaya hasta el final? ¿No lo comparte? ¿No
comparte esto? Cree que los tiempos no son los que marca el
inspector, sino los que a ustedes por oportunismo político les
interesa, ¿no comparte esto?

Pero bueno, me voy a quedar con lo positivo, por lo menos
ahora podemos hablar de función pública y de creación de
empleo público, cosa que como muy bien usted acaba de
decir, no sucedía cuando ustedes estaban en el Govern. Es
bueno que podemos hablar de la oferta de empleo público que
se ha llevado a cabo la legislatura pasada y que se va a
continuar llevando en esta legislatura, le pese a quien le pese.
Ya le dije que hablar de política de función público en la época
del 2011 al 2015 era hablar de recortes, no me gusta
repetirselo tampoco, pero se lo tengo que decir, modificaron
la jornada, suprimieron la paga extraordinaria de 2012, los
acuerdos de acción social, no cubrían las plazas vacantes, no
convocaron ni una sola oposición, suprimieron todos los
acuerdos y vías de negociación, ahora hablan de los sindicatos,
pero se cargaron todos los acuerdos de acción sindical. 
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Eliminaron el complemento de incapacidad temporal, no
pagaban las horas extra, se negaron a la prolongación del
servicio y un largo etcétera. Podía seguir, pero creo que la
diferencia entre su gestión y nuestra gestión es bastante
evidente. Su gobierno aplicaba la política del hachazo a lo
público, paradógicamente con el argumento de que querían
ahorrar, acabaron con un derroche de recursos de la
administración pública. Los despidos irregulares de muchos
empleados de empresas públicas, según los jueces fueron
declarados improcedentes y sabe cuánto le costó a las arcas
autonómicas, lo sabe porque lo hemos comentado en varias
ocasiones, más de 16 millones de euros. Toda una lección
magistral de cuál es la gestión en la función pública.

Y le quiero repetir: no voy, no vamos a aceptar lecciones
de alguien que se ha dedicado a dinamitar durante años todo lo
público. Pero además le pido y le ruego que por favor no
ponga nuevamente en duda el trabajo de todos los tribunales,
de todos los funcionarios y de todo el personal de la EBAP.

(Remor de veus)

Se han realizado cientos de pruebas, con tribunales
independientes, y si ha habido algún error es el propio sistema
el que ha respondido para garantizar los principios de igualdad,
mérito y capacidad.

Mire, los que hemos opositado, entre los que me
encuentro, sabemos lo que uno siente cuando está estudiando:
nervios, noches sin dormir, años de dedicación por un sueño,
años esperando a las convocatorias, y la mezcla de servicios
e ilusión superando las diferentes pruebas. Es por eso
precisamente que lamento mucho y me parecen muy
irresponsables algunas de sus afirmaciones. Lamento el
perjuicio causado a los opositores, lo dijimos desde el primer
día, y entre otras cosas porque sé lo que es opositar. Cuando
usted siembra dudas a la ligera y cuestiona todo el proceso de
oposición en general confunde de manera muy retorcida a toda
la ciudadanía. ¿Sacará rédito político de ello? No lo sé,
ustedes verán, pero creo que esta actitud hace un flaco favor
a la función pública y demuestra que no defienden a la
administración pública, que no es mía, que es de todos.

Es bueno que se hable de oposiciones. Lástima que en su
legislatura se hablara de lo  contrario. Este gobierno lo que
demuestra es que tiene en marcha una política valiente y
comprometida con la función pública, porque creemos que
defender la función pública es defender a los servicios
públicos de los ciudadanos.

Para acabar, y como le decía hace un momento, la gran
diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros sí
tenemos un proyecto de función pública, una diferencia que se
ve incluso cuando está en la oposición. Hoy aquí, en vez de
querer aportar algún tipo de solución a la función pública,
viene a desprestigiar todo nuestro trabajo, banalizándolo y
ridiculizándolo. La suerte que tienen los miles de opositores
que se están preparando en los procesos que están en marcha
actualmente y los que están por venir es que no se van a ver
afectados por mucho que usted y su partido nos acusen de vaya

a saber qué, porque le recuerdo una vez más que los tribunales
que rigen los procesos selectivos son completamente
independientes, autónomos y rigurosos, y le repito: el
inspector que está investigando qué es lo que sucede también
es independiente, autónomo, riguroso y garantista.

Y, por cierto, en su intervención, y en estos días su partido,
me pregunta insistentemente por la permanencia del Sr. Tovar
al frente de la EBAP. Es vergonzoso el intento que hace usted
de seguir manipulando y de embarrar la realidad. Tanta
insistencia por parte de su partido me hace estar segura de que
usted sabía perfectamente que el Sr. Tovar me trasladó ya en
el mes de julio su decisión de dejar el cargo a final de año. Lo
que ahora pretende es sacar provecho político de su marcha,
atacar al Govern con un relevo que usted sabe que ya lleva en
marcha varios meses previstos. Por favor, Sr. Lafuente, un
poquito más de altura.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies..., gràcies, Sra. Consellera. 

III.1) Proposició no de lle i  RGE núm. 10265/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels
drets i  les garanties de les persones en el procés de
morir, i  del dret de l’eutanàsia.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon a
les proposicions no de llei, i en primer lloc debatrem la RGE
núm. 10265/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels drets
i les garanties de les persones en el procés de morir, i del dret
de l’eutanàsia.

Correspon començar amb la intervenció dels grups
parlamentaris que han presentat la proposició no de llei. Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

President, senyores i senyors diputades i diputats i públic
assistent, la proposició no de llei que presentam el Grup
Parlamentari Socialista respon al compromís polític  de
complir el full de ruta que ens marcàrem als acords de Bellver
a inici de legislatura, de seguir treballant per unes cures
pal·liatives de qualitat i que arribin a les persones que ho
necessitin, així com de demanar al Congrés dels Diputats la
despenalització de l’eutanàsia o del suïcidi assistit i la seva
regulació. També, i no fa gaire , torna a estar d’actualitat
política estatal perquè forma part del preacord del Partit
Socialista i Unidas Podemos per a un futur govern de coalició.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910265
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La mort digna i l’eutanàsia requereixen decisions
polítiques valentes que permeten avançar en els drets de les
persones, però que constitueixen dos debats socials ,
professionals i jurídics ben diferents...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Per una banda, la mort digna requereix els drets i  les
garanties de les persones a una assistència sanitària i social al
final de les seves vides i, per una altra, l’eutanàsia esdevé un
dret individual subjectiu de les persones davant situacions que
sense estar en procés de morir de manera imminent
decideixen, per la seva situació d’invalidesa i patiment,
sol·licitar ajuda a morir de manera anticipada. 

Si feim un recorregut pel marc legal actual d’Espanya
podríem dir que la nostra Constitució Espanyola preserva el
dret a la vida, però no de qualsevol manera. Molts són els
articles que preserven l’autonomia personal, la llibertat de la
persona com a valor superior, la dignitat de la persona com a
fonament dels drets individuals i com a base essencial del
lliure desenvolupament de la seva personalitat. El dret a la vida
i a la integritat física està íntimament lligat a la integritat
moral i a la llibertat ideològica i de consciència; així la mort
i com morir també forma part de la vida.

Per altra banda, Espanya va iniciar un tímid camí amb la
Llei 4 /2002, de l’autonomia del pacient -per cert, no la va
aprovar cap govern comunista-, que ha permès que els pacients
puguin negar-se als tractaments malgrat pugui suposar la seva
mort. Aquest va ser el cas d’Inmaculada Echevarría, lligada a
una màquina per viure i que lliurement va decidir rebutjar el
tractament i així, en virtut de la seva autonomia vital, moral, va
decidir deslligar-se de la màquina per així acabar amb el seu
patiment. Paradoxes de la màquina que no es contemplen en
situacions de versemblant patiment, com ara és el cas més
conegut aquí a Espanya de Ramón Sampedro, i que va suposar
un símbol per l’inici d’una batalla legal per aconseguir posar
fi a la seva vida i que finalment, després de no trobar cap
sortida ni emparament legal ni oficial, la seva amiga el va
haver d’ajudar a morir en la clandestinitat. Com podeu veure
l’única diferència radica en la connexió a la màquina; una es va
poder deslligar perquè la llei li ho permetia; l’altre no estava
connectat i es va veure desemparat per l’Estat i per la llei,
perquè es penalitza al Codi Penal amb penes de sis a deu anys.

En l’actualitat són moltes les comunitats autònomes que
al llarg dels anys han aprovat lleis del dret a la mort digna. A
les Illes Balears tenim la Llei 4/2015, dels drets i les
garanties de les persones en el procés de morir, però
necessitam una normativa bàsica que cohesioni i estengui
aquest dret en l’àmbit estatal com ja es va intentar la passada
legislatura, on es va prendre en consideració una proposició

de llei en aquest mateix sentit però que no es va aprovar de
manera definitiva.

El debat de la mort digna podríem dir que té una acceptació
més unànime. No basta per si sol, perquè no cobreix aquells
casos en què la mort no és imminent, ni regula les
circumstàncies d’aquells que volen morir per patiments físics
i psíquics que els causen la malaltia o els processos
degeneratius que pateixen. En aquest debat, que compta amb
un elevadíssim suport per part de la ciutadania espanyola,
encara hi ha reticències per part de determinats grups polítics,
amb manifestacions fetes en termes catastrofistes, i avui molt
em tem que n’escoltarem algunes, o d’associacions i
representants religiosos. 

És per això que el Grup Parlamentari Socialista en l’àmbit
estatal també la passada legislatura va presentar una proposició
de llei de l’eutanàsia per tal de donar resposta a una demanda
social, perquè els i les socialistes no entenem la mort digna de
manera parcial; pensam que falta una passa més, i no només
s’assolirà amb la mateixa regulació de l’eutanàsia i el suïcidi
assistit. La pròpia persona, en exercici de la seva llibertat i
autonomia, ha de poder decidir en les condicions necessàries
l’ajuda i els professionals sanitaris  necessaris, sempre
garantint l’objecció de consciència per a aquests
professionals. També demanam la incorporació d’aquesta
prestació a la cartera bàsica de serveis comuns a la sanitat
pública, i per tant que sigui un dret universal de la població
espanyola; en definitiva, que puguem complir amb el darrer
desig de María José Carrasco, a qui el seu marit va ajudar a
morir després de trenta anys de patir esclerosi múltiple, un cas
recent que a través dels mitjans de comunicació ha ajudat a
moure consciència i que ella anhelava dient: “A mi ya no me
llega la eutanasia, que llegue para los demás”.

Per tots aquests motius presentam en els termes establerts
aquesta proposició no de llei, amb el desig que pugui comptar
amb un ampli suport per part de tots els grups de la cambra.

(Se sent una veu de fons que diu: “Molt bé!”)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gracias, Sr. Presidente. La muerte es un hecho inexorable,
todas las personas aquí presentes vamos a morir, las personas
que apreciamos, las que nos aprecian y las que no, también.
Quizá haya quien pretenda hoy llevar el debate a la dicotomía
entre cuidados paliativos versus eutanasia, es falsa, tan
necesarios son unos como la otra. Sr. Company, los paliativos
no son una eutanasia low cost, ¿dónde va con esta enmienda?

Cada paciente que afronta el final de su vida debe disponer
de información y del tratamiento necesario, ése es el
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fundamento de los cuidados paliativos y viene ya de antiguo.
Séneca dijo que no tiene sentido morir con dolor y tortura. 

No puede haber autonomía sin información, y aquí va para
los fans del silencio la siguiente reflexión; aunque no se le
informe, tarde o temprano el paciente descubrirá que está
llegando a su fin. Despedirse de quien quiera, irse de viaje,
poner sus asuntos en orden, llamar al familiar al que hace años
que no habla o abandonar el hogar donde hace años que no
quiere estar es decisión de la persona y ningún profesional ni
sistema es quien para privar al paciente de cumplir su voluntad.
Decidir por el paciente sin el paciente es una crueldad
intolerable. 

Hoy defendemos una PNL sobre la regulación y
despenalización de la eutanasia, una PNL sobre la vida y sobre
la libertad, porque, como dice la canción, “sobran los
motivos”. Es sorprendente que algunos liberales no defiendan
la eutanasia puesto que John Stuart Mill afirmó que sobre el
cuerpo y el espíritu el hombre es soberano. Y si nos vamos a
las antípodas filosóficas, Immanuel Kant afirmó en su obra
Metafísica de las costumbres que el único derecho originario
que el hombre posee en virtud de su humanidad es la libertad. 

Si un amplísimo corpus teórico avala la libertad y el
derecho de las personas a decidir en cuanto a humanos que
somos, ¿por qué no está todavía regulada la eutanasia en
nuestro país cuando otros sí lo han hecho?

Las objeciones sobre la eutanasia derivan básicamente del
desconocimiento y la mala utilización de este término. La
eutanasia es la acción u omisión por parte de terceros,
habitualmente un profesional sanitario, que pone fin de manera
deliberada a la vida de una persona, habitualmente que padece
una enfermedad en fase final o irreversible, y que ha
expresado -y aquí viene lo importante-, de manera reiterada,
voluntaria y consciente su deseo de morir; -repito- reiterada,
voluntaria y consciente. 

Quedan excluidas, por tanto, las personas con situaciones
de salud mental, como puedan ser la depresión u otras con
tendencias al suicidio. Queda excluida también lo de que es
una legislación peligrosa que podría derivar en soluciones
finales para enfermos. Deje la ultraderecha de difundir bulos
y de intentar asustar a la gente, menuda caricatura de partido,
menudo chiringuito. Cruel y un delito sería obligar a morir y
cruel ha sido y es obligar a vivir a quien solicita la eutanasia. 

En Unidas Podemos defendemos la libertad para poder
decidir sobre la propia vida. España es un país maduro,
competente y capaz de regular la eutanasia, no hay excusa, se
pudo hacer hace muchos años, se pudo y se debió hacer en el
2017 cuando nuestro grupo confederal presentó una propuesta
de ley orgánica al respeto. Se puede y va a ser prioritario para
este nuevo gobierno.

Hay muchas personas sufriendo que ya no pueden esperar
más; y dos casos ilustrativos de lo que estoy hablando: Ramón
Sampedro y Carlos Cristos. El primero solicitó e imploró sin
éxito durante décadas poder acceder a la eutanasia, el segundo

decidió vivir todo lo que le permitió una enfermedad
degenerativa y muy penosa, como recoge el documental Las
alas de la vida. Legítima la petición de eutanasia de uno y
legítima la opción de vida del otro, ¿por qué no se respetó en
igualdad de condiciones la libertad de ambos?, ¿en qué
sociedad hipócrita vivimos que podemos firmar créditos de
por vida, pero no un documento solicitando la eutanasia? 

Torturar no es sólo golpear o hacer waterboarding ,
tortura es también denegar la eutanasia. No hay credo ni
religión que deba parar en nuestro país la regulación de la
eutanasia. Que se reconozca este derecho no significa la
obligación de solicitarlo, exactamente igual que pasa con la
interrupción voluntaria del embarazo; en ambos casos deben
coexistir el derecho a la objeción de conciencia profesional
y la obligación de garantizar el servicio. 

En recuerdo y agradecimiento a quienes tanto lucharon
para que la eutanasia exista en España, y muy especialmente al
doctor Juan Montes. En memoria de todas aquellas personas
que solicitaron la eutanasia y murieron sin que se les
reconociese el derecho a bajar el telón de la propia vida. 

Y versionando a Gil de Biedma acabo: “vivir, morir es el
único argumento de la obra, hagamos que valga la pena”.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Diputats  i  diputades.
Intentaré ser breu i concís i ho intentaré perquè crec que no hi
ha arguments ni racionals, ni ètics, ni morals ni religiosos que
justifiquin el patiment inútil d’una persona o l’allargament
artificial de la vida contra la seva voluntat. 

No obstant això, l’eutanàsia continua sent un delicte
castigat pel Codi Penal espanyol,  i això sense cap dubte és
una d’aquelles qüestions que hem de revisar. Fa anys, massa
anys, que el debat sobre l’eutanàsia és present a la nostra
societat i ningú encara no hem sabut encarar-lo amb valentia.
Potser encara cal remoure consciències i per poder avançar en
una qüestió que, encara que alguns no ho vulguin, és una
demanda i una acció de dignitat. 

“Solo el tiempo y la evolución de las conciencias
decidirán si mi petición era razonable o no”, va dir Ramón
Sampedro ja fa més de vint anys. 

Hem de seguir el camí de països com Holanda, com
Bèlgica, com Luxemburg, el Canadà o alguns estats dels Estats
Units i d’Austràlia on l’eutanàsia ja és legal, pública i els
requisits  estan ben regulats. Aquest creim que és el camí a
seguir. 
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Hem estat capdavanters i pioners a consolidar drets que
han fet de la nostra una millor societat, ara hem de fer una
passa més i garantir allò que veritablement ens farà més
persones i més humans. 

A Espanya, segons el CIS, més d’un 75% de la població és
partidària de legalitzar l’eutanàsia. La mort digna és un dret,
exercir-lo és una necessitat i la llei que en reguli el com, els
mitjans i les garanties no hauria de demorar-se més. 

Crec que ara i aquí és moment bo per recordar que
l’eutanàsia significa la bona mort, això és el que avui venim a
defensar, el dret universal a una mort tranquil·la, sense dolor,
a un adéu silenciós i digne. 

Ho hem de dir ben clar i ben fort, l’eutanàsia no és un
assassinat, tampoc no és un suïcidi assistit, és donar
compliment quan no hi ha possibilitat de viure com un desitja
i vol deposar fi a un turment. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon la intervenció del
Grup Parlamentari Popular per defensar l’esmena RGE núm.
10747/19. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. La Constitució Espanyola estableix
a l’article 10 que la dignitat de la persona és un fonament de
la pau social. A l’article 15 reconeix el dret de tots a la vida.
I a l’article 18.1 el dret a la intimitat personal i familiar.
També entre els principis rectors de la política social, a
l’article 43, reconeix el dret a la protecció de la salut. Per la
seva banda, el nostre Estatut d’Autonomia al seu article 25 es
refereix a la dignitat de les persones davant del procés de
morir. 

Aquestes referències legals varen servir de punt de partida
a la proposició de llei de drets i garanties de la persona,
presentada i signada conjuntament pel Grup Socialista, pel
Grup Popular i pel Grup MÉS, i que es va aprovar com a llei
per aquest parlament el 22 d’abril de 2015; llei que a la seva
exposició indicava també que aquest procés de morir ve
acompanyat en ocasions pel patiment i que s’han de realitzar
les intervencions adequades per pal·liar-lo, no amb la intenció
de negar el patiment ni de crear una expectativa de control
absolut sinó per donar una atenció experta, humanitzada i
adaptada a les necessitats de les persones, de manera que
gràcies a la bioètica i a les cures pal·liatives es dignifiqui la
persona en aquest viatge que tanca la seva biografia. Així -
continua la nostra llei- s’incideix en un dels continguts claus
que gaudeix de consens a tot el món, el dret dels pacients a
rebre cures pal·liatives. 

Ara, quatre anys després, vostès, diputats del PSOE i de
MÉS, volen rompre aquest consens i presenten una proposició
diferent. Tenen vostès un govern diferent, tenen un progrés

diferent i un consell de govern diferent, amb Podemos, amb un
pensament diferent que vol anar més enllà, que ja no es limita
a reconèixer que la dignitat de la persona es protegeix amb la
millor atenció mèdica, i que la dignitat considera que s’obté
amb l’eutanàsia i el suïcidi assistit. I amb la necessitat d’acotar
el cap davant aquests socis que tenen avui al Consell de
Govern cerquen vostès la sensibilitat fàcil en un tema molt
delicat.

L’any 98 en el Senat es va crear una comissió sobre
l’eutanàsia; hi varen comparèixer metges, filòsofs, bioètics,
juristes, i es va concloure una evidència: que en la majoria de
casos les persones en situació terminal no són plenament
capaces ni lliures, estan en estat de confusió, només volen
fugir de la situació, i no estan en situació de facultats mentals
per decidir i estan molt deprimides. I la gran majoria d’experts
es va pronunciar en contra de la legislació de l’eutanàsia de
forma rotunda.

És evident que si demanàssim a la societat si vol una mort
digna hi hauria un 100% favorable, clar que sí, gairebé tots que
som aquí diríem que estam d’acord amb una mort digna, jo
també vull una mort digna, però si demanàssim: “Si vostè fos
un malalt terminal, què preferiria?, rebre tractament per
eliminar el patiment o que vostè mateix i el seu metge acabàs
amb la seva vida?” La resposta, vista des de fora,
objectivament, seria menys dubtosa, i davant el dubte, senyors
diputats, hauria de primar el dret a viure, a alleugerir  e l
sofriment, a seguir investigant sense limitar la necessitat de
trobar-la com seria acceptar l’eutanàsia o el suïcidi assistit.

Tampoc el nombre de països que dóna suport a l’eutanàsia
ho justifica. Ni Anglaterra, ni França, ni Alemanya, ni Itàlia. A
Portugal també es va tombar una iniciativa de llei d’eutanàsia,
precisament pel partit comunista portuguès, amb l’argument
clar que suposava un retrocés i reconèixer el dret a matar. El
partit comunista portuguès.

El Comitè de bioètica d’Espanya està en contra; el Consell
General de col·legis oficials de metges està en contra; les
recomanacions del Consell d’Europa se centren en les cures
pal·liatives, recomanacions que ja varen ser recollides en el
Pla nacional de cures pal·liatives d’Espanya, a Balears i a la
proposició no de llei de la Comissió de Sanitat del Congrés. 

Per tant, senyors diputats, no és un demanda objectiva, no
hi ha suport mèdic i no hi ha països amb experiències fiables,
només els  que vostès han nomenat. Per què la volen, idò?
Quina cultura deixarem als nostres fills si els transmeten que
hi ha malalts que no mereixen protecció sinó l’alternativa
d’acabar amb la seva vida? 

Per tots aquests motius el Partit Popular té una alternativa,
una alternativa humana, responsable: alleugerir el patiment de
les persones sense haver d’eliminar la persona que pateix, i
continuar millorant la geriatria, els serveis sociosanitaris,
l’atenció de la cronicitat, l’atenció a domicili dels malalts que
estan tot sols, l’atenció a les famílies que els estimen i els
cuiden, i la investigació de les malalties per continuar avançant
en la nostra societat de forma humana. Per això presentam una
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esmena de substitució a la proposta, i si no s’acceptés
demanaríem votació separada per continuar avançant tots junts,
tal com vàrem consensuar l’any 2015, perquè el progrés,
senyors i senyores diputats, no té a veure amb l’eutanàsia, ni
amb el suïcidi assistit, té a veure amb l’esperança que hem de
donar a la gent que representam, perquè el dia en què es trobin
en una situació de fragilitat, de patiment, de dolor, sàpiguen
que tendran la millor atenció perquè nosaltres hem defensat la
vida i no la solució de la mort des del nostre escó de diputats.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. En torn de fixació de posicions
correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula
el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. En primer lloc
vull saludar el públic i especialment la presència de membres
de l’Associació d’Esclerosi Lateral Amiotròfica de les Illes
Balears, que avui ha volgut ser present i que em pareix molt
més que lògic.

S’han fet diferents referències a persones que han patit una
situació, els principals actors, els principals protagonistes del
que avui es parla aquí, per tant no les citaré; el que sí vull
manifestar és que entenem que la dignitat dels ciutadans no
està essencialment en com morim, sinó en com vivim fins al
darrer dels nostres dies. La dignitat s’ha de tenir en compte
sobretot en la persona que pateix i que ha manifestat una seva
voluntat, no només la dignitat, que també, però no només,
pensant en la dignitat de la persona que l’acompanya ni en el
seu malestar que pugui tenir.

Ciutadans hem considerat sempre prioritari i urgent, i per
això vàrem ser dels primers que vàrem dur al Congrés una llei
per garantir els drets i la dignitat de les persones en el seu
procés final de la vida, entenem que és preferent, prioritària,
però compatible amb altre  debat que té major suport a la
societat que és el debat del tema de l’eutanàsia. Aquesta
proposta de llei es va reiterar, es va registrar diferents vegades
en el Congrés perquè malauradament, donada la inestabilitat
política i la breu legislatura no es va poder dur a terme, tot i
que va dur el consens en la seva tramitació per treure-la
endavant, que nosaltres hi vàrem donar suport i que a més a
més vàrem plantejar que nosaltres estam a favor i donam
suport a la regulació de l’eutanàsia, com reclama la majoria de
la societat, però que enteníem que era preferent en aquest país
evitar la desigualtat i l’asimetria territorial que s’està donant.
Aquí hi ha gent que no té el mateix dret en una comunitat o en
una altra, els mateixos veïns, uns i  altres, a les cures
pal·liatives i sobretot a poder rebre un tractament que eviti el
dolor durant tot el seu itinerari de patiment en malalties molt
greus, i Ciutadans s’ha compromès, ho ha manifestat i així ho
ha duit a la seva proposició de llei al Congrés dels Diputats.

L’eutanàsia, entesa com a mort induïda sense dolor, com
hem manifestat entenem que s’ha de regular i s’ha de regular
ja; han tengut una oportunitat molts de partits en el Govern i
no s’ha duit. El que no podem tenir és una comunitat
autònoma, insistesc, i ciutats autònomes que no tenen els
mateixos drets, les mateixes garanties i les mateixes
possibilitats de rebre un tractament digne, sense patiments
durant tot l’itinerari de la seva situació adversa.

Hem demanat no ideologitzar, no banalitzar i, per
descomptat, no emprar els actors, els protagonistes, les
famílies, els treballadors de la sanitat pública ni les persones
que acompanyen els malalts, parlar de banalitats i sense rigor,
i menys uns discursos com s’han fet al Congrés dels Diputats,
alguns diputats i diputades d’alguns grups polítics, en tema de
considerar assassinat, de considerar..., algú ha fet una similitud
amb el Reich alemany del segle XX, la qual cosa evidencia
molt clarament quin és el debat i quin el respecte que es té
sobre aquest tema tant dels acompanyants com de les
persones. 

Insistim, nosaltres exigirem aquesta eliminació d’aquesta
desigualtat territorial i exigirem que es faci la llei de garanties
i drets a la dignitat de les persones en el procés final de la
vida.

Entenem que no es pot centrar un debat sobre l’eutanàsia
en un tema exclusivament de despenalització. Per tant el
nostre posicionament és clar sobre aquest tema: que s’ha de
regular, que s’ha de tractar, que s’ha d’arribar evidentment a la
modificació del Codi Penal per donar garanties a tots els
actors; tots els  actors són no només els pacients, els
acompanyants, els familiars i tots els treballadors dels
sistemes de salut del nostre país. Però no s’ha de centrar el
debat només en la despenalització, s’ha de centrar el debat a
donar totes les garanties a tot aquest àmbit que està vinculat.

Per tant des del nostre grup parlamentari entenem que
aquesta proposició no de llei és insuficient, però entenem que
és un debat que es durà al Congrés, entenem que sortirà
endavant perquè té el major consens; per tant nosaltres la
proposició, el nostre grup parlamentari, tant (...) a nivell del
Congrés, treballarà per exigir aquestes garanties, treballarà
perquè en aquesta comunitat autònoma, a les comunitats
autònomes i ciutats autònomes de l’Estat espanyol s’eviti i
s’elimini aquesta desigualtat territorial que hi ha, que tots
tenguem una llei com la que tenim en aquest parlament envers
la garantia de les persones, i per descomptat manifestam que
si s’accepta aquesta aportació de donar... d’assegurar que es
tractarà amb totes les garanties i seguretat jurídica en els punts
2 i 3, com s’esmentava, i que he tengut l’ocasió de comentar
amb els ponents, nosaltres votarem a favor, com ja hem
manifestat sobre el nostre posicionament sobre aquesta
proposta, que consideram insuficient però sí necessària, i
sobretot que està esperant la ciutadania de la nostra societat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que éste es un tema muy
serio así que no voy a caer en las provocaciones absurdas del
Grupo Unidas Podemos. La eutanasia, según la definición de
la RAE, no la que otros se inventan y le añaden, “es la
intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente
sin perspectiva de cura”, es decir, estamos hablando de matar
a alguien, de despenalizar el asesinato en unos determinados
supuestos.

Los derechos humanos que hemos leído esta mañana y
hemos encendido una vela y nuestra Constitución habla del
derecho a la vida, en ninguna parte habla del derecho a la
muerte. Y luego hacen ustedes lo de siempre, hacen trampas,
mezclan la eutanasia, el suicidio asistido y el derecho a la
muerte digna, y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Nosotros por supuesto estamos a favor del derecho a la
muerte digna, no tiene nada que ver la muerte digna con la
eutanasia, nada que ver. 

Nos han puesto el ejemplo de Holanda, es uno de los
pocos a los que nos podemos acoger ¿y qué hemos visto en
Holanda? En Holanda aproximadamente un 4% de las muertes
se producen por la eutanasia, en Holanda hemos asistido a la
muerta en directo de una niña que había padecido abusos en su
juventud, esos abusos sexuales, según su entorno y su médico,
le causaban un dolor insoportable, se  le acompañó en un
proceso lento y televisado a su muerte por inanición, que se
intentó paliar con calmantes mientras se producía esa muerte.
El consejo que en Holanda regula el tema de la eutanasia
consideró que no se daban las circunstancias, aún así todo no
se juzgó al médico que había participado en este asesinato.

Pero por otra parte tenemos el caso, por ejemplo de un
alcohólico, un alcohólico que se consideraba según su médico
de cabecera incurable, se había sometido a diversos
tratamientos para superar su adicción, no lo había conseguido,
expresó su deseo de acabar con su vida y su médico de
cabecera acabó con su vida. También de nuevo el supuesto
consejo ético que regula la eutanasia en Holanda revisó este
caso y no lo consideró, aunque no se habían dado las
circunstancias que recoge la ley, no consideró necesario
llevar a la fiscalía. De hecho, no se ha llevando ningún caso a
la fiscalía en Holanda, a pesar de que se han producido
muchísimos casos que incumplen la propia ley. Lo digo
porque la gente tiene que saber de lo que ustedes están
hablando y es que además paralelo a esto, se ha creado en
Holanda un negocio, un negocio de la muerte. 

Un negocio de clínicas privadas y médicos especializados
en matar a la gente, que esto  es al final lo que se produce,
como se ha producido por ejemplo con el tema del aborto en
España, porque están ustedes más en la cultura de la muerte,
que la cultura de la vida y nosotros estamos a favor de la vida,

desde su concepción hasta la muerte natural. Y consideramos
que además la eutanasia abre una puerta peligrosísima a la
eugenesia, porque los principios que avalan la eutanasia son
los mismos que avalan la eugenesia. Y decía el diputado de
Ciudadanos, “es que en el parlamento nacional se comparó con
el Tercer Reich”, es lo que hizo el Tercer Reich. Pero es que
la eugenesia ha estado activa en muchos países legalmente
hasta los años 70 y en algunos como en China, todavía hay
supuestos eugenésicos que se practican. Y esto es algo de lo
que ustedes por lo visto no quieren hablar. Pero a esto
estamos abriendo la puerta, porque los principios que
defienden los partidarios de la eugenesia, son los mismos en
los que se basan los partidarios de la eutanasia.

En lo que hemos de avanzar, y ahí estamos de acuerdo, es
en la muerta digna, en los cuidados paliativos, pero no sólo en
los cuidados paliativos, hay mucha gente, gente mayor que en
un momento de su vida sienten la necesidad de morir, no
porque tengan padecimientos físicos, sino porque caen en
depresión, por el abandono, por la soledad, porque su
capacidad de movimiento y de autosuficiencia se ve reducida.
Pero eso no nos tiene que llevar a matarlos, eso lo que nos
tiene que llevar es a compatibilizar de nuevo la vida familiar
para el cuidado de nuestros ancianos, porque claro, si hoy en
día no podemos ocuparnos de nuestros hijos, difícilmente
vamos a ocuparnos de nuestros padres. Pero en eso hemos de
avanzar, no en la cultura de la muerte, en la que desde luego
jamás encontrarán a nuestro grupo parlamentario.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bon dia, gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Veim que n’hi ha que en saben molt d’Holanda, en
saben molt, els valdria més saber un poc més d’aquí, que això
és un estat de dret també, no com el xinès. A vegades em
deman, ens demanam amb aquesta proposició no de llei, què
pensarien les Cariàtides i què en pensarien fins i tot els
lletrats que són aquí i veuen passar les diputades i diputades,
perquè clar, tornam dur una proposició no de llei que ja
havíem duit la passada legislatura, és ver el punt 1 té un canvi
important, però els punts 2 i 3 no, per tant les Cariàtides, no
dic que els lletrats ho hagin de dir, ens podrien dir clarament,
no us escolten a Madrid, se’n riuen de vosaltres. És a dir,
aquest hemicicle no aconseguirà la unanimitat, ha quedat clar
amb la darrera intervenció, però difícilment en feim forat.
Això és el que volia dir.

Els 20 anys que vaig estar a l’Ajuntament de Sa Pobla, per
proximitat, em varen encunyar dos conceptes, quan estàs a un
poble i hi estàs tants d’anys i estàs preocupat per aquestes
coses, arribes a conèixer molta gent a qui li preocupen dues
coses, una no morir tot sol, dues no morir patint. I si has estat
devora aquella gent que vivia tota sola i no volia morir tota
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sola i estaves devora aquella gent que per morir patia molt i a
sobre estava tota sola, te n'adones que aquesta societat per
aquest camí no va bé. 

Nosaltres des d’El Pi ja vàrem expressar que s’ha d’obrir
aquest debat, sempre amb responsabilitat, serenor i voluntat
d’escoltar els malalts, les seves famílies, els professionals,
els sanitaris, els jurídics i  diversa índole d’implicats que hi ha
dins aquesta qüestió. Nosaltres creim en la vida lògicament,
volem la vida, però no volem que a hora de deixar aquesta vida
la gent ho passi malament, hagi de patir. Pens que hi ha coses
que fa 100 anys era impossible plantejar i avui les donam com
a normals i estic convençut que no passaran 100 anys i aquesta
qüestió, aquesta societat l’haurà implementada. 

L’eutanàsia és un tema que versa molt directament sobre
el patiment de les persones i e l seu entorn, perquè no és
només la persona, sinó també el seu entorn. Per tant, s’ha de
fer una anàlisi a consciència i s’ha de comptar amb el criteri
dels experts en la matèria, per determinar quins són els camins
més adequats en cada cas, perquè no és un cas, són molts de
casos, especialment aquells casos on la cura de la malaltia no
és possible. Per descomptat que El Pi destaca la importància
de les cures pal·liatives, que tothom hi tengui garantit l’accés,
quan així ho requereixi, i l’atenció dels processos de final de
vida, per tal d’aconseguir que les persones puguin arribar al
final de la seva vida -valgui aquí la redundància-, en unes
condicions de dignitat plena. No es pot perdre la dignitat a
l’hora de morir i si he tengut qualque familiar o qualque amic
molt íntim, que l’heu hagut d’acompanyar fins el darrer
moment, te quedes amb el dubte de si aquesta dignitat
realment li hem donat o  no li hem donat. I això és allò que
realment ha de canviar aquesta llei.

Crec que és important encara que sigui del tot obvi, deixar
clar que la regulació de l’eutanàsia no obliga ningú a practicar-
la, però sí garanteix que qui ho vulgui fer ho faci amb dignitat
i amb totes les garanties necessàries. És el moment de
defensar la vida, però la vida té un pas final que és quan deixam
aquest món, cadascú amb les seves creences, però no conec
ningú de cap religió que el que li agradi al final sigui sofrir,
sigui patir, no, no en conec cap. No en conec cap, així de clar.
N’hi ha alguns que malinterpreten la seva religió i fan creure
que poden haver de patir fins i tot immolar-se, però no, la seva
religió no diu això, per a aquells que l’hagin volgut llegir com
a jo, que no m’ha quedat més remei.

Per tant, El Pi aposta per obrir un debat seriós, enfora de
lluites partidistes de curt termini i que tengui com a objectiu
un màxim per salvar la dignitat de les persones i el seu
benestar.

Pens que convertir aquest debat com un altre és una gran
irresponsabilitat que juga cruelment amb el sentiment de
persones que el que volien sense cap dubte no era morir, era
viure.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, morir forma part
de la vida, és una etapa més perquè la vida i la mort són cares
diferents de la mateixa moneda.

Com ens enfrontem a aquest trànsit demostra que aquesta
és una assignatura pendent que tenim com a societat. Iona
Heath, metgessa generalista deia: “Morir és part de la vida, no
de la mort, la mort s’ha de viure”.

El debat sobre la mort digna és un debat ètic i social. La
societat fa moltíssims anys que ho debat, mentre que a l’àmbit
de la política i els legisladors resulta encara un tema espinós,
difícil d’afrontar, de fet, de la mort en venim parlant des de
l’antiguitat, la mort sempre ha estat present a la vida, però la
seva concepció ha anat canviant a mesura que la medecina ha
avançat, per exemple a l’antiga Grècia l’eutanàsia no plantejava
cap dilema moral perquè una mala vida no mereixia ser
viscuda, per tant, l’eutanàsia era acceptada per tothom a
excepció d’Hipòcrates.

El dret a morir, perdó, el dret a una mort digna és segons
molts d’experts una expressió del principi d’autonomia o
autodeterminació, significa poder triar, gestionar la pròpia
vida, les seves condicions i el seu final, expressa d’aquesta
manera una exigència ètica que no es refereix directament a
morir, sinó a la manera de morir.

L’enquesta realitza per Metroscopia sobre l’eutanàsia a
l’any 2017 ens aporta unes xifres molt interessants, el 84%
dels enquestats estan a favor de l’eutanàsia, entre els menors
de 30 anys aquest suport puja al 90% mentre que en els majors
de 65 anys es redueix al 74%. Són dades molt contundents que
demostren que el debat social està més viu que mai. 

L’eutanàsia activa i/o el suïcidi assistit són pràctiques
legals a països com Bèlgica, Canadà, Colòmbia, Luxemburg,
Holanda, Suïssa i a set estats dels Estats Units. En aquests
països aquestes morts suposen entre el 0,3 i el 4,6% de totes
les morts, unes xifres que indiquen que la legalització no du a
un abús d’aquestes pràctiques.

Tenim por a la mort i al sofriment. Intentam viure
d’esquena a una realitat consubstancial a tots nosaltres, la
primera realitat a la qual ens hem d’enfrontar és la certesa de
la mort.

Si pensam que hi ha vida mentre el nostre organisme
funciona, mentre les nostres constants vitals s'hi mantenen
potser el debat sobre l’eutanàsia no té gaire sentit; ara bé, si
pel contrari es pensa que viure és quelcom més, que implica
pensar, raonar, prendre decisions per un mateix, tenir certa
autonomia..., llavors el debat pren moltíssim sentit. Això ens
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condueix a parlar de qualitat de vida lligat al concepte de morir
dignament. 

Legislar sobre la mort digna servirà tant per als pacients
que la volen com per al personal sanitari, per a aquests darrers
servirà per aclarir termes com la limitació o adequació de
l’esforç terapèutic, el rebuig al tractament, l’acarnissament
terapèutic, la sedació pal·liativa o l’eutanàsia, per als pacients
perquè es posarà blanc sobre negre els seus drets com a
pacients terminal o que pateix greument.

Però parlar de mort digna obliga a parlar de les cures
pal·liatives perquè hi ha prou veus que destaquen que unes
bones unitats hospitalàries o domiciliàries de cures
pal·liatives poden ajudar i molt a aquests pacients que
pateixen, perquè pateixen i molt i s’ha de dir i s’ha de repetir,
però tot i que l’opció de les cures pal·liatives és molt
important no és una via oposada, sinó complementària a la
despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi assistit.

Quina capacitat tenim com a éssers vius a decidir sobre el
nostre final si consideram que la vida és un dret i no una
obligació?, perquè mentre som autònoms tenim capacitat per
posar final a la nostra vida, ara bé, quan depenem d’altres, just
quan la vida és plena de patiment no podem decidir, és la
ironia en què vivim. 

Heus aquí la importància d’avançar-nos i planificar la
nostra mort mentre encara poden prendre aquestes decisions
per nosaltres mateixos, fer el testament vital, document pel
qual una persona declara com vol que sigui el seu tractament
mèdic en cas que arribi el dia que tingui una malaltia que la
incapaciti per prendre les seves decisions.

Votarem a favor de la proposta perquè ha arribat l’hora de
legislar sobre un tema candent i té ampli ressò social. Ha
arribat l’hora que el pol legislatiu estigui a l’alçada del pol
social.

Diu l’article 15 del Títol Primer dels Drets i  Deures
fonamentals: “tothom té dret a la vida i a la integritat física i
moral, que en cap cas no poden ser sotmesos a tortura ni a
penes o tractes inhumans o degradants”.

Acab la meva intervenció amb una frase de Ramón
Sampedro: “una libertad que quita la vida no es libertad;
una vida que quita la libertad no es vida”.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara correspon pels grups
proposants... la Sra. Gamundí per fixar posició respecte de
l’esmena i dir-nos si accepta o no la votació separada.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

President, senyores diputades i senyors diputats, permetin-
me que també me sumi a la benvinguda de l’associació aquí
present ELA Baleares. 

Per començar vull agrair als grups que donen suport a la
proposta, com no pot ser d’una altra manera, i començaré pel
Grup Ciutadans que m’ha plantejat una possible transacció
d’afegir al punt 2 o al punt 3 “les màximes garanties”.
Nosaltres si tots els grups de la cambra hi estan d’acord la
podríem transaccionar, l’acceptaríem en aquest sentit.

Vull dir que crec que estam en el mateix posicionament,
evidentment es necessita destipificar al Codi Penal el tema de
l’eutanàsia, però al mateix temps també es necessita la seva
regulació sempre amb les màximes garanties jurídiques.

Per part del Partit Popular la Sra. Riera.., vostè m’ha
presentat una esmena i jo crec que l’ha presentada una mica
sabent que nosaltres no li acceptaríem perquè dins el
contingut de la seva esmena vostè em planteja la supressió del
punt 2 i del punt 3, que són el de la destipificació de
l’eutanàsia i el de la seva regulació, i em manté el punt 1 que
crec que en aquest debat, en el tema de les cures pal·liatives,
i li ho dic de veritat, estam absolutament d’acord, en aquest
debat no volem rompre un consens. Demanar que l’Estat
d’alguna manera vulgui... ho reguli i faci una normativa bàsica
no vol dir que haguem de rompre amb el consens de la llei
autonòmica que tenim des del 2015 aquí i que evidentment ha
suposat moltes millores per a les persones que pateixen
aquestes malalties cròniques.

A mi em fa la sensació que evitant o demanant la supressió
del punt segon i del punt tercer vostès es volen mantenir
equidistants en un tema molt sensible com és el de l’eutanàsia
en el qual, per cert, la majoria dels seus votants, el 70%, hi
està d’acord.

Com sempre, evidentment, i ja ho va dir el seu líder Pablo
Casado, neguen l’existència d’aquesta realitat i no s’adonen
que quan parlam de nous drets i noves garanties vostès sempre
fan tard, ho feren amb la lle i del divorci, amb la llei de
l’avortament, amb el tema dels matrimonis del mateix sexe... 

El pare de les cures pal·liatives, el Sr. Gómez Batiste ja
apuntava en aquest debat que les cures pal·liatives s’havien
d’abastar de manera global i evidentment promovent els drets
de la majoria, però també ja apuntava per a aquell 1,5% que
representava malalties cròniques irreversibles o
degeneratives, ja deia que era també necessari la
despenalització de l’eutanàsia  i que no era únicament un debat
sanitari pròpiament... de manera exclusiva, sinó que també era
un debat ètic i social. Per tant, no s’adonen vostès que l’ajuda
a morir no exclou de la millor intervenció pal·liativa possible?
Què l’eutanàsia esdevé una passa més que unes cures
pal·liatives respectuoses? Se sap que les millors cures
pal·liatives no resolen tots els casos.
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Què va passar a Madrid, que hi havia una llei de drets i
garanties de les persones en el procés de morir, amb la Sra.
María José Carrasco? No li va donar cap solució aquesta llei
per al seu cas, per a la seva demanda social.

Sr. Rodríguez, la seva manca de sensibilitat i empatia l’únic
que demostra en aquest tema, que vostè ha començat bé, ha
començat dient que volia fer un debate sosegado, però
després, evidentment, la cabra tira al monte, no?, i
evidentment se n’ha anat, no?; qualsevol representant polític...

(Alguns aplaudiments)

..., qualsevol representant polític que té vocació de servei
hauria de tenir un mínim d’empatia, i ja veig que en el seu cas
això és impossible. En bon mallorquí diem: allà on no n’hi ha
no n’hi cerquis.

Però nosaltres..., vostè em parlava que nosaltres
defensàvem la cultura de la mort i, miri, vostè s’equivoca de
totes totes, perquè o no ha escoltat o no ho vol entendre,
nosaltres defensam la cultura de la vida digna, de la vida
digna!,...

(Alguns aplaudiments)

... i la vida digna no és la seva gran proposta de privatitzar les
pensions, la vida digna no és la seva gran proposta, que quan ho
vaig llegir em vaig haver d’asseure, que diuen, parlen de
garantizar la sanidad mínima universal, -perdoni-, la sanitat
o és mínima, que crec que és el posicionament que vostès
plantegen, o és universal, que és on estam situats els partits
progressistes d’aquestes illes...

(Alguns aplaudiments)

..., però no embullin la gent amb la seva visió reduccionista de
temes essencials i humans.

Permeti’m, a més, que els pugui dir que el fet de negar
l’eutanàsia... s’ha de tenir present que les persones que
decideixen morir per por... no tenen por a aquest patiment,
tampoc no tenen por a aquesta angoixa del que suposen els
tractaments, sinó que el que volen afrontar o el que consideren
és que la seva vida ha deixat de ser lliure, amb aquelles
condicions, ha deixat de tenir sentit. I per això vostès no
poden afirmar que les cures pal·liatives són l’antídot de
l’eutanàsia, perquè això seria un acte de fe, que no es basaria
tampoc en la realitat del desig de morir, sinó en les creences
personals de no acceptar la mort de manera voluntària.

I mirin, perquè ho entenguin vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Gamundí, hauria d’anar acabant.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... -sí, sí, ja acab-, perquè ho entenguin vostès, permeten
l’anul·lació no obligam ningú, simplement donam l’opció
lliure de decidir què fer amb la seva vida, però prohibir, que és
el que vostès proposen, no ens enganem, estam obligats a patir
en contra de la voluntat de la persona.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

L’humanista Gandi deia que el naixement i la mort no són
dos estats diferents, sinó que són dos aspectes d’un mateix
estat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Gamundi, acabi, per favor.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Facem el possible per a totes aquelles persones i famílies
que han hagut de sofrir la desesperació i el patiment sense
límits, facem el possible, per humanitat,...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... ja està, ja he acabat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. S’ha fet una proposta de
transacció al punt número 2 i número 3 i he de demanar si
qualque grup parlamentari s’oposa a aquesta transacció.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Nosaltres ens hi oposam, president.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Gamundí, no ho ha dit, però accepta
votació separada?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Mira, en ares de...,

(Remor de veus)
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... -perdona, president-, Sr. President, nosaltres, en ares al
consens, que, evidentment, volem, acceptarem la votació
separada, com no pot ser d’una altra manera, a diferència del
que acaba de fer l’altre grup parlamentari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí.

(Remor de veus)

Passam a votar, votam el primer punt. Votam.

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

Passam a votar el segon punt, amb la transacció
incorporada. Votam.

M’he equivocat, m’he equivocat. Tranquils.

(Remor de veus)

M’he equivocat. Passam a votar el segon punt, literalment
com està presentat. Votam.

40 vots a favor; 18 en contra i cap abstenció.

I passam a votar el tercer punt, literal, tal com està
presentat. Votam.

40 vots a favor; 18 en contra i cap abstenció.

(Alguns aplaudiments)

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 8478/19,
rectificada amb l’escrit RGE núm. 9235/19, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a qualitat de l’aire.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8478/19, rectificada amb l’escrit RGE núm.
9235/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a qualitat de
l’aire.

I començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Mixt -senyors diputat-, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Presentam aquesta proposta
preocupats per la qualitat de l’aire de Menorca i per reclamar
un dret tan bàsic com el de la informació de la ciutadania, a
saber quin aire  respira, amb unes dades públiques i
entenedores.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, la contaminació
atmosfèrica és el major risc mediambiental per a la salut a la
Unió Europea en causar al voltant de 400.000 morts
prematures a Europa i generar centenars de milers de milions
d’euros en costs externs relacionats amb la salut.

Les persones que viuen a les zones urbanes es troben
especialment exposades a les partícules en suspensió, al
diòxid de nitrogen i l’ozó troposfèric, que són els principals
contaminants atmosfèrics responsables de la majoria
d’aquestes morts precoces.

Les emissions de CO2 de Menorca estan per sobre del
límit de kioto, amb gairebé 700.000 tones emeses durant el
2018, a causa de la gran dependència dels combustibles
fòssils a l’illa en matèria de producció d’energia elèctrica,
transport i calefacció. Les partícules PM10 es fan presents
principalment en les emissions procedents de la indústria, el
trànsit i la calefacció domèstica, en la crema, en la crema de
combustibles fòssils que contenen sofre, carbó i petroli, com
és el cas de la calefacció domèstica, la generació
d’electricitat i els vehicles de motor generen diòxid de sofre,
que afecta el sistema respiratori i les funcions pulmonars i pot
causar irritació ocular. El diòxid de sofre és un dels
precursors de l’àcid sulfúric, principal component de la pluja
àcida, mentre que el diòxid de nitrogen procedeix
principalment d’activitats humanes, com el trànsit per
carretera, sobretot dels vehicles diesel, i la indústria, essent
precursor de l’àcid nítric, altre component de la pluja àcida.

Segons es recull a la Directiva 2008/50/CE, relativa a la
qualitat de l’aire ambient i una atmosfera més neta a Europa,
des de gener del 2005 els estats membres han d’acomplir els
valors límit per a les partícules PM10 i l’SO2, mentre que en
el cas de l’NO2 han de fer-ho des del gener del 2010. La
mateixa normativa comunitària recull el dret a la informació
de la ciutadania en els seus articles 1.4  i  26, en què la
informació sobre la qualitat de l’aire  sigui disponible en la
ciutadania, d’acord amb uns determinats requisits.

L’article 28 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de
qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, diu: “Les
comunitats autònomes i, en el seu cas, les entitats locals, amb
els termes dels articles 5.3 i 10.1, hauran de disposar
d’estacions de mesura o altres sistemes d’avaluació de la
qualitat de l’aire que siguin suficients per permetre
l’acompliment de les seves obligacions, de conformitat amb
la llei.”

A l’annex I s’especifiquen els contaminants atmosfèrics
que han de ser objecte de l’aplicació de la lle i,
independentment de si les fons que les originen són de
titularitat pública o  privada, diòxid de sofre, diòxid de
nitrogen, òxid de nitrogen, monòxid de carboni, benzè,
partícules PM10 i PM2,5, plom i ozó.

La vigilància de la qualitat de l’aire de Menorca es du a
terme des de la Direcció General d’Energia i de Canvi
Climàtic, Menorca disposa actualment de quatre estacions de
mesura: dues situades a la ciutat de Maó, propietat d’Endesa;
una altra la Mola de Maó, propietat d’AEMET; i una altra a
Ciutadella, propietat del Govern de les Illes Balears. Es dóna
el fet que no totes les estacions existents mesuren tots els
paràmetres establerts per la normativa.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201908478
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909235
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909235
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La Sindicatura de Greuges també ha expressat la seva
preocupació, dins els context de canvi climàtic general en què
vivim, envers la presència de diversos focus emissors de
contaminació a l’illa, com són els ports, l’aeroport i la central
tèrmica de Maó.

A més, un dels objectius específics del Pla d’acció de la
Reserva de la Biosfera de Menorca, aprovat definitivament per
acord del Ple, de data 18 de febrer del 2019, és reduir les
emissions de gasos causants del canvi climàtic i les emissions
de gasos contaminants alhora que es reforça la capacitat
d’adaptació als riscs i oportunitats climàtiques, dins el qual es
preveuen diverses accions, com ara la millora de la xarxa
d’estacions de mesura de la qualitat de l’aire, d’actualitat
pública dins zones urbanes i en els entorns de les principals
fons emissores, i la millora de l’accés a la informació sobre
la qualitat de l’aire i el canvi climàtic.

Per tot l’explicat, el nostre grup parlamentari considera
que és necessari instal·lar més estacions públiques de
vigilància i control de l’aire a l’illa de Menorca, que prenguin
mesures de totes les partícules descrites a l’Annex I de la
Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire ambient,
i que tota aquesta informació es faci pública i accessible, tal
i com queda recollit als articles 4, assegurar que aquesta
informació sobre la qualitat de l’aire ambient es troba a
disposició de la ciutadania, i al 26, informació a la ciutadania
de la Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire
ambient i amb l’atmosfera més neta a Europa.

Per tot açò, demanam el seu suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Es el turno de intervención del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, vicepresidenta. Buenos días, señores. Desde
luego hemos de reconocer a los diputados del Grupo Mixto la
oportunidad de la propuesta que traen a esta cámara, en plena
celebración de la gran Cumbre del Clima en nuestro país, que,
excepto algunas voces divergentes, no podrán encontrar más
que aquiescencia y aceptación ante una petición que no solo
no es excesiva, sino que, además, nos devuelve al origen de lo
que ha llegado a convertirse en el problema estrella de nuestra
época, el cambio climático.

La contaminación atmosférica fue, sin duda, el primer
detector que saltó, avisándonos de lo que nos esperaba, de
hecho, en fechas muy tempranas, tan lejanas en todos los
sentidos, podemos leer en el BOE consideraciones tan graves

como estas: “La degradación del medio ambiente constituye,
sin duda alguna, uno de los problemas capitales que la
humanidad tiene planteados, problema cuya gravedad no es
preciso ponderar; la explotación de los recursos naturales, el
desarrollo  tecnológico, la industrialización, han llegado a
amenazar la capacidad asimiladora y regeneradora de la
naturaleza.”

O incluso esta declaración, mucho más interesante: “La
saturación de la atmósfera, es decir, el agotamiento de todas
sus posibilidades de asimilación de nuevos contaminantes, por
haberse alcanzado los niveles de contaminación máximos
admisibles.”

Puede, eso sí, que a algunos les sorprenda saber que esta
ley que estoy citando, ya derogada, eso sí, es la Ley de 22 de
diciembre de 1972, la de protección del ambiente
atmosférico, dentro de 12 días, entonces, se cumplirán 47
años de su promulgación. No voy a citar ni el lugar de la firma,
ni ningún palacio, ni mucho menos al firmante, porque ya
vamos conociendo cierto interés morboso que en esta cámara
desatan determinadas estridencias. Si la traigo aquí y la
someto a su consideración es porque en su artículo 10.1 se
compromete al “establecimiento de una red nacional de
estaciones fijas y móviles para la vigilancia y prevención de la
contaminación atmosférica”. Y más adelante, en el mismo
artículo, eso sí, punto 4, promete, sobre la información
obtenida, que periódicamente se hará pública.

Hay un largo recorrido en estos 47 años, cuyos principales
hitos legislativos aparecen perfectamente relacionados en esta
propuesta realizada por el Grupo Mixto. La Ley de 15 de
noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, Ley 34/2007, además se ve reforzada por el Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire, que también exige esta implantación de
puntos de muestreo y estaciones de control especificando
cuidadosamente, además, su orientación y sus evaluaciones.

La normativa europea, citada por la Sra. Diputada, la
Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, es, asimismo,
tajante en la obligación de emplear y mantener estos puntos de
control, si bien no deja de sorprender en cuanto a los
requerimientos de aglomeraciones, zonas y áreas, tal y como
las describe, que controlar. Desde luego, Menorca no entra en
su concepto de aglomeración, definida como una
conurbanización de población superior a los 250.000
habitantes, aunque tal vez pudiera hacerlo  en la de zona,
cualquier territorio en un estado delimitada por este a efectos
de evaluación y gestión de la calidad del aire, que, como se ve,
puede otorgarse por el Estado esta calificación de zona.

Y menos, eso sí, en la determinación de área a controlar
por una estación, ya que esta abarca 50.000 quilómetros
cuadrados, según la normativa europea, frente a los apenas 605
de nuestra isla, ¿no? Ahora bien, es cierto que la misma
normativa, en su punto g) de su Anexo III, determina que se
tendrá en cuenta la necesidad de ubicar puntos de muestreo en
las islas cuando la protección de la salud humana así lo exija.
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Les pregunto y me pregunto: ¿es este el caso? Ya
contamos en Menorca con tres instalaciones, no, cuatro, es
verdad, una en Ciutadella y tres en Maó. Puede que Europa, a
tenor de su normativa, les resulte insuficientes para el área
descrita, en cualquier caso, desde Ciudadanos, les solicitamos
que miren el punto 1 de su propuesta, solicitando solo la
instalación de una estación más, de forma que se hagan
coincidir los focos emisores con los puntos de control. Es
importante que todos seamos conscientes de las posibles
sensibilidades creadas al enfrentar este tema, los cuatro focos
advertidos por ustedes, los dos puertos, el aeropuerto y la
central eléctrica son, precisamente, las garantías de la
conectividad vital de Menorca. Imaginen por el momento una
posible intervención de estos controladores a los que la ley
dota con el rango de agentes de la autoridad, en cuanto a su
capacidad de aislar por completo nuestra isla.

Desde Ciudadanos siempre reclamamos una voluntad
sincera de la solución de los grandes problemas que nos
afectan a todos, dejando de lado la politización de sus causas
y de sus efectos. Apoyamos, apostamos por eso, por
revisiones ordenadas, previsibles y ampliamente
consensuadas.

Como se pueden suponer, nos encontrarán favorables en
los otros dos puntos de su propuesta, el segundo en su previa
decisión de todos los componentes y partículas que exige la
ley, y sobre todo, firmes partidarios de su tercer y último
punto, sobre publicación y difusión de los datos recabados por
estos controles, y su completo y libre acceso por parte de la
ciudadanía.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Es el turno de palabra del
Grupo Parlamentario Popular para defender las enmiendas
RGE núm. 10744, 10745 y 10746/19.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors
diputats. Des del Partit Popular compartim la preocupació
expressada en aquesta explicació de motius d’aquesta
proposició, açò no obstant, hem registrat tres esmenes
d’addició les quals esperam també que siguin compartides i
acceptades, tota vegada que cal conèixer quin és el criteri i
l’informe dels tècnics de la Conselleria de Medi Ambient.

En aquest sentit, la instal·lació, quan diuen “més estacions
públiques de vigilància i control de l’aire a l’illa de Menorca”,
hauria de venir avalada per aquest informe, perquè ja hi ha
mesuradors en funcionament, ja hi ha mesuradors en
funcionament.

Les altres dues esmenes fan referència a la central tèrmica
de Maó que forma part d’aquesta proposició. Proposam

concretament, primer, reclamar al Ministeri de Transició
Ecològica que emeti l’informe favorable perquè la central de
Maó, de la qual depèn avui tot el subministrament elèctric de
Menorca, passi a funcionar amb gas natural, d’aquesta manera
s’eliminarà el fueloil en els processos de combustió i l’ús del
gasoil quedarà reduït a només un 5%. I en segon lloc, reclamar
al Govern d’Espanya el finançament per a aquesta inversió,
pressupostada en 27 milions d’euros, que permetrà emprar gas
natural com a combustible a la central de Maó, perquè com
determina la Llei del sector elèctric la generació en els
sistemes extrapeninsulars, és a dir, Balears, Canàries, Ceuta i
Melilla, es fa en un règim de costos reconeguts, perquè
produir electricitat a Balears té un sobrecostos que el Govern
d’Espanya compensa i assumeix via pressupostos generals de
l’Estat, i aquesta és la finançació que reclamam.

Totes aquestes actuacions entenem que no poden ser
demorades, sobretot perquè cal recordar que van ser
presentades i anunciades el passat 2 de març a Maó pel
conseller Marc Pons, també per la presidenta del Consell de
Menorca, la Sra. Mora, i la llavors batlessa de Maó, Sra. Conxa
Juanola. Per tant, senyors diputats  de PSOE i de MÉS, els
demanam que passin de les paraules als fets i, en coherència,
aprovin aquestes esmenes, perquè també ho ha demanat Ara
Maó a l’ajuntament. 

Aquesta mateixa petició  ja va ser formulada l’anterior
legislatura, concretament dia 6 de setembre del 17, pel llavors
conseller d’Energia, el Sr. Marc Pons, al secretari d’Estat
d’Energia a Madrid com a mesura inclosa en el pla de transició
energètica de Balears, i el gener de 2018 va tornar a ser
sol·licitada pel PSOE a Menorca, que va denunciar que el
ministeri no vol passar a gas la central de Maó, amb un cost
que no supera els 30 milions d’euros. Però a dia d’avui encara
no s’ha fet res, amb la seva -entenc- acostumada política
d’anuncis que no executen ni després es transformen en fets.

Per tant, senyores i senyors diputats, tenim avui una bona
oportunitat que ens ofereix aquesta proposició no de llei de
MÉS per Menorca per demanar al ministeri de la Sra. Ribera,
que tan bé ella coneix Menorca, i que el Govern del PSOE
informi favorablement, doni llum verda, aporti recursos
perquè la central de Maó passi a funcionar amb gas natural.
Així deixarà d’emprar fuel i gasoil i s’evitaran en un 95% les
emissions potencialment contaminants.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Corresponen ara les intervencions dels
grups parlamentaris que han presentat conjuntament les
esmenes RGE núm. 10750, 10751, 10752 i 10753/19.

Intervenció del Grup Parlamentari Unidas Podemos. Té la
paraula el Sr. Jiménez.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910744
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910745
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910746
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910750
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910751
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910752
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910753
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, bon
dia a to thom. El aire, ese lugar que habitamos. Siempre
decimos que habitamos la Tierra, lo cual no deja de ser cierto,
porque sobre ella transitamos, pero no menos cierto es,
aunque no lo digamos, que habitamos el aire. Por él o, mejor
dicho, a través de él nos desplazamos, nos relacionamos, nos
vemos y, lo más importante, por medio de él vivimos. Sin uno
de esos elementos que pueblan el aire, el oxígeno, los seres
vivos no existirían; tampoco los innumerables ecosistemas
que conforman la vida en este planeta, y nosotros, los seres
humanos, como parte de ellos tampoco.

Pero también vivimos gracias a los fenómenos
meteorológicos que se producen en él, inducidos por la
rotación de la Tierra y el ciclo continuo de las estaciones;
temperaturas y precipitaciones moderan nuestra agricultura y
nuestra ganadería desde hace milenios, y en los tiempos
actuales condicionan otras actividades económicas, entre
ellas, o entre las cuales, el turismo.

El aire de compone de nitrógeno en un 78%, de oxígeno en
un 21%, de argón en un 0,9%, i en el 0,1 restante, además de
vapor de agua, encontramos gases como el neón, el helio, el
metano, el criptón, el hidrógeno, el óxido nitroso, el xenón, el
dióxido de carbono, el ozono, el dióxido de azufre o el
dióxido de nitrógeno. Algunos se establecen en el aire en una
proporción casi constante, y otros en proporción variables,
pero todos ellos en su conjunto en esa proporción tan pequeña
enunciada. Pero no por menor en cantidad hemos de
considerarla menor en importancia. Desde los tiempos en que
nuestra especie empezó su larga marcha para ocupar la mayor
parte de los ecosistemas del planeta el aire permaneció
inmutable, pero desde el inicio de la revolución industrial y
especialmente en las últimas décadas la especie humana ha
incidido de forma notable en ese 0,1% restante de gases,
dando por resultado eso que conocemos ahora como
contaminación, contaminación atmosférica, tal vez la más
conocida, pero también la edáfica y la acuática.

La contaminación atmosférica es hoy generalizada en la
escala global, siendo mucho más significativa en el entorno de
las fuentes contaminantes, especialmente en las grandes urbes,
las industrias o los centros de producción energéticos basados
en combustibles fósiles, sin olvidar los contaminantes
derivados de la agroindustria, entre los que se cuenta el
metano, relacionado con el crecimiento exponencial del
consumo de carne en el mundo. Esta contaminación está en el
origen de dos de los principales problemas ambientales con
los que se enfrenta la especie humana: el cambio climático y
la pérdida de biodiversidad, ambos profundamente
relacionados. 

El cambio climático, analizado estos días en la COP25 de
Madrid, resulta evidente en los fenómenos meteorológicos
extremos que se suceden en todo el mundo, y no es negado ya
prácticamente por nadie, salvo irreductibles grupos que o bien
defienden intereses empresariales o personales, o

simplemente niegan de forma obtusa los avances en la
investigación científica. 

Esta contaminación atmosférica tiene relación directa con
la evaluación de la calidad del aire, motivo de la PNL
presentada, y evaluar tiene dos consecuencias: conocer, por
una parte, y poner por otra solución a las disfunciones
observadas, e indudablemente estos deben ser y son los
objetivos de la Conselleria de Transición Energética, que
deben plasmarse a través de la implementación de políticas
ambientales de fomento de las energías renovables y
mejorando el servicio de vigilancia y control de la calidad del
aire en Baleares.

El Grupo Parlamentario Unidas Podemos vamos a apoyar
esta iniciativa de MÉS per Menorca porque entendemos que
recoge, además de las derivaciones ambientales de la
contaminación atmosférica, una preocupación social, sobre
todo en aquellas poblaciones que viven en ambientes más
contaminados, porque no olvidemos que la contaminación
atmosférica tiene una derivación sanitaria importante, con
afecciones en la salud, en algunos casos menores, pero en
otros tan graves como las cardiorespiratorias, e incluso
enfermedades cancerígenas de desenlace mortal en miles de
personas en Europa y en España. Es importante por tanto
mejorar la valoración de la calidad del aire que respiramos en
Baleares con medidas de implementación de las estaciones de
medida, y por ello hemos propuesto una serie de enmiendas
que puedan complementar su iniciativa, pero entendiendo que
el ámbito de mejora debe extenderse al conjunto de Baleares,
aunque se entienda la particular sensibilidad social de
Menorca, sobre todo en el entorno de la central térmica de
Maó, que requiere de una especial atención.

También entendemos que hay que cumplir con lo expuesto
en el anexo 1 de la Directiva europea 2008/50, evaluando
todos los elementos allí recogidos tales como el de óxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno, las
partículas en suspensión, el plomo, el benceno y el monóxido
de carbono. 

Asimismo, es importante que la información de los
parámetros evaluados lleguen con facilidad a la población
mediante información fácilmente entendible, y por ello es
necesario mejorar estos canales de comunicación que
mejoran la credibilidad de quien gestiona y tranquiliza a quien
se preocupa.

También creemos, por último, importante instar al Govern
de las Illes Balears a incrementar los esfuerzos destinados a
la transición energética y al fomento, ya comentado, de las
energías renovables porque, como es bien sabido, el aire
como elemento físico integrante del ámbito ambiental es tema
transversal que a todas las consellerias afecta.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara correspon al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Donarem suport a la iniciativa de MÉS
per Menorca, crec que és una iniciativa positiva, una iniciativa
oportuna no perquè estiguem en plena Cimera del Clima sinó
perquè és oportú saber quina qualitat té l’aire que respiram, i
sempre serà oportú passi allò que passi arreu del món, les
iniciatives que hi hagi o les cimeres que hi pugui haver a
Madrid o pugui no haver a Madrid. Per tant, li donarem suport. 

Entenem que no només és necessari controlar i saber quin
aire, quina és la qualitat de l’aire que respiram sinó que a més
ho coneguem amb suficient claredat, amb suficient
transparència perquè tothom d’una manera fàcil i accessible
pugui saber quina és la situació.

Una petita puntualització al Sr. Méndez, de Ciutadans; la
proposta de MÉS per Menorca no diu que vol una més, diu que
més de les que hi ha. És a dir, una més, dues més, cinc més,
les que siguin necessàries. I aprofit per dir-li a la Sra. Pons
Fullana que evidentment els tècnics informaran, els tècnics
informen de la quantitat i dels llocs que són necessàries,
evidentment que sí, vull dir, però no són els tècnics que
decideixen si convé o no convé prendre iniciatives polítiques;
els tècnics després informen de les condicions tècniques
d’aquestes iniciatives. De totes maneres, benvingut sigui el
canvi de posició del Partit Popular. Vull felicitar aquí al Partit
Popular per aquest canvi de posició sobre aquest tema
perquè..., sí...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, perquè el canvi de posició, Sra. Pons Fullana, nosaltres
no. Miri, li ho explicaré. Dia..., amb RGE núm. 10406/17, de
14 de setembre de 2017, una proposició no de llei del Partit
Popular que fa una exposició de motius dramàtica explicant
els grans problemes de salut, fins i tot les morts que causa la
central tèrmica del port de Maó als maonesos, i el punt
d’acord que ens proposava l’any 2017 el Partit Popular, la Sra.
Margaret Mercadal, firmat també per la Sra. Margarita
Prohens i Rigo, allò que proposava és canviar la central
tèrmica de lloc.

(Alguns aplaudiments)

Canviar la central tèrmica de lloc, és a dir, no sé què
preferien, què preferien, que la central contaminés els
pulmons pot ser dels ferreriens, ciutadellencs, alaiorencs,
mercadalencs, migjorners..., en comptes de contaminar els
pulmons, com ha estat fent fins ara, dels ciutadans i ciutadanes
de Maó, Es Castell i Sant Lluís, que som els que la tenim més
a prop.

Per tant, felicitats pel canvi de posició, felicitats pel canvi
de posició i fins i tot si en dos anys han estat capaços de

canviar de posició i deixar de dir que allò que volen és que
contaminen a un altre lloc a dir que millorem el sistema de
contaminació i de control de la contaminació, igual d’aquí a
dos anys, tres anys també s’apuntaran a les iniciatives en favor
del canvi..., per combatre el canvi climàtic i a favor de la
transició  energètica i al final acabaran entenent que és
necessari que Balears tengui un institut de l’energia públic per
poder fer iniciatives públiques a favor del canvi energètic i
fins i tot igual deixaran de predicar, com varen fer a la
campanya electoral que vostè n’era candidata, Sra. Pons
Fullana, de predicar que el que volem fer és empastifar,
empastifar Menorca de plaques solars i pensar...

(Remor de veus i petit aldarull)

Vostè està...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... vostè ha estat parlant mitja hora de...

EL SR. PRESIDENT:

... senyor..., Sr. Borràs. Sr. Borràs, Sra. Pons. Sr. Borràs,
continuï, continuï...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És que estic parlant de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, no entri en un debat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... la seva voluntat del PP que havia donat lloc fa dos anys. 

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Parlam exactament del mateix, Sra. Pons Fullana. 

(Algunes rialles)

No, li estic dient que vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, per favor.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

... han canviat de posició política.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, no entri en debat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdó, estic en ús de la meva paraula...

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... i aquesta senyora m’està interrompent sistemàticament.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per defensar les seves esmenes.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Les meves esmenes el que demanen, diguéssim, és que
afegeixen intenció a la proposició no de llei de MÉS per
Menorca amb voluntat de seguir avançant en el control de la
qualitat de l’aire, sabent, sabent que aquesta central la nostra
voluntat, que segur que compartirem amb MÉS per Menorca
i amb Unidas Podemos, és que sigui, que passi en el temps
més breu possible a ser la central que alimenta l’energia de
l’illa de Menorca que passi a ser simplement una central en
estat de reserva, en situació de reserva, perquè hi hagi els dos
cables funcionant, el cable que va suprimir d’amagat el
ministeri presidit pel Partit Popular i el segon cable, i a més
que els dos cables aquests vagin acompanyats de suficient
generació a Menorca d’energia per ser coresponsables de la
millora en la situació energètica i del combat del canvi
climàtic.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors. Des de la
setmana passada se celebra a Madrid la Cimera pel Clima, la
COP25, i diferents institucions, com bé saben, i càrrecs de les
Illes Balears hi participen de forma activa i hi participen de
forma activa i amb el cap ben alt perquè han anat a defensar
normes que han estat pioneres en medi ambient, en energia i
en canvi climàtic en els darrers anys; i també mesures que

treballen aquesta transversalitat en altres lleis, i ens referim a
normes tan importants com el Decret de posidònia, la Llei de
residus, la Llei d’energia i canvi climàtic o lleis com la Llei
agrària. 

També a defensar polítiques, polítiques que han duit a
terme les distintes institucions en matèria d’energia i canvi
climàtic i  en medi ambient, polítiques d’aigua i polítiques
energètiques. 

El canvi climàtic, com a concepte, és un concepte que
preocupa i que ha calat socialment, són nombrosos els
sondeigs que demostren també que la ciutadania està molt
preocupada per les causes  o efectes del canvi climàtic i
reclamen polítiques ambientals i de defensa del territori. Tal
és l’efecte que els darrers anys ha agafat el fet comunicatiu
del canvi climàtic  que fins i tot formacions polítiques que
eren, diguéssim, escèptiques han sortit amb mesures, algunes
fins i tot e l batle de Madrid va sortir ahir amb mesures o
anunciant mesures, malgrat fossin mesures equivocades que
varen haver de ser corregides pels seus assessors minuts
després, però així i tot varen demostrar una certa preocupació
o fins i tot, aquest cas és més paradoxal, empreses com
Endesa, que és de les més contaminant en el rànquing de
l’Estat espanyol, va sortir a empaperar tots els diaris la
setmana passada a l’inici de la COP25 amb anuncis de mesures
pel canvi climàtic. Benvingudes siguin malgrat ens deixi
almanco una ombra de dubte que això es pugui dur a terme,
però benvingudes siguin. 

“És temps d’actuar”, és el lema de la Cimera del Canvi
Climàtic, i les Illes hi van per davant en normativa, en
polítiques efectives, en iniciatives i també en programa. MÉS
per Mallorca ho té com una qüestió cabdal. La present
proposició no de llei va en el sentit d’aquests acords pel canvi
i dels acords de Bellver i en la línia de les propostes de MÉS
per Mallorca, per tant, benvinguda sigui.

Com molt bé s’explica en aquesta exposició de motius el
medi ambient i la salut de les persones van molt lligades.
També a l’exposició de motius trobam una sèrie d’anàlisis que
trobam que són importants, primer de tot els indicadors que
amb dades científiques ens donen un estat actual de la situació.
I també és molt encertat que a l’exposició de motius hi trobem
el dret a la informació de la ciutadania.

I compartim amb MÉS per Menorca aquesta vulnerabilitat
especial de l’illa de Menorca, però també la fem extensiva a
la resta de les Illes Balears i, evidentment, el canvi climàtic no
només afecta les illes, sinó que té un efecte a tot el planeta
terra.

També és cert, com diu, Sra. Font, que la contaminació
atmosfèrica de la central de Maó és un fet i que té oberts
l’expedients sancionadors, i que també és cert que hi ha
propostes com la del funcionament amb gas natural per reduir
l’impacte ambiental, que es va treballar la passada legislatura
i que estan en marxa, però encara avui en dia no són una
realitat.
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Respecte dels punts de la proposició no de llei, nosaltres
signam un paquet d’esmenes amb Podem i amb el Partit
Socialista de les Illes Balears, perquè entenem que poden
contribuir a millorar el text.

Quant al punt 1 creiem que el concepte és correcte i que
queda justificada la petició que fan en aquesta proposició no
de llei.

En el punt 2, mesurar les partícules de l'Annex I de la
Directiva 2008/50, crec que no és qüestionable, ni ha estat
qüestionat de moment per ningú.

Quant al punt 3, fer pública i accessible la informació és
necessari, és necessari, hi ha experiències molt bones en
aquest sentit, perquè la ciutadania i els moviments socials
puguin tenir aquestes dades i també altres institucions
científiques per fer-ne ús. Un exemple, crec excel·lent, és el
portal de l’aigua de la Conselleria de Medi Ambient, que ens
dóna unes dades pràcticament actualitzades mes per mes i que
ens permeten saber en quin moment estam; unes dades que no
sempre han estat a disposició  de la ciutadania. I hem de
recordar que el 2015 ens trobàrem una situació tècnica de
sequera a l’illa d’Eivissa, perquè aquestes dades estaven
apagades a l’opinió pública.

Tenim, per tant, damunt la taula un concepte nou que s’ha
introduït aquests dies, un punt de no retorn, un punt de no
retorn en canvi climàtic. I com diu l’eslògan de la COP25, és
temps d’actuar. Per tant, senyores i senyors, crec que hem de
fer honor a aquest missatge per al present i per al futur del
planeta i de la humanitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Buenos días de nuevo. Gracias, Sr. Presidente. Bien a
nosotros nos parece bien todo lo que sean medidas de
protección al medio ambiente, porque somos un partido
comprometido con la protección del medio ambiente,...

(Remor de veus)

... -les hace gracia, está bien-, somos un partido
comprometido con el medio ambiente, pero llevamos
propuestas reales, prácticas para protegerlo, no nos quedamos
en los esloganes, no nos quedamos en los viajes de Greta,
nosotros vamos realmente a facilitar la mejora del medio
ambiente. 

Y una de las medidas, como bien se recoge en esta PNL,
que hay que recordar que lo que pide es que se incrementen
las estaciones de vigilancia y que los datos sean públicos, pues
es una de las medidas correctas, porque, además, en el caso de
Menorca, es verdad que los peores datos se dan sobre todo en
Maó, por culpa de esa central térmica que se encuentra allí; es
la que marca en rojo todos los informes de calidad del aire
que el ministerio, ahora llamado para la Transición Ecológica,
plantea. Es más, según un último estudio que se publicó este
verano pasado, en referencia al año 2018, sitúa esa zona de
Maó como la única de Baleares que en el año 2018 superó los
niveles máximos de contaminación por ozono. Con lo cual es
preocupante, evidentemente.

A nosotros siempre nos gusta ir al origen del problema y
podemos efectivamente aumentar el número de estaciones de
vigilancia, ningún problema, pero realmente si vamos al origen
nos daremos cuenta de que el problema que tenemos es un
problema energético. Como saben, el próximo 1 de enero van
a dejar de funcionar dos de los cuatro grupos de la central
térmica de Es Murterar, en Alcúdia, que también abastecen, o
abastecían de energía a Menorca, y la central térmica de Maó
también espera su turno en ese proceso de descarbonización.
De hecho, se habla de conseguir en un futuro próximo las
sustituciones de esos combustibles, como el fueloil, por gas.

Evidentemente, a todos nos gusta, como les decía al
principio, que se adopten medidas en protección de medio
ambiente, pero estoy seguro que a todos los que están aquí y
la mayoría de ciudadanos y así nos lo dicen, tienen muy claro
que si bien la solución en Menorca sería un primer paso como
ha dicho la Sra. Pons, del Partido Popular, y como se prevé en
principio parece ser que se sustituiría por gas, eso sería una
primera solución, pero desde luego la solución correcta y la
más factible sería que el cable que une Menorca con Mallorca
funcionara y que el segundo cable se pusiera en marcha. A fin
de cuentas y al final nos vamos a encontrar que aquí cuando
todos queremos pulsar el botón de la luz de nuestra casa, o
queremos la calefacción en invierno para no pasar frío, o
cuando venga el verano poner el aire acondicionado, queremos
que funcione perfectamente, y de algún sito va a tener que
salir esa energía, con lo cual es muy deseable que incidamos
en esos aspectos y vayamos al quid de la cuestión.

Y hoy en día hay que dejarse de grandes esloganes, de
grandes parafernalias y ir más a lo práctico. Lo más práctico
es saber que a día de hoy no podemos sustituir  la actual
energía que tenemos, sobre todo en su mayoría proveniente de
combustibles fósiles por renovables, el cien por cien de
energía renovable es inasumible, es costosísimo y además
después no nos dará la energía que necesitamos, incluyendo
incluso apagones, como ya está sucediendo por ejemplo en
Alemania, por ese sobredimensionamiento de las energías
renovables, porque sabrán que las energías renovables el grave
problema que tienen es el almacenamiento, y ese
almacenamiento aún no se ha resuelto si no es con inversiones
multimillonarias que hoy en día no se pueden enfrentar.

Por tanto, vayamos al núcleo del problema, al origen del
problema y apostemos por un mix energético correcto y el
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único correcto que puede evitar las emisiones, sobre todo de
CO2, es el mix energético de la hidráulica y la energía nuclear,
solo de esa manera podremos evitar la contaminación de
nuestro aire. Porque a fin de cuentas nos da igual..., no habrá
una central nuclear en Menorca, ni habrá una central nuclear
en Mallorca, pero tendrá que haber centrales nucleares y
tendremos que intensificar la energía hidráulica en la
península y en toda España, para que esos cables nos aporten
la energía que necesitemos. Por eso yo les animo a que las
PNL no sólo vayan en relación a la calidad del aire, que está
muy bien, sino que también vayan a resolver el grave problema
energético que tenemos en España, para que nos podamos
abastecer de una energía limpia y barata.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Anunciam el vot favorable del nostre grup
parlamentari a la iniciativa de MÉS per Menorca, del Grup
Mixt. Crec que el debat està prou substanciat, no voldré
reiterar arguments i, per tant, seré molt breu.

Al final jo crec que aquesta iniciativa no va tant de qualitat
de l’aire , sinó que va sobretot d’informació, sobretot va
d’informació, informació per adoptar mesures i decisions
polítiques i de transparència de cara a la ciutadania d’aquesta
informació, que és el que manca per adoptar les decisions que
s’hagin de prendre. Per tant, evidentment nosaltres no podem
fer més que estar-hi absolutament d’acord.

No estic d’acord amb el portaveu que m’ha precedit en l’ús
de la paraula, ho entendran perfectament, jo crec que hi ha
moltíssim camí per fer, hi ha un camí enorme d’avançament
d’energies renovables, estam molt enfora de les mitjanes
estatals i de mitjanes europees i, per tant, aquí hi ha molt de
camp per córrer. Però és que, a més a més, i la Sra. Font no ha
dit res en relació amb les esmenes, supòs que ho farà en el seu
torn de rèplica, però, en tot cas, nosaltres pensam que, per
exemple, l’esmena del Partit Popular en relació amb la central
tèrmica i la seva conversió en gas natural és un camí a recórrer
per intentar avançar en aquesta millora de la qualitat de l’aire.
Però ja dic, la iniciativa al final no és de qualitat de l’aire és
d’informació i, per tant, en aquest sentit és evident el nostre
suport total.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon a la Sra. Font per fixar
posició respecte de les 8 esmenes i dir-nos si accepta votació
separada.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo, primer de tot, voldria agrair
el suport rebut en aquesta proposta i sobretot el to que s’ha
emprat, n’estic molt contenta. Aquesta proposta, tal i com ha
dit, Sr. Melià, posa l’accent en el dret a la informació i a la
salut, totes dues coses, m’agrada que s’hi hagi fixat i hagi filat
tan prim.

Menorca, tot i ser Reserva de la Biosfera, evidentment que
tenim molts deures encara per fer i un dels primers que hem
de fer és precisament el tema de la contaminació que ens emet
aquesta central tèrmica de Maó, quan, a més a més, sabem que
també hi ha una prevalença de càncer a la zona de Maó.

I no tenim temps de badar, ja ho ha dit també el Sr. Ferrà,
no tenim temps de badar, és hora d’actuar ja contundentment.

Com que tenim unes quantes esmenes passaré a explicar
una mica com veu el meu grup les esmenes presentades.

Respecte de les presentades pels grups que donen suport
al Govern, acceptarem la 10750, que fa referència al punt 1,
i la 10753, que fa referència..., bé, que és un nou punt 4.

Respecte de la 10751, que és al punt 2, i la 10752, els
proposaré transaccions. A veure, a la 10751, en comptes de
“continuar” pensam que s’ha de “millorar”, ja que actualment
no es pren la mesura de totes les partícules descrites a
l’Annex I de la Directiva europea 2008/50/CE, per tant,
proposem la següent transacció: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar les
estimacions i mesures actuals i a completar-les amb totes les
partícules descrites a l’Annex I de la Directiva 2008/50/CE,
relativa a la qualitat de l’aire...,” després l’hi puc passar, si vol,
Sra. Lletrada.

Respecte de la 10752, la transacció seria: “El Parlament
insta el Governa a facilitar l’accés i a millorar la comunicació
de la informació obtinguda a les estacions de vigilància i
control de la qualitat de l’aire”.

Aquí m’agradaria poder dir..., és evident que necessitam
que aquesta informació sigui accessible a través d’una web que
sigui molt entenedora i fàcil d’arribar, però és que, a més a
més, tan de bo es poguessin posar els indicadors al carrer
mateix, a les estacions de mesura perquè consideram que és
una manera també de seguir conscienciant la gent, podria ser
com a una mena de semàfor, si volen també, si està vermell
l’aire està contaminat, si està verd és que la cosa està millor.
Aquestes serien les esmenes dels grups del Govern. 

Respecte de les esmenes presentades pel PP, tot i que hem
tingut una..., duim una bona estona la Sra. Pons i Fullana i jo
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debatent sobre... en concret, li diré: acceptam la 10745, que
és el nou punt 5, tot insistint que, tal i com ha explicat el Sr.
Borràs abans, i ho ha fet molt bé, per a nosaltres també el gas
naturals ha de ser una mesura de transició -de transició-, no
voldríem que vos ja l’element definitiu, però de moment, com
a element de mesura de transició, perfecte el canvi de fueloil
a gas.

No podem acceptar les altres dues, la 10744... potser és
perquè no l’acab d’entendre, l’esmena, Sra. Pons i Fullana,
però creiem que els tècnics no han de valorar unes qüestions
que estan totalment especificades per la Llei 34/2007, de
qualitat de l’aire.

I respecte de l’altre, la 10746, nosaltres seguim pensant
que qui ha d’assumir el cost d’aquest canvi ha de ser Endesa,
que després igualment ja ho repercuteixen a la factura, vull
dir... aquesta empresa no perdrà mai res.

I ja... sí, ja estan totes les esmenes, les he dit... sí, ja...
totes. Bé, simplement tornar agrair moltíssim el suport i
sobretot, sobretot el to emprat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Font, perdoni, hi ha l’esmena 10731 al punt 1,
presentada per Ciudadanos, una esmena de modificació.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Té raó, és que abans he parlat amb el Sr. Méndez i hem
quedat que la retiraven, disculpi’m perquè no ho he dit, de fet
ho havia de dir ell.

EL SR. PRESIDENT:

Està retirada?

(Se sent el Sr. Méndez i Baiges de fons de manera
inintel·ligible)

L’esmena 10731 presentada per Ciudadanos està retirada,
perquè consti al Diari de Sessions.

Hi ha dues transaccions a l’esmena 10751 i una altra a la
10752, i hem de demanar si algun grup s’hi oposa.

(Remor de veus)

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. President, per cortesia parlamentària no ens hi oposem,
com ha passat ara fa una estona amb un altre grup parlamentari.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Font, accepta votació separada?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passem a votar el punt 1, amb l’esmena 10750. Votam.

50 vots a favor; cap en contra; cap abstenció. 57.

Ara passam a votar el punt 2, amb l’esmena 10751
transaccionada. Votam. 

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

Ara passam a votar el punt 3, amb l’esmena 10752
transaccionada. Votam.

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

Ara passam a votar l’esmena 10745 del Partit Popular.
Votam.

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

I finalment votam l’esmena 10753, presentada per Unidas
Podemos, PSIB i MÉS per Mallorca. Votam.

57 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

IV. Elecció dels membres del Consell Consultiu de les
Illes Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a
l’elecció dels membres del Consell Consultiu de les Illes
Balears. 

Procedirem a l’elecció dels quatre membre del Consell
Consultiu que correspon elegir al Parlament, d’acord amb el
previst a l’article 76.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i amb l’article  6  de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, i amb la
resolució de la Presidència reguladora de les normes de
procediment per a l’elecció dels membres i les membres del
Consell Consultiu de les Illes Balears al si del Parlament de
les Illes Balears.

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca, Mixt i Popular han presentat una única
candidatura integrada per les persones següents: Sr. Joan
Oliver i Araujo, Sr. José Argüelles i Pintos, Sra. Catalina
Pons-Estel i Tugores i el Sr. Octavi Josep Pons i Castejón. 
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La votació serà secreta per candidatures completes i es
consideraran nul·les aquelles paperetes que no contenguin el
nom de tots els candidats o les candidates que integren una
candidatura, en contenguin més o en contenguin de diferents. 

En resultarà elegida la candidatura que hagi obtingut el
nombre favorable de les tres cinquenes parts dels diputats i les
diputades. Per tal de facilitar-ne la votació, disposen al seu
escó d’una papereta que conté el nom de tots els integrants de
la candidatura, i també una papereta en blanc.

La secretària primera anomenarà els diputats i les
diputades per tal de depositar 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 Luís Camps i Pons.
Silvia Cano i Juan.
Maria Pilar Carbonero i Sánchez.
Enric 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.
Patrícia Font i Marbán.
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.
Beatriu Gamundí i Molina.
Maria Antònia García i Sastre.
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 Assumpció Pons i Fullana.
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.
Sílvia Tur i Ribas.
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.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha un vot telemàtic de la Sra. Tania Marí.

Vots emesos, 59, -hi havia un vot telemàtic: vots vàlids en
positiu, 51; vots en blanc, 8.

La candidatura presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Grup Mixt i
Popular, formada pel Sr. Joan Oliver i Araujo, José Argüelles
Pintos, Catalina Pons-Estel Tugores i Octavi Josep Pons i
Castejón ha obtingut 51 vots. 

Havent-se obtingut una majoria superior a les tres
cinquenes parts dels membres de la cambra, aquesta
presidència proclama elegits com a membres del Consell
Consultiu de les Illes Balears el Sr. Joan Oliver i Araujo, el Sr.
José Argüelles Pintos, la Sra. Catalina Pons-Estel Tugores i el
Sr. Octavi Josep Pons i Castejón. 

El nom dels i les membres del Consell Consultiu de les
Illes Balears que han resultat elegits o elegides es comunicarà
a la Presidència de les Illes Balears als efectes del seu
nomenament, d’acord amb allò previst a l’article 6 de la Llei
5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les
Illes Balears.

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