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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. 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. 599/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a percentatge d’assignatures en català.
Primera pregunta, RGE núm. 599/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a percentatge d’assignatures en català, que
formula el diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente, y bien hallados todos de nuevo. Yo
pensaba que después de un par de semanas ausente esta
pregunta habría perdido algo de autoridad, de actualidad, pero
veo que está en el ojo del huracán. Después de haber discutido
mucho sobre porcentajes de castellano, yo creo que algunos se
han olvidado de cuáles son los porcentajes idóneos del estudio
del catalán, y como los señores de MÉS no le pueden hacer la
pregunta, se la hago yo.
Sr. Conseller, ¿cuál cree usted, como pedagogo y como
conseller, que es el porcentaje idóneo de asignaturas en catalán
para que al finalizar la enseñanza obligatoria se domine esa
lengua?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el conseller
d'Educació i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies. president, diputats, diputades. Moltes
gràcies, Sr. Rodríguez, bien hallado, pensava que no tornaria.
En tot cas, el tema del català per a vostè siempre está en el ojo
del huracán, en el ojo del huracán.
(Remor de veus)
Escolti, li deia en bon sentit, li deia en bon sentit. Bé, en el
seu moment ja tendran per parlar.
Per tant, jo li vull dir dues coses, gràcies per aquesta
pregunta tan pedagògica i tan poc ideològica que vostès
normalment solen fer.
Miri, jo, com a pedagog que som, que he estat tota la vida,
jo sé que a vostès els pedagogs no els agraden molt, li diria que
a persones com vostès ni els projectes d'immersió lingüística
servirien perquè puguin assolir un nivell de català adequat,
perquè, és clar, no tenen actitud favorable, el seu interès pel
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català és nul, la seva voluntat i la seva cultura de l'esforç, com
han demostrat a la ponència de la llei d'educació, de no
assistència, de no presentar esmenes, etc., han demostrat que
vostès evidentment el seu interès, actitud i voluntat de treball
és nul·l en aquestes qüestions. Vostès caminen amb cucales
quan parlen d’aquesta qüestió.
Per tant, jo, com a pedagog, després ja li contestaré com a
conseller, li vull dir dues coses: per una part, que jo si hagués
de recomanar al Servei d'Orientació el que faria amb vostès,
seria que fessin una adaptació “currada” significativa perquè
poguessin assolir un nivell de català d’A1.
Jo crec que vostè ha de saber que per aprendre cal tenir
interès, actitud i voluntat de treball i amb vostès aquesta qüestió
no la veig mai. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Ya me temía que no me contestaría usted. Por cierto, no sé
por qué esperaba no verme en esta cámara, no..., me ha
quedado esa duda, supongo que luego me la aclarará.
Pero lo que nosotros le queremos decir, Sr. Conseller, es
que usted no nos contesta porque si nos contesta cae usted en
la trampa, porque usted lo que considera es que para dominar
la lengua catalana, el porcentaje tiene que ser del 80, del 90,
del 100, del 120, del 300%, mañana, tarde y noche, el patio y
la merienda en catalán; eso es lo que ustedes consideran porque
lo van a demostrar en esa ley de educación que van a presentar.
Y yo le quiero preguntar también, si cuando dentro de un
año y pico gobernemos nosotros, que eso espero y así como
indican las encuestas...
(Remor de veus)
... cuando nosotros retiremos el catalán, como lengua vehicular
de la enseñanza, cuando hagamos un decreto de mínimos del
50% del castellano, pero no de máximos que permita a los
centros dar toda la educación en castellano, cuando nosotros
prohibamos a sus hijos, por lo visto, estudiar en catalán,
¿considerará que estamos en nuestro perfecto derecho como
van a hacer ustedes ahora mismo atropellando todos nuestros
derechos y libertades?
Por eso no me ha contestado, Sr. Conseller, porque yo se lo
dije una vez, y usted se ofendió muchísimo: por desgracia, este
sistema educativo lo que está generando es analfabetos en dos
lenguas, porque, por desgracia, es tan mala la educación en
estas islas que no se llegan a cumplir los objetivos ni en la una
ni en la otra. Y ustedes siguen empeñados en esa imposición
que va en contra de los derechos humanos, en contra de las
declaraciones de la ONU...
(Remor de veus)
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... en contra, en contra...
(Remor de veus)
... de lo que ustedes defendían hace 30 años, que era la
enseñanza en lengua materna, que es que ustedes lo defendían,
y ahora no, ahora lo atacan, ahora consideran que la educación
en lengua materna es mala. ¿Por qué? Porque ustedes
consideran que hay una lengua de primera y de segunda.
Pero mientras nosotros estemos aquí, y espero seguir
volviendo, si Dios me lo permite, no lo vamos a consentir.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el salario
medio de los jóvenes menores de 30 años en Baleares ha caído
considerablemente en los últimos años, situándose entre los
peor pagados de España. Por otra parte, en el año 2006, el
39,6% de los jóvenes de Baleares en edades comprendidas
entre los 16 y los 29 años había logrado emanciparse. En el año
2021 este porcentaje se situaba en el 16,2, es decir, en 15 años
el porcentaje de los jóvenes de Baleares que se emancipan ha
caído a menos de la mitad. Estos son datos del Consejo de la
Juventud de España.
Por ello, le pregunto al Govern: ¿qué valoración hace sobre
la situación de los jóvenes en Baleares?

(Alguns aplaudiments)
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez, té la paraula. El conseller
d'Educació i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Sr. Rodríguez, jo vull que visqui
molts d'anys, Déu me n’alliberi, ara, m'agradaria que
políticament no fossin aquí, també li ho dic clarament, però la
ciutadania vota i fa el que vol.
Per tant, Sr. Rodríguez, dues coses, nosaltres defensam un
model lingüístic que ha estat vigent des de fa molts d'anys, un
model d'èxit i de consens, Llei de normalització lingüística i
Decret de mínims, un model no radical, i que els resultats posen
de manifest, IAQSE, PISA, etc., que la competència lectora en
català i castellà és semblant i que la competència oral en català
està per sota de la competència oral en castellà.
Per tant, nosaltres seguirem fent de l'escola un instrument
no només per al català, sinó per a les dues i una tercera llengua.
Aquest és el nostre objectiu: monolingüisme, no;
plurilingüisme, sí.
Nosaltres volem aquest model, volem ciutadans d'aquí i del
món. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. 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. Fuster. Yo creo que usted se ha remontado al
2006 para hacer esta pregunta que acaba de dar y ha dado datos
de 2006 y datos en la actualidad. Le contestaré con datos de su
legislatura, para que vea la progresión.
En el 2015, el Partido Popular del Sr. Costa consigue llegar
al 42% de paro juvenil. Por supuesto, en el 2015 era más difícil
emanciparse que en el 2006, porque se pasó de un paro juvenil
como el que había en el 2006, que usted no acaba de
mencionar, porque ha obviado esa situación, que es la de paro
que había en 2006, respecto a la del 2015, que el Partido
Popular deja el nivel de paro juvenil en el 42%.
Nunca ha habido una tasa de paro juvenil tan alta como
gobernando el PP, que llegó a ser del 62%.
Y esos son los datos reales que han lastrado muchas vidas
de jóvenes gracias a sus políticas, gracias a la reforma laboral
que imposibilitó directamente el acceso al mercado laboral o
que este fuese a través de contratos temporales, mientras, que
tampoco ha dicho usted, la Sra. Riera devolvía 4,5 millones de
fondos europeos que el Sr. Costa tenía que certificar cada año,
que no se gastaban de Garantía Juvenil porque no había jóvenes
inscritos en el SOIB.

Gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments)
I.2) Pregunta RGE núm. 1329/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació dels joves a les
Illes Balears.
Segona pregunta, RGE núm. 1329/22, relativa a situació
dels joves a les Illes Balears, que formula el diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Fuster.

Eso es el tratamiento del Partido Popular que no tiene
contestación posible porque son 4,5 millones devueltos y
únicamente inscribieron a menos de..., bueno, prácticamente
inscribieron a 368 jóvenes en Garantía Juvenil, cuando ya en el
2016 había más de 9.000 gracias a haber activado los servicios
de empleo para ello. Esas son las diferencias.
Y usted ha hablado de salario, si habla de salario también
debería saber, con datos en la mano, que el salario mínimo a
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quien más afecta es a los jóvenes y el Gobierno progresista lo
ha subido de 670, que estaba con ustedes, a los 1.000 que está
ahora, con el voto en contra, ¿sabe de quién? Del Partido
Popular.

como han hecho de una forma barroera con la ley de
educación.
Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Fuster.
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Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic Turisme i Treball.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Moltes gràcies, Sr. President. Hoy usted se ha vuelto a
marcar un “negueruela”, balones fuera, como siempre, Sr.
Negueruela.
(Alguns aplaudiments)
Mire, Sr. Conseller, por encima de sus ideas políticas y de
las mías, yo creo que en algo podemos estar de acuerdo: esto
no va bien, la situación de nuestros jóvenes en Baleares es muy
mala y requiere de una situación inmediata, las políticas de
izquierdas, sus políticas, aplicadas por el Govern no están
solucionando nada, todo lo contrario, lo están empeorando.
Cada vez más los jóvenes de Baleares lo tienen más difícil para
emanciparse y para iniciar un proyecto de vida propio y
autónomo.
A los jóvenes de Baleares, Sr. Negueruela, no les preocupa
que haya niños, niñas y “niñes”, o que se fomenten los
intercambios culturales con territorios de habla catalana, o si
les damos un bono joven para que se gasten en un momento
determinado, los jóvenes de Baleares lo que buscan hoy es
crear su propio proyecto de vida en libertad, después de
formarse quieren poder elegir si emprender...
(Remor de veus)
...o no, si trabajar en el sector privado o en el sector público...

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Usted lo ha dicho bien: el debate de
nuestros jóvenes -y estoy de acuerdo- es el empleo. Por eso,
con ustedes había el 42% de paro juvenil y no había políticas
de empleo para jóvenes; por...
(Alguns aplaudiments)
...eso ahora el paro juvenil está en el 30%, 10 puntos menos
que con ustedes.
(Alguns aplaudiments)
Y el problema no solo es el empleo, Sr. Fuster, el problema
es la calidad del empleo, con ustedes, los jóvenes, precariedad
en los contratos; ahora, una ley que permite transformar los
contratos a más de 13.000 jóvenes de nuestras islas...
(Remor de veus)
... Nuestros jóvenes quieren empleo y calidad. Con ustedes,
precariedad y bajos sueldos; ahora, subidas del salario mínimo,
estabilización y transformación de los contractos a la reforma
lab...
(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

(Alguns aplaudiments)

..., quieren elegir formar una familia, cualquier tipo de familia,
o no formarla. En definitiva, y sobre todo, lo que quieren es
poder tener la capacidad de emanciparse.
Sr. Negueruela, estamos a las puertas de empezar a debatir
la ley de juventud y les formulo esta pregunta, o ruego, como
ustedes quieran, para que se centren en lo importante: empleo
y emancipación. Desde el Partido Popular encaramos el debate
de esta ley con la intención de poder llegar a un amplio acuerdo
con ustedes, pero sin olvidarnos de lo que realmente es
importante: empleo y emancipación.
Espero y deseo que ustedes dejen la demagogia y hagan lo
mismo, pues la situación de nuestros jóvenes es
manifiestamente mejorable, y que no nos traicionen al final,

I.3) Pregunta RGE núm. 1334/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a telèfon de cita prèvia de l’ibsalut.
Tercera pregunta, RGE núm. 1334...
(Remor de veus)
... -silenci, per favor-, tercera pregunta, RGE núm. 1334/22,
relativa a telèfon de cita prèvia de l’ib-salut, que formula la
diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la Sra. Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Consellera, la pregunta d'avui és a causa també a una multitud
de queixes que ens han arribat i és si considera adient que el
telèfon de contacte amb l’ib-salut sigui de pagament.

a través de l'aplicació que et pots descarregar, hi estam molt a
favor, el problema és quan un telèfon d’aquest tipus, recau tota
la despesa en qui fa la telefonada, perquè el 902 el paga
íntegrament la persona que fa la telefonada. I és cert que tenim
un 971 també, que hi ha l’alternativa, tal i com la legislació
determina, no?, que s'hi ofereixes un 902 has d'oferir un 971,
també.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sra. Font. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president, bon dia diputats, diputades. Gràcies, Sra.
Diputada. Ens permet la seva pregunta donar una informació
que tal vegada no coneix tothom, i que crec que és important.
A més del telèfon de cita prèvia al qual vostè fa referència -hi
ha dos telèfons- els usuaris poden fer, poden demanar cita
també, mitjançant unes altres vies que són gratuïtes,
absolutament gratuïtes.

El problema és que moltes vegades quan telefones al 902
estàs molt estona parlant, més que parlant, esperant, i açò fa
que t’augmenti; parlam, per exemple, que cinc minuts a un 902,
amb un mòbil et surt de mitjana uns 3 euros, i amb un fix -de
mitjana- 1 euro; depèn de la companyia, és cert, depèn de la
companyia.
Però, és clar, nosaltres el que pensam és que és difícil
d'entendre per la ciutadania que una entitat pública et cobri per
un servei per al ciutadà, que ja pagues amb imposts, tot i oferir
diferents vies, Sra. Consellera. Pensam que, i sobretot quan es
torba tant, a poder-te donar resposta, a atendre’t, llavors jo no
sé si també és una manca de recursos, potser és una manca de
recursos. I, és clar, m'agradaria que m'especifiqués si també
potser que hi hagi aquesta problemàtica.
Gràcies.

També, per una altra banda, dir-li que hi ha dos telèfons, el
971437079, i un 902; és clar, el cost de la telefonada dependrà
de la tarifa que tengui cadascun dels usuaris, hi ha usuaris, si
tenen una tarifa plana, que és prou habitual, no tenen un cost
addicional, però, per una altra banda, es pot també demanar cita
directament al centre de salut; una altra via seria mitjançant
l’App; i una altra via seria mitjançant internet. És a dir, hi ha
diferents models per demanar cita, per facilitar l'accés a tots els
usuaris.
I així està explicat, jo crec que prou bé, ho hem revisat a la
pàgina web del Servei de Salut.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. És cert que
hi ha diferents vies per poder contactar. També entenem que és
cert que la situació de pandèmia va condicionar que es posessin
i afavorissin altres tipus de maneres de contactar amb els
centres de salut, per exemple, i durant aquells mesos es
recomanava, precisament, que es fes a través de via telefònica.
Jo, per experiència pròpia, Sra. Consellera, li he de dir que
moltes vegades vaig acabar anant al centre directament, perquè
era impossible -impossible- que t’agafessin el telèfon.
Nosaltres estam a favor que hi hagi diferents vies,
evidentment, de facilitar aquest accés, ja sigui a través del
telèfon, ja sigui presencial, ja sigui a través d'internet, ja sigui

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Li donaré algunes dades, perquè crec
que són interessants. El 2021, el 971 va rebre 1.165.000
telefonades, i només 310.000 el 902; és a dir, només un 27% de
totes les telefonades. El 902 va sorgir a l'any 2013 per
diferenciar les telefonades metropolitanes de les autonòmiques,
perquè si es cridava des de Maó o de Ciutadella al 971, tenia
més cost que per als ciutadans de Palma, i va ser quan es va
homogeneïtzar el preu i es varen posar en marxa aquests
telèfons 902.
Però és igual, al llarg del 2021 es donaren 8.254.000 cites,
de les quals, com diu vostè, el sistema més emprat és o el
telèfon dels centres de salut o la presencialitat als mostradors
dels centres de salut, amb 6.000.800; és a dir, pràctica..., bé,
una gran proporció. El call center amb els telèfons que vostè i
jo comentàvem un 11%, i l’App un 4%, i internet és
testimonial.
El que pensam és que hem de treballar, com es fa també des
de Consum, amb l’escletxa digital a la gent gran, i intentar que
s’afavoreixi, no?, i posar telèfons com hem posat durant la
pandèmia d’InfoCOVID, en tots els sentits, InfoCOVID,
TurismeCOVID, EduCOVID, etc.. que han estat gratuïts per
donar resposta.
En qualsevol cas, treballam per la gratuïtat i l'accessibilitat.
Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.4) Pregunta RGE núm. 1321/22, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a pressupost destinat a programes de l’Ens Públic IB3
Ràdio i Televisió.
Quarta pregunta RGE núm. 1321/22, relativa a pressupost
destinat a programes de l'Ens Públic IB3 Ràdio i Televisió, que
formula la diputada 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, membres
dels mitjans de comunicació, públic, membres de l’APAIB,
Associació de Productores d’Audiovisuals de les Illes Balears,
a tots, benvinguts.
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El pressupost que té IB3 en aquest moment que es dedica a
producció, no és de 7 milions, és de 7.200.000 per a televisió,
és d’1.150.000 per a ràdio, perquè l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears és Radiotelevisió de les Illes
Balears, fem producció tant a televisió com a ràdio.
I el que li vaig dir la setmana passada: la producció o els
doblers que es destinen a producció pròpia són més o manco
els mateixos des de l'any 2015, i hi ha hagut temporades que ha
tengut una aportació extraordinària que venia de devolucions
de l’IVA. Fa dos anys que no tenim devolució de l’IVA, l'any
passat es va fer un esforç per intentar posar més pressupost, se
n’hi va posar un poc més del que es tenia dedicat, i enguany,
com li vaig dir també la setmana passada, i també li ho vaig dir
al Sr. Fuster, farem un esforç per dedicar més pressupost a
producció pròpia que no el que apareix en els pressuposts
inicials de l’Ens Públic. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:

Sra. Consellera, bon dia, li he de dir que estic molt contenta,
estic contenta perquè dijous a la pregunta que li vaig fer sobre
aposten per IB3 o no aposten per IB3?, vostè em va dir que sí.
I me’n vaig anar satisfeta, perquè sé que vostè sap perfectament
que IB3 són els informatius, bessó, columna vertebral, és cert,
però són dues hores i mitja de programació, i la resta, que són
programes.
IB3 necessita una injecció econòmica de cara a l'any que ve
o ens haurem quedat sense projectes fets, gravats, enregistrats,
muntats, editats, a punt d'emetre.
Així que li deman, com valora el pressupost que té IB3 per
a programes, que són 7 milions d'euros -per a nosaltres
totalment insuficients? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Pons.
Estic contenta que estigui contenta també, jo crec que
compartim aquesta alegria, no sé si dir directament alegria o
no, però sí que crec que compartim -i en vàrem poder parlar
dijous passat a la compareixença-, compartim l'objectiu, en
aquest cas.
I l'objectiu és fer una televisió forta, fer una televisió
totalment independent i fer una televisió que la facin els seus
treballadors, i crec que en vàrem parlar durant més de tres
hores a la compareixença.

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vull que vagi una
passa més enllà. Vostè m'explica el que passa i el que ha passat,
però nosaltres ho coneixem perfectament, igual que ho
coneixen els treballadors d’IB3, sabem quan han tengut més
doblers per IVA, sabem..., tot això ens ho sabem.
Vostè, en aquest esforç m'agradaria que fes un exercici de
concreció. Li vull recordar que quan parlam de producció
pròpia, i és vera, he parlat exclusivament avui de televisió,
aquests 7 milions, si ho comparam amb altres comunitats
autònomes, fa vergonya, és que Aragó, amb la mateixa
població en té 50; és que Catalunya n’hi inverteix 80; és que
som la televisió més rácana -permeti’m que ho digui així-, més
pobra quant a pressuposts es refereix.
Per tant, jo li deman, i li torn fer la reflexió que li feia
dijous, i ja que té devora la Sra. Consellera, Rosario Sánchez,
que maneja els doblers d'aquesta comunitat, m'agradaria que
també vostès ho entenguessin tots; és a dir, què passa aquí?
Passa que si nosaltres enguany no tenim doblers -quan dic
nosaltres, els parl d’IB3, que és de tots-, si ells no tenen doblers
per fer una programació, l'any que ve no estrenaran res, i
aquestes dues hores i mitja d'informatius es quedaran buits de
contingut, sense companys de feina i de viatge. I què passa?
Que aquesta audiència, que alguns critiquen, que és d'un 5%,
passarà a un 3%.
Això què significa? Que hauran de tornar remuntar una
televisió. I, de totes maneres, també donar arguments a aquells
que diuen que l'haurien de tancar.
És cohesionadora, defensa la nostra llengua, ens uneix com
a arxipèlag com a illencs els uns als altres, necessitam, si no
conti’m com ho faran per tenir concursos, per tenir ficcions, tan
orgullosos com estan de Pep, de Sicília, sense morts, de tantes
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coses que es fan bé a IB3, com ho faran, si no tenen doblers
enguany?
És ara que han de posar aquests doblers, Sra. Garrido, li
vaig dir en els pressuposts: 2.800.000 d'esmena en els
pressuposts perquè apugi els doblers a IB3. No ens varen fer
cas. Mira, de vegades ens passa així, que no ens escolten. Però
tard o d'hora hauran d'escoltar la reflexió que des de la
positivitat fa aquest grup parlamentari: posin doblers ara
perquè, si no...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Gràcies, Sr. President. Sra. Pons, no per repetir les mateixes
coses vint vegades, s'entenen d'una manera distinta. Ho vaig dir
la setmana passada en el plenari, ho vaig tornar dir la setmana
passada a la compareixença, ho he dit fa un moment; també
hem de recordar que la Conselleria de Cultura dedica 950.000
euros a productores. Per tant, no únicament es fa es fa política
amb producció audiovisual des d’IB3.
També hem de recordar, i vostè ho va tornar fer la setmana
passada, ens comparam amb altres comunitats autònomes, i
aquí li vaig recordar, quan ens comparam amb altres comunitats
autònomes ens hem de comparar amb tot i aquesta comunitat
autònoma, si es compara amb altres, no ha acomiadat cap
metge, ni ha acomiadat cap professor, malgrat la situació
econòmica que tenim.
Per tant, amb el pressupost que tenim, li he dit: fem un
esforç i farem un esforç per incrementar el pressupost de
producció pròpia a IB3. Li he dit, podem concretar en aquest
moment? No, no podem concretar, però farem un esforç
important per incrementar el pressupost de producció pròpia a
IB3. Li puc dir cantant si vol, però ja li he dit moltes vegades
d'aquesta manera.
Facin cas, hi haurà un increment de la...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Sr. Conseller, segons l'Anuari de la
Joventut de les Illes Balears 2021, l'emancipació dels joves de
Balears ha caigut a la meitat en 10 anys. Principalment per les
seves nul·les polítiques d'habitatge per a joves.
Sr. Conseller, com valora el Govern la situació de
l'habitatge assequible per a joves de les Illes Balears?
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, diputades
i diputats. Sr. Pérez-Ribas, crec que la valoració que hem de fer
nosaltres és de preocupació davant les dificultats dels joves,
com a col·lectiu per accedir a l'habitatge, no pot ser d'una altra
manera.
Això tendria moltes causes, entre les quals, com el meu
company conseller de Model Econòmic, deia fa una estoneta,
d'un mercat laboral que precaritzava moltíssim la qüestió de
l’ocupació i que la reforma laboral crec que va en la línia de
millorar i donar més seguretat també a aquest col·lectiu. Els
elevats preus del lloguer, els elevats preus de venda, i això fa
que aquest col·lectiu, efectivament, hagi passat o passi per
aquestes dificultats.
I per tant, el Govern es mostra preocupat, com no pot ser
d'altra manera, per aquest tema. Però, més enllà d'aquestes
valoracions, crec que el que li puc dir és la feina que fem des
del Govern per intentar, en part, en la part que puguem, pal·liar
això.
L’IBAVI ha passat de tenir una llista única de demandants,
a tenir una llista separada per a joves i, per tant, avui podem
aplicar mesures concretes a un col·lectiu determinat de menys
de 35 anys. El 50% dels habitatges que hem pogut aconseguir
de tempteig i retracte, van directament a aquesta llista de joves
per adjudicar-los-ho directament i, per tant, també és una altra
facilitat que tenim.

Gràcies, Sra. Consellera.
(Alguns aplaudiments)
I.5) Pregunta RGE núm. 1322/22, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a habitatge assequible
per a joves.
Cinquena pregunta, RGE núm. 1322/22, relativa a habitatge
assequible per a joves, que formula el diputat Marc Pérez-Ribas

Habitatges dotacionals, que és una altra qüestió
importantíssima, que fem tant a Menorca, a Borja Moll, com a
Es Molinar, a Palma, farà també possible la convivència entre
gent més major i joves.
Finalment, també destinam el 15% de tota l’obra nova, va
directament a la llista de joves.
Tot això crec que són mesures des del Govern, que, per una
banda, milloren això, i crec que posen en evidència la
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preocupació que aquest govern té per a aquest col·lectiu. Per
tant, seguim fent feina, també amb ajudes que, si vol, li
explicaré a la segona part.
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exemple dotacionals, a terrenys que poden fer-ho amb un dret
d'ús, que és aquesta cosa que va posar el Govern també a
disposició i tampoc no hi ha molt d'interès per part de les
empreses privades.

Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Per tant, el Govern el que sí vol és garantir que hi hagi
habitatges, en la mesura que pugui, per a tothom i dedicar-ho
al col·lectiu de joves. Per tant així seguirem

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, president. Mirem el dictamen que va presentar
dijous passat el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
una presentació que va acomiadar la Sra. Armengol amb un
discurs: a l'apartat 3.3, “Necessitat de prioritzar les polítiques
d'habitatge”, aquí ens trobem un punt d'acord, cometes,
Fomentar la inversió privada en sòl urbà i urbanitzable i amb
sostenibilitat mediambiental a preus assequibles, entre 150.000
i 250.000 euros, per pal·liar l'escassetat d'habitatge, digne i
assequible. Aquests projectes han de tenir una aprovació no
superior a 3 mesos de la seva presentació en l'àmbit de la
col·laboració publicoprivada, tanc cometes.
Li sona? Es tracta d'una iniciativa que des del Grup
Parlamentari Ciutadans hem demanat en moltes ocasions, des
del minut zero de la legislatura. Però el seu govern no vol saber
res d'habitatge assequible, ni parla del tema; com tampoc no vol
saber res d'habitatges per a joves, proposen només un 15%
d'habitatges de nova construcció d'habitatge per a joves, com
la gran mesura per a l'emancipació.

Gràcies, Sr. Conseller.
I.6) Pregunta RGE núm. 1323/22, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a previsions d’abastiment de peix.
Sisena pregunta, RGE núm. 1323/22, relativa a previsions
d’abastiment de peix, que formula el diputat Jesús Méndez i
Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr.
Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente, buenos días señores diputados.
Estimada Sra. Consellera, en un día como hoy, lógicamente
hablar de pesca, vamos a empezar manifestando nuestra tristeza
por el naufragio en Terranova, que debe servirnos a todos para
recordar la dureza de los trabajos en la mar y el valor de
quienes los enfrentan.

I abans de fer aquesta proposta, què pensava fer, tempteig
i retracte a dotacionals? Això és mínim. Bé, no volien concedir
habitatges per a joves? Perquè, què vol que li digui?, un 15%
de quasi res és una misèria. Quan els joves necessiten una gran
resposta per part de l'administració, resposta amb iniciatives
publicoprivades, per afavorir l'emancipació, per afavorir
l'atracció i la retenció del talent jove.

Ahora bien, consideramos apropiado preguntar ahora, es
decir, a principios del año, en el que sólo 160 días serán útiles
para faenar, queremos preguntarle por la relación entre nuestro
esfuerzo de pesca, o sea, nuestra capacidad de producción y
aprovechamiento del recurso, y las necesidades de nuestra
población, es decir, el abastecimiento de nuestros mercados.

Però vostès només saben fer màrqueting d'expropiacions,
per acontentar els seus socis, sense donar respostes per
permetre l'emancipació dels joves de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

Ya hemos hablado en otros momentos de los problemas de
nuestra recepción de normativas europeas y de sus esfuerzos
ante los despachos remotos, lejanos y burocratizados que
emiten las normas.

Gràcies president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President. Aquest debat donaria per
molt, no tenim temps quasi per contestar, hauríem de fer-ho
amb més temps. Jo li podria dir de la mateixa manera que molta
gent del que té ganes és de construir habitatges per anar-se'n a
un mercat turístic molt més car, que no fer habitatges, per

Ahora bien, nuestra actividad aquí necesita tres puntos: un
plan económico riguroso de viabilidad del sector, ante una
caída del 40% de su volumen de negocio. Segundo, una
armonización de las medidas restrictivas y prohibicionistas con
la realidad de nuestros mercados, no podemos a la vez
penalizar la producción y estimular el consumo y la
distribución. La propia Ley turística, en la que estamos, asocia
la clasificación de los hoteles y de los establecimientos con la
capacidad de servir producto fresco y local, concretamente
pescado y marisco, no tiene sentido. Y tercero, necesitamos
estudios rigurosos sobre el estado de nuestros fondos marinos,
estudios no contaminados por prejuicios, no segados en una
dirección y no realizados, precisamente, en el fondo de la bahía
de Palma.
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Ahora bien, no podemos volver a encontrarnos como a
finales del año pasado y hemos encontrado, además, en el
ejemplo de lo que sucedió el mes de diciembre, como la
administración, que sí que está dispuesta a hacer concesiones,
porque sabe que su normativa es draconiana.
Insistimos en que vivimos en unas islas del Mediterráneo,
no podemos traer nuestro pescado en barco y congelado, es
que, aunque sea por la huella de carbono, no tiene sentido, no
tiene lógica.
Gracias, Sra. Consellera.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

De momento hemos conseguido que se paguen los días que
no salen a pescar, pero creemos que la solución no es
exactamente esa.
Estamos trabajando también en informes científicos, en
preparar una batería de datos para convencer al ministerio,
como ya hicimos con el tema de la PAC, con el tema de
Agricultura.
También la promoción en las escuelas de la alimentación
local, de la alimentación sana, fresca, del uso del pescado. Hay
que pensar que hay mucho pescado que se pesca, que se pesca
realmente, que sale del mar y que luego vuelve al mar, se tira
sin ningún aprovechamiento, o se vende a unos precios
ridículos porque hay mucho pescado local que ya nadie sabe
cocinar, que ya nadie sabe preparar, que los niños no saben
comer. Ahí tenemos muchísimo trabajo por hacer y
revalorizar...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tothom. Gràcies president. Muchas gracias, Sr.
Méndez, por su pregunta, de su interés por este tema, y me
gustaría que un día tuviéramos tiempo para hablarlo
tranquilamente, no sólo en estos pequeños minutos que nos
dan.
Por supuesto, mis condolencias y mi solidaridad con el
naufragio de Terranova. Y también recuerdo que hace muy
poco tuvimos aquí un naufragio en Ibiza donde tristemente
falleció el patrón.
En nuestra conselleria, como sabe, tenemos una dirección
general para la Soberanía Alimentaria, a menudo se confunde
quizás el término de soberanía con autoabastecimiento; no es
lo mismo, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos
a decidir su política alimentaria, que puede incluir importación,
por ejemplo, importación responsable.
¿Qué políticas llevamos desde nuestra consellería? Pues una
política en la cuestión de pesca apoyada en tres pilares: uno, la
rentabilidad de la pesca para los pescadores, que es lo único
que hará que en el tiempo sea sostenible. Dos, el cuidado del
medio marino, que cada vez tengamos más peces en los
caladeros. Y tres, el tema de la alimentación social, que la
población tenga acceso a una alimentación razonable.
¿Qué acciones estamos haciendo desde la conselleria para
favorecer esto? Multitud de ellas, por ejemplo, el tema de las
reservas marinas afecta prácticamente a los tres puntos que le
he dicho ahora mismo.
También mejorar la flota en su eficiencia, el tema de las
cajas verdes, poco a poco ir cambiando palas de pesca,
motores, etc.
También el trabajo que hacemos con el ministerio para
intentar que se reconozca la GSA5 como una zona marítima
exclusiva, con unas diferencias muy claras respecto a otros
caladeros del Mediterráneo español.

Gràcies, Sra. Consellera.
(Alguns aplaudiments)
I.7) Pregunta RGE núm. 1325/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a preus del combustible a
les Illes Balears.
Setena pregunta, RGE núm. 1325/22, relativa a preus del
combustible a les Illes Balears, que formula el diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sr. Presidente, buenos días a todos. Bien, según los
datos publicados el precio de los carburantes alcanza máximos
históricos con subidas este año del 26% para la gasolina y del
29% para el gasoil. Baleares es la comunidad autónoma con los
precios más elevados de toda España.
El precio de los combustibles nos afecta a todos, pero
incide especialmente, pues, en el bolsillo de los pensionistas, de
los jubilados, de las empresas, de los autónomos, de los
trabajadores, y dispara la inflación, que es el peor impuesto
para las personas con menos ingresos.
Por eso preguntamos al Govern: ¿qué valoración hace de
que Baleares tenga los precios de combustibles más caros de
España?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Lafuente, sólo le daré dos datos
concretos, pero uno se lo contestaré de forma rápida. Usted
habla de las pensiones y cómo afecta, ustedes votan no a que se
actualicen las pensiones, a que suban el 6% las pensiones este
año, eso es lo que ustedes hacen para los pensionistas.
Le puedo decir que los precios de combustible y como está
la situación actual, usted sabe como es la situación de la
geopolítica en Europa, sabe la crisis que hay ahora en Ucrania
y Rusia, es como está afectando a los precios de renovables.
Creo que usted es consciente de eso.
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vivienda, y a usted eso no le..., somos campeones también en
pobreza, somos campeones en el precio de la electricidad,
somos campeones en el precio de los alimentos y, en cambio,
no somos campeones en los precios de las pensiones ni de los
salarios. Y subir el precio del combustible supone que suba el
precio del transporte y uno de los motivos por los cuales sube
el combustible en Baleares es precisamente porque se tiene que
transportar a Baleares.
Usted sabe perfectamente que el 46% del precio del
combustible son impuestos y usted sabe perfectamente, por
ejemplo, que las Islas Canarias tienen el precio más económico
de toda España gracias a un tema fiscal...
(Remor de veus)

Creo que somos conscientes de la situación en la que nos
encontramos y de alimentar según que situaciones se están
produciendo en el este de Europa, y qué discursos hacemos
hacia esas zonas y qué discurso están haciendo ustedes con
determinados socios a los que están a veces apoyando, pero sí
le puedo decir, y usted debería saberlo, porque es una persona
que suele estudiar los temas, que el IPC, vivienda, agua,
electricidad y carburantes que van juntos, han subido en
Castilla y León un 21%, en Andalucía un 20%, en Galicia un
21%, en España un 18% y en Baleares un 17%. Por tanto,
menos que la media española, menos que la media de las
comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, y esa es la
realidad y se está haciendo un trabajo...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

..., gracias a un tema fiscal.
Por tanto, ¿no cree el Govern que igual, ahora que se está
tramitando en las Cortes una propuesta del REB, con la
oposición, eso sí, del Partido Socialista, no sería un buen
momento para solicitar que el precio de los combustibles en
Baleares fuese igual que en el resto de la península, que fuese
igual que el resto de España? Porque estamos hablando de ser
iguales que el resto de España, el REB precisamente va de eso,
de que se nos compense por la insularidad.
Por tanto, creemos que es un buen momento para esa
reivindicación. ¿No sería un buen momento para que el PSOE,
en vez de votar en contra, usted que me habla de votar en
contra de las cosas, votase a favor de tomar en consideración e
hiciesen propuestas...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... serio para que no afecte a nuestras empresas y se está
trabajando con la Unión Europea en esa dirección, como usted
conoce, a diferencia de lo que pasaba con ustedes.
Esa es la diferencia entre un gobierno y otro, nosotros sí
que estamos poniendo mecanismos y se está trabajando en esa
dirección.

EL SR. LAFUENTE I MIR:
... hiciesen propuestas en positivo y conseguir que el precio de
los combustibles en Baleares fuese igual que en la península?
Simplemente eso, sería aplicar el REB de verdad, no hacer
fantasmadas como ustedes nos acostumbran.

(Alguns aplaudiments)

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sr. Presidente. Mire, yo creo que es una cuestión
que preocupa a la gente, que vale la pena hablarla en serio y no
hacer demagogia sobre ello. Por eso le preguntamos al Govern
y esperaba una respuesta en serio, pero veo que eso es bastante
difícil con usted.
Mire, en el precio del combustible también somos
campeones, pero somos campeones también en el precio de la

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Sr. Lafuente, no es votar en contra de las cosas que usted
acaba de decir, acaba de decir las cosas. Las pensiones es a lo
que ustedes votan en contra, subir las pensiones, digalo, a las
pensiones...
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., votan en contra de subir pensiones, no se llaman cosas; a los
señores y a las señoras que han trabajado toda su vida no se les
llama cosas, se les llama pensiones, dignificación...

La verdad es que yo ya, esta diputada ya presentó una PNL
que se debatió en la Comisión de Medio Ambiente, el 21 de
abril de 2021, en relación a la grave problemática de la
invasión de ofidios y otras especies invasores que estamos
sufriendo en la isla de Ibiza, y ahora empieza a estar ya también
en otras islas de las Islas Baleares.

(Remor de veus)
... y ustedes votan en contra de subir las pensiones.
Con ustedes, ya que habla de cosas serias, con la consejera
de Hacienda, cuando va, y ya se ha trabajado con la Unión
Europea, la normativa de minimis, que es la que más afecta en
materia fiscal para estar exentos de subvención, hemos pasado
de con el PP 200.000 euros a 2,3 millones de euros exentos en
la normativa de minimis, eso es un trabajo serio y riguroso en
esa dirección.
(Alguns aplaudiments)
Y le voy a decir otra cosa, España y las Islas Baleares
tienen que tener un marco que apueste claramente por la
independencia energética, no depender de energías fósiles.
Ustedes, que hablan de fiscalidad tanto, ustedes pusieron un
impuesto al sol, ustedes gravaron todo lo que se puede gravar
para que no se pudiesen hacer energías renovables, y ahora
padecemos eso, ahora padecemos, precisamente, la falta de una
estrategia por tener autonomía energética que ustedes
boicotearon durante todos sus mandatos con las políticas de
derechas al "ayusismo" que están practicando siem...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments)
I.8) Pregunta RGE núm. 1327/22, presentada per la
diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació d’una zona de
quarantena en el port d’Eivissa per preservar l’illa
d’espècies invasores.
Vuitena pregunta, RGE núm. 1327/22, relativa a creació
d'una zona de quarantena en el port d'Eivissa per preservar l'illa
d'espècies invasores, que formula la diputada Virgínia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Desde el
Partido Popular nos unimos a las condolencias de los marineros
y las familias que han fallecido recientemente, de los
pescadores.
Sí que hay un error, y espero que hayan sido conscientes, en
la formulación de la pregunta, se entró un escrito el día 17, el
jueves, con lo cual creo que lo tendrán en cuenta.

Tengo que agradecer que en aquel momento se votara por
unanimidad esa PNL, pero el problema es que la presencia de
ofidios en nuestra isla sigue creciendo, hasta el punto en que
estamos observando ya que están apareciendo en zonas que
hasta ahora no había, están apareciendo en la misma ciudad de
Ibiza, la semana pasada, en Ca’n Escandell, y también ya en el
Parque Natural de Ses Salines.
El tema es muy grave por la afectación que tienen sobre
nuestras propias especies autóctonas.
Además... la PNL entre otras medidas de gestión, control y
erradicación de esta y otras especies invasoras, se planteaba en
los puntos d), e) y f) diversos controles en los principales
puertos, incluyendo la zona de cuarentena.
Actualmente se sabe que se está redactando el Plan especial
del puerto de Ibiza y que el Consell Insular de Ibiza ha
solicitado ya que se incluya esta zona de cuarentena en dicho
plan.
También somos conocedores del informe que ha hecho un
técnico del Consell Insular de Ibiza y lo ha enviado a Medio
Ambiente del Gobierno balear, en enero de 2021, advirtiendo
de la urgente necesidad de esta zona de cuarentena.
Ante esta situación es urgente -y lo digo en serio- que la
Autoridad Portuaria de Baleares confirme y ponga en marcha
la zona de cuarentena y control de posible entrada de esta y
otras especies invasoras. También es más que interesante
plantear que esta cuarentena también se hiciera en los puertos
de inicio, en los puertos de salida, que entonces remataríamos
un poco y habría más control en los puertos de origen.
Así pues, yo lo que les pregunto al Gobierno es: ya que
están ustedes en el consejo de administración, ¿les ha sido
comunicado ya, por parte de la autoridad portuaria, la creación
de esta zona en el puerto de Ibiza o por el contrario estamos
como siempre, parados?
¿Tienen alguna fecha prevista para su implantación, que
consideramos más que urgente?
Yo, sinceramente, les pediría que intervinieran y se pusieran
las pilas ya que el problema en la isla de Ibiza empieza a ser
muy, muy grave.
Gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
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EL SR. CONSELLER DE
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

MEDI AMBIENT

I

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sra.
Marí, en relació amb la seva pregunta, li he de dir que a dia
d'avui jo no tenc constància que l'Autoritat Portuària ens hagi
comunicat cap creació de cap zona de quarantena. Ara bé, li
diré que l'Autoritat Portuària actualment treballa en el pla
especial, que ni tan sols ha sortit a informació pública. Per tant,
esperarem que aquest pla especial surti a informació pública,
mirarem el seu contingut i òbviament farem les aportacions que
trobin oportunes.
La zona de quarantena és una zona... és una qüestió
important i és una qüestió que tant el Govern de les Illes
Balears com altres administracions insulars, el Consell de
Formentera i el Consell d'Eivissa, han demanat a diferents
reunions també amb l’Autoritat Portuària.
A nivell de cronologia aquest govern, aquesta conselleria,
aquest darrer any s'ha reunit quatre vegades amb l’Autoritat
Portuària i amb el ministeri. Alguna d'aquestes reunions ha
estat compartida amb altres administracions, com per exemple
el Consell d'Eivissa, i a cada una d'aquestes reunions s'ha posat
damunt la taula, entre d'altres coses, zones de quarantena no
només en el port d'Eivissa, sinó també als altres ports de les
Illes Balears, ja que aquesta és una problemàtica compartida
per altres illes, entre d'altres per exemple a l'illa de Mallorca.
A nivell de cronologia, jo el que li puc dir és que si a l'any
2004, que va ser quan es va identificar l’entrada d’aquests
ofidis, s'hagués començat a actuar, i no ho dic com a crítica, ho
dic com a crítica constructiva, possiblement avui no hauríem de
parlar del problema d'aquesta magnitud, no? Per tant,
compartim la reflexió que vostè feia de seguir treballant.
Des del Govern de les Illes Balears, que és en nom de qui
jo puc parlar, des de l'any 2016 s’ha passat d’una persona a vuit
persones a les Pitiüses que treballen únicament i exclusivament
amb el control d'ofidis, i de 300 a 2.000 gàbies pròpies, a més
de col·laboració amb altres col·lectius, com, per exemple,
caçadors, i crec jo -humilment ho dic- amb una col·laboració
estreta amb la mateixa direcció, amb el Consell Insular
d'Eivissa la passada legislatura i també aquesta.
Per tant, seguirem insistint en aquesta zona de quarantena
i seguirem insistint a trobar els mecanismes jurídics i legals
oportuns al Govern d'Espanya per, efectivament, poder
intercedir i controlar no només els ports de les Illes Balears,
sinó també els ports d'origen, sobretot dels arbres ornamentals
que són els causants d’aquesta arribada.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
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I.9) Pregunta RGE núm. 1330/22, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei d’ambulàncies a
Ciutadella.
Novena pregunta, RGE núm. 1330/22, relativa a servei
d'ambulàncies a Ciutadella, que formula la diputada Maria
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
deficiències en el servei d'ambulàncies del 061 a Menorca i
concretament a Ciutadella, i que ja es van produir aquest passat
estiu es tornen a repetir. Davant la manca d'ambulàncies, la
Policia Local ha d'emprar els seus vehicles per traslladar els
pacients al centre de salut Canal Salat i a l'Hospital Mateu
Orfila. El darrer cas, una dona que va patir un ictus dia 7 de
febrer.
Sra. Consellera, quines mesures aplicarà el Govern per
solucionar-ho? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president, bon dia, Sra. Diputada, gràcies per la
seva pregunta. Les mesures s’estan aplicant dia rere dia i el que
els vull dir és que pensam que el servei d'ambulàncies està
garantit no només a Ciutadella, sinó a l'illa de Menorca i a totes
les Illes Balears.
A Ciutadella hi ha una ambulància de suport vital avançat
que té una demora d'actuació mitjana de 13,68 minuts; després
hi ha una UVI bàsica, un suport vital bàsic, perdó, que té una
demora d'actuació mitjana de 12 minuts. Són les mateixes
mitjanes que hi ha aproximadament a tota la comunitat
autònoma.
A més -vostè ho sap molt bé- a Ciutadella hi ha el SUAP de
Canal Salat, que també té un vehicle i també acudeixen a
domicili a atendre urgències, i poden medicalitzar una
ambulància en cas de necessitat.
Per altra banda, a Maó hi ha una altra UVI mòbil i una
bàsica i a Mercadal una bàsica, i els estius o bé, de maig a
octubre es reforça amb una altra unitat mòbil bàsic.
Per tant, pensam que no només és que està garantit, sinó que
fan una bona tasca. Això no vol dir que no..., fan moltíssima
feina, ho sabem, sabem que fan moltíssima feina, però també
tenim excel·lents professionals, tenim excel·lents professionals
que tenen projectes idò tan interessants com poden ser les
reanimacions cardiopulmonars als carrers amb les millors dades
de tot el país, o el suport que ara donam i tenim a totes les
temptatives de suïcidi, per exemple, o la reanimació
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cardiopulmonar juntament amb Educació, que hem començat
a totes les escoles.

Blanca o a Ferreries, o sigui..., la veritat és que hi ha una gran
diferència, per això hi ha les mitjanes d'atenció.

Per tant, crec que hi ha un bon servei, sempre es pot
millorar, Sra. Diputada, però crec que estam donant un bon
servei.

De totes maneres vostè em fa una pregunta, em diu:
incorporarà el Govern de la Sra. Armengol...? El Govern de la
Sra. Armengol, afortunadament -afortunadament- fa anys que
millora el servei del 061 amb nous helicòpters, amb noves
ambulàncies, amb més professionals, amb millor tecnologia,
amb molts més recursos que el 2015. I aquesta és la línia.

Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.

Nosaltres no ens enredam entre nosaltres mateixos,
nosaltres el que fem és treballar per als ciutadans i tenir-los
sempre en el centre de les polítiques. Moltes gràcies.

LA SRA. PONS I FULLANA:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. President. Consellera, no és un fet puntual i qui
garanteix en aquest cas el servei és la Policia Local.
Miri, no es pot admetre que no hi hagi ambulàncies del 061
disponibles a tota la comarca de Ponent de Menorca i que en
casos greus, on estan en perill vides humanes, es digui a la
família que han d'esperar que l'ambulància vengui de Maó; 45
quilòmetres de distància quan cada minut compta per salvar
vides, o evitar seqüeles irreversibles a persones que han patit
infarts o ictus, perquè açò ja ha passat, consellera, i es va tornar
repetir fa pocs dies.
L’única alternativa davant la manca d'ambulàncies és la
Policia Local. Considera vostè, com a responsable de la sanitat
pública a Balears, que és una opció correcta, una opció
adequada?
La mateixa policia local demana a l’ib-salut que es
garanteixi el servei d'ambulàncies a Ciutadella precisament per
a aquests trasllats urgents, que no són de la seva competència
i que es veuen obligats a fer amb persones que necessiten una
atenció immediata.
Vostè sap que el temps de resposta a urgències és vital.
Coincidesc amb vostè que el personal del 061 de Menorca és
excel·lent, però vostè també sap que li falten recursos per
actuar amb rapidesa.
Sra. Gómez, incorporarà el Govern de la Sra. Armengol
noves ambulàncies del 061 per garantir aquest transport sanitari
urgent?
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sra. Pons. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.10) Pregunta RGE núm. 1332/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a moratòria turística a les
Illes Balears.
Desena pregunta RGE núm. 1332/22, relativa a moratòria
turística a les Illes Balears, que formula la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Conseller.
Venimos de 2 años en los que hemos visto qué pasa cuando se
decrece. El CES decía hace unos días que el progreso y la
prosperidad no pueden implicar decrecimiento, que se puede
crecer de manera sostenible, medioambiental y socialmente con
una buena gestión.
Mire, las leyes turísticas del Partido Popular primaban
temas como el intercambio de plazas obsoletas, la contratación
de trabajadores fijos, el impulso del turismo sostenible o la
modernización, con la que se produjo el mayor salto cualitativo
y en inversión de décadas, sin destrucción de territorio, ni
incremento de plazas. Pero, claro, eso es trabajo, y a ustedes les
es más fácil prohibirlo todo, con la excusa de repensar, cuando
han tenido 7 años para pensar, repensar, cambiar modelos, cosa
que no han hecho para acabar con otra prohibición, que limita
la libre competencia y que perjudica especialmente a los
pequeños empresarios y emprendedores.
Por tanto, ¿en base a qué motivos y datos objetivos han
impuesto ustedes esta moratoria turística?
Gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, president. El temps de resposta depèn molt, no és
el mateix anar al centre de Ciutadella que haver d’anar a Cala

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic Turisme i Treball.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Sra. Cabrera, nosotros escuchamos todos los debates,
escuchamos a gente que habla de turismo en términos
racionales y escuchamos, por ejemplo, a Jaime Martínez, que
dice que hay que reducir plazas. Escuchamos al Sr. Costa, que
dice en una entrevista...
(Remor de veus)
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Mire, la realidad es que el goteo de asociaciones y
colectivos en contra es continuo. La semana pasada nos decía
que no escuchábamos a la Federación Hotelera, ¿se acuerda?
Que hoy, que el que no se enteraba y el que no escuchaba era
usted, y ahora les acusa de presiones y de que se han
equivocado. ¿Pero cómo se atreve, Sr. conseller?
Le dicen que rectifique, que es una ley electoralista e
ideológica, que hace mucho que trabajan en circularidad y
calidad del empleo y que están en contra del intervencionismo
que usted impone.

EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor!
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
..., escuchamos al Sr. Costa, en una entrevista, justo antes de
aprobar el decreto-ley, -se ve que no estaba muy al tanto de lo
que pasaba-, que dice que por él 13 millones de turistas, en vez
de 16. Bueno, todos estos debates que ustedes hablan y
plantean, me gustaría saber cómo se hacen, hablando de la
sostenibilidad que usted habla.
Y por supuesto sí que le diré una cosa que usted acaba de
decir que es absolutamente falsa y muy poco rigurosa, la
normativa suya permitía crecer hasta un 20% las plazas, hasta
un 20% las plazas, crecer hasta 2 alturas y consumir mucho
más territorio. No digan que eso no es cierto.
(Remor de veus)
Su apuesta, la cantidad; la apuesta de este Gobierno, la
calidad...

Y la moratoria, es una moratoria injustificada, porque cada
isla, como digo, ya tenía su límite con los PIOT, con los PTI y
con la bolsa de plazas, porque no hay una presión inversora
turística, ni urbanística que requiera una suspensión cautelar y
menos de 4 años, porque la inversión para la Calidad Turística,
ustedes se la cargaron ya en 2016. Y su Ley 2/2020, de
reactivación turística, fue un fracaso.
Una moratoria que genera inseguridad jurídica, que
chantajea a los consejos insulares con la amenaza de perder sus
plazas, y que ha paralizado multitud de proyectos de reformas,
Sr. Conseller, de reformas, no de nuevas plazas como dice
usted, de edificaciones para uso turístico de gran calidad y que
esas sí cambian el modelo turístico, no sus inventos de medidas
antiguas y casposas.
O Sr. Conseller, ¿lo que busca usted será una moratoria que
se quede definitivamente?
Gracias, Sr. Presidente.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
..., no se frena la inversión, la inversión nunca se frena, y por
eso no hablamos de decrecimiento económico. Hablamos de un
crecimiento económico donde se reoriente la inversión, a ser
más sostenibles, a crecer de otra forma y, además, hacerlo de
una forma más respetuosa con nuestro territorio, medio
ambiente e integrar al conjunto de la sociedad, también a los
trabajadores y trabajadoras de las que ustedes nunca hablan.
(Alguns aplaudiments)

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):
Sra. Cabrera, yo creo que puede decirle al presidente del
Consell de Ibiza, que tiene al lado, que usted acaba de decir
que todos los consejos tienen PIAT y PTI, el Consell de Ibiza
no tiene ni PIAT, ni PTI aprobado, por ponerle un ejemplo y un
dato concreto, que usted debería conocer o preguntárselo.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver, ustedes no solo hacen
una moratoria, sino que exigen decrecimiento a cada uno de los
consejos insulares. Lo que pasa es que ustedes, además, solo
han intentado embarrar este debate con algo tan burdo como
afirmar que si no se apoyaba su decreto ley y su moratoria, se
está en contra de los trabajadores y del medio ambiente, y esto
sí que es falso.

Podría preguntarle al Sr. Martínez, cómo habla de reducir
plazas, de reducir plazas turísticas...
(Remor de veus)
Podría empezar a trabajar de otra forma. Podría también...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor!
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
..., podría también decir que la última reforma que se hizo para
mejorar nuestros hoteles, han supuesto más de 50 hoteles, con
más de 80 millones de inversión, justo la última en un momento
muy complicado. Por tanto, nunca hemos frenado la inversión,
lo que hacemos es reorientar la inversión a mejorar en calidad,
en vez de seguir consumiendo territorio y permitir más alturas.
Y, por supuesto, dialogamos con todos, consensuamos con
todos, textos consensuados.
(Remor de veus)
Sabe, usted no me puede hablar de consenso hoy aquí,
ustedes no consensuan ni con ustedes mismos, ustedes solo se
miran ustedes mismos y se están matando entre ustedes...

I.11) Pregunta RGE núm. 1336/22, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a zeladors expulsats de les
llistes d’interins.
Onzena pregunta, RGE núm. 1336/22, relativa a zeladors
expulsats de les llistes d'interins, que formula la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente, buenos días a todos. Mi pregunta va
dirigida a la consejera de Salud, para que nos dé su valoración
sobre la demanda colectiva interpuesta por los celadores
expulsados de las listas de interinos, por no tener un título de
catalán.
EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)
..., ustedes no son capaces de hablar de nada serio en esta
Cámara;...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., ustedes, que, en vez de hablar con la sociedad, en vez de
hablar con los sindicatos, solo hablan entre ustedes, se matan
entre ustedes y no ponen propuestas para esta comunidad
autónoma.
(Continuen els aplaudiments i la remor de veus)
Mientras se matan entre ustedes, nosotros...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, silenci!
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
..., mientras se matan entre ustedes, consenso y diálogo con el
conjunto de la sociedad. Esa es la realidad de estas islas. Esa es
la realidad estas islas.

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Bon dia Sra. Diputada. El que fem és
acomplir la llei, acomplir dues sentències del Tribunal Suprem,
i des de l'octubre de l'any 2021, s’aplica la Llei 4/2016, de
capacitació lingüística dins l'àmbit de la funció pública.
Aquesta llei, ja li dic, fa referència... o és en compliment de
dues sentències del Tribunal Suprem i estableix que el personal
estatutari laboral del Servei de Salut ha d’acomplir una sèrie de
nivells de capacitació lingüística, i això és el que es fa a un
procés selectiu d'interinatge, que es va convocar l'any passat.
Com a qualsevol altre procés selectiu, hi ha una sèrie de criteris
que s'han de demanar, exigències, requisits mínims, i el català
és un requisit més.
Per tant, no faig valoracions, el que faig és acomplir el que
diu el Tribunal Suprem.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments i petita cridòria)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Ribas.
Gràcies, Sr. Conseller.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
(Continua la remor de veus)
Senyors diputats per favor! Senyors diputats, per favor,
estam en el ple del Parlament.
(Continua la remor de veus)
Silenci per favor!

Sra. Gómez, ustedes, aplicando una ley aprobada por
ustedes mismos, lo que han hecho es negar la posibilidad de
trabajar a nada menos que a 2.500 trabajadores, que hasta ahora
podían trabajar en Baleares, y lo han hecho con efecto
retroactivo. Han decidido exigir algo tan absurdo como un
título de catalán, para desarrollar labores de celador, cuando
jamás se lo habían exigido antes.
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¿Qué pasa, qué hasta ahora no han ejercido bien su trabajo
estos celadores? ¿Hasta ahora no lo han hecho bien por no
tener un título de catalán? Porque desde que ha empezado la
pandemia usted y el resto de sus compañeros del Gobierno
balear, en un ejercicio de cinismo descarado, no han cesado de
alabar la gran labor de los sanitarios de Baleares, esos a los que
ahora desprecian y pisotean sus derechos, porque si hasta ahora
lo hacía bien, ¿qué ha pasado de pronto? ¿De pronto los
ciudadanos de Baleares necesitábamos que el celador que nos
lleve a hacernos un TAC, tenga un título de catalán? ¿Usted es
consciente de lo ridículo y absurdo que es su catalanismo
fanático?
Sra. Gómez, estamos hablando de personal sanitario que se
ha jugado su propia vida y la de sus familias, arriesgándose a
contraer un virus que era desconocido y en muchos casos letal.
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conscient, perquè en democràcia les lleis s'aproven per voluntat
de la majoria. Ja sé que democràcia tampoc no és una paraula
que sigui en el seu diccionari.
Jo no seré qui li faci el contrari al Tribunal Suprem, Sra.
Diputada, de moment és el que tenim, és el que hi ha i és el que
s'ha d’acomplir en aquesta comunitat autònoma.
I una altra cosa, a aquesta comunitat autònoma només quan
governa l'esquerra hi ha processos selectius, de consolidació, de
més oposicions, de més treballadors públics, de millor qualitat,
de més inversió, per tant, també li agraeixo que això ens ho
permeti recordar setmana rere setmana.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)

Su sectarismo lingüístico no tiene límites, mientras con una
mano les da la medalla de oro de la comunidad autónoma, con
la otra firman decretos y aprueban leyes para arruinales la vida.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Consellera.

Hay trabajadores que llevan décadas prestando un servicio
impecable a los ciudadanos de estas islas y ahora, de repente,
según este Gobierno iluminado, ya no pueden atendernos
porque no tienen un título de catalán. ¿Qué pasa, que no les
entendemos si nos hablan en español? Porque, según su ridícula
visión del mundo, parece que aquí nadie entiende el español,
¿verdad? ¿O eso sólo pasa cuando entramos en los hospitales?
Y como le hablo en español, no sé si me habrá entendido o
si necesitará un intérprete, porque para ustedes el deber de
conocer el español, recogido en la Constitución, es algo
intermitente, por lo menos en el hospital desaparece, y así
ustedes pueden dedicarse a exigir títulos de catalán por encima
de la experiencia, de los cursos, de las capacidades
profesionales de un colectivo con una labor tan seria y
necesaria como son los sanitarios de estas islas.
Y ahora dígame también si todos los consejeros, que son
corresponsables por ley de dejar en la calle a miles de
celadores, tienen título de catalán acorde a su nivel retributivo.
Porque a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa, Sra. Gómez.

I.12) Pregunta RGE núm. 1326/22, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a lloguer de vacances.
Dotzena pregunta, RGE núm. 1326/22, relativa a lloguer de
vacances, que formula el diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Gràcies, president, bon dia, diputats. Bon dia, Sr.
Negueruela. “Iago, hazme una ley que nos elimine la
competencia”. Em costa d’imaginar que això és que li varen
ordenar a vostè i a la Sra. Armengol els quatre que els
comanden.
I vostès, servils i súbdits, varen obeir fent una moratòria de
places turístiques.
(Remor de veus)

(Alguns aplaudiments)

Per fer-ne quatre de contents...

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

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

Silenci, per favor.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Miri, l’exclusió d'un procediment
selectiu de qualsevol persona que no acompleix el requisit és
un imperatiu legal. El nivell de català que s’exigeix és un B1,
és un nivell que jo crec que és assolible, que fa molts d'anys.
Vostè diu: ahora de repente se despiertan. No, no, fa molts
d'anys que estam amb això.
I després, el que defensaré sempre és el que recull la llei, i
una llei és la voluntat de la majoria, no sé si vostè n’és

... quatre, tenen a tothom en peu de guerra; no només els
consells i els ajuntaments sinó tot el sector turístic, la Federació
Hotelera, el lloguer de vacances, els hotels rurals i els
agroturismes i fins i tot els pagesos als quals limiten les
agroestades.
Per tant, nosaltres li exigim que rectifiqui, que rectifiqui
immediatament, i que llevi la moratòria de places turístiques
que destrossen les il·lusions futures de tot el sector turístic, de
tot, menys dels quatre que el comanden. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

El decreixement turístic suposa una crisi social i econòmica en
aquesta terra.

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):
Las mayores barbaridades que uno puede escuchar para
tapar todas las miserias que tienen en su interno, eso es el
Partido Popular en estado puro.
(Remor de veus)

I si vostè no rectifica aquesta normativa, el que vàrem patir
com a conjuntural l'any 2020 ho patirem com a estructural pels
segles dels segles en aquesta terra.
El que nosaltres li demanam ja li hem demanat altres
vegades i li ha demanat tothom. Sembla mentida que vostè
segueixi dimonitzant el sector i vostè el dimonitza obligant-lo
a decréixer i insinuant cada vegada que parla que els
empresaris turístics d'aquesta terra van en contra dels
treballadors i van en contra del medi ambient.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Usted representa, efectivamente, la esencia del Partido
Popular con todos los privilegios, derechos y búsqueda a
utilizar incluso todas las instituciones para beneficio propio.

La circularitat que vostès intenten aconseguir de titular per
aquesta normativa és només per tapar que vostès defensen
només a quatre en contra de tot el sector.

Nosotros no representamos a cuatro, representamos a la
mayoría social de estas islas, como usted puede ver en cada
reunión que se hace con el conjunto de los sectores...

Els empresaris turístics ja intenten aplicar-la l'economia
circular, ja intenten comprar els llits elevables quan poden o
aplicar mesures d'economia circular. I l’economia circular, Sr.
Negueruela, és la que apliquen totes les empreses de les quals
vostè va en contra. El lloguer turístic, el lloguer de vacances,
els agroturismes i els petits empresaris turístics ja
redistribueixin la riquesa que genera el turisme en aquesta terra:
tenen jardiners, dones de fer net, els seus clients van a comprar
als comerços i als restaurants. Això és economia circular i no
la circularitat que vostè s'ha inventat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... y con el conjunto de las organizaciones sindicales.
No sé a qué cuatro se refiere, porque la Sra. Cabrera me
acusa de los hoteleros, usted me acusa de los vacacionales, pero
aquí los que permitieron los mayores crecimientos a las
empresas de las que usted insinúa, fueron ustedes con la ley
Delgado porque, desde ese momento ya no se han acogido a
nuevas ampliaciones ni a nuevas reforma, porque están todos
reformados gracias a crecer un 20% en plazas, y tener las
mayores rentabilidades de la historia gracias a los regalos
suyos, y de su partido a los más grandes, que son con los que
redactaban ustedes las leyes.
Ahora no hay ese tipo de reformas gracias a que no se está
permitiendo esas rentabilidades de las que usted habla y de las
que usted miente. Eso es usted en estado puro para ocultar
todas las miserias que tienen estos días, y que a usted, desde
luego, le sangran y por eso tiene que gritar, venir aquí y decir
mentira tras mentira.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Sr. Negueruela, parli’m del que jo li deman. Sembla
mentida vostè, que és el conseller de Turisme de les Illes
Balears, que no s'hagi adonat ja del que suposa el decreixement
turístic per a aquesta terra! Per desgràcia, aquí, amb vostè ja
com a conseller de Turisme, el vàrem haver de patir per culpa
de la crisi del coronavirus el decreixement turístic a l'any 2020,
i vostè hauria de saber què suposa el decreixement turístic: els
treballadors a l’atur i les empreses i els empresaris en fallida.

Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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):
Creo que se lo digo varias veces, a veces, Sr. Sagreras, y
créame que se lo digo desde el mayor de los respetos, pero lea,
lea, leer es bueno, créame que leer es bueno y hablar de
economía circular, como usted habla, demuestra una ignorancia
muy alta para alguien que debe leer qué es la economía
circular, y no pararé más en eso.
Usted acaba de mezclarlo absolutamente todo. La normativa
permite crecer, por supuesto, en calidad, es la gran apuesta que
hace este gobierno y que generará más inversión y que ayudará,
desde luego, también a nuestro sector primario, porque es la
primera vez que se apuesta por el sector primario en una
normativa, que usted está en contra, y apuesta por precisamente
la promoción, la mejora de también nuestro sector primario.
Pero, desde luego, no voy a permitirle que usted me acuse
de proteger según qué intereses, porque eso son ustedes, y
usted, que es miembro de la dirección ejecutiva nacional del
Partido Popular, tendrá que decir qué va a hacer, traicionar a
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quien le puso o promocionar a una persona que da contratos de
55.000 euros de comisionista a su hermano...
(Remor de veus i petita cridòria)
Usted no me va a acusar a mí de trabajar para unos...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
... porque ustedes son el PP de siempre, trabajan para los suyos
y trabajan para dar comisiones...
(Remor de veus i petita cridòria)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
... como las que da la Sra. Ayuso, de 55.000 euros a su
hermano.
(Continua la remor de veus)
El PP de siempre, con los rostros de siempre...
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(Remor de veus)
... -per favor, per favor, a veure, han tengut el seu temps per
intervenir, gràcies-, tretzena pregunta, RGE núm. 1328/22.
relativa a resolució de les dues promocions de l’IBAVI del
carrer Borja Moll de Maó, que formula el diputat José Luis
Camps i Pons del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller. Com sol ser
habitual en vostè, no sol contestar les peticions escrites que li
fem des del Partit Popular i ens obliga avui a demanar-li aquí.
La transparència brilla per la seva absència, ja que estam
pendents de resposta des del dia 19 de novembre del 2020, s’ha
sobrepassat, de llarg, el termini legal per contestar aquesta
informació.
Les obres estaven adjudicades a una empresa, va sol·licitar
que incloguessin partides necessàries, no previstes per l'IBAVI
i l'IBAVI va decidir resoldre el contracte.
Ens pot explicar els motius de la resolució?, ja que no em
contesta per escrit, que és la seva obligació.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

EL SR. PRESIDENT:
Silenci.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
... ustedes son exactamente este Partido Popular...

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, l’empresa, que és la
mateixa que executa les dues promocions, no va acomplir el
contracte, es varen aturar les obres i, evidentment, no es va
acomplir el termini d'entrega previst.
Es va demanar una revisió econòmica, nosaltres treballam
amb sous públics, l’equip tècnic i jurídic de l’IBAVI no ho va
aprovar.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., ¡vaya a la comisión ejecutiva nacional, vote lo que tenga que
votar y demuestre que están los de siempre, como siempre!
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies Sr. Conseller.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
I.13) Pregunta RGE núm. 1328/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resolució de les dues promocions de
l’IBAVI del carrer Borja Moll de Maó.
Tretzena pregunta, RGE núm. 1328/22, relativa a resolució
de les dues promocions de l'IBAVI del carrer Borja Moll, de
Maó, que formula...

Llavors hi va haver una negociació amb l'empresa per
emergència, d'acord amb el contracte i d'acord amb què es
podia fer una modificació per a millores, hi havia un 10%, és
el 18, i un 14% més per millorar la qualitat i l'eficiència
energètica en aquestes promocions.
L'empresa no va complir aquest nou acord, això va ser en
setembre de 2020; no va complir aquest nou acord, i com que
no es va complir, es va fer una resolució de contracte. Ho va
informar el Consell Consultiu, i ara estam pendents d'un tema
judicial.
Aquesta és la situació i tenc molt de gust en explicar-li,
perquè vostès, de contractes, d’adjudicació de contractes per a
construcció d'habitatge, entenc que no tenen una gran
experiència. I, per tant, jo tenc molt de gust en explicar-li com
va això.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Vostè, Sr. Conseller, sap que una vegada iniciada l'obra,
mentre s’executava l'excavació, a petició de l'ajuntament de
Maó, es va produir una paralització a causa d’un encaix
urbanístic provocat per la modificació del Pla d’aixecament
topogràfic; un augment d’amidament de 250 m2, fet que suposa
un increment del 23% sobre l’amidament inicial, la qual cosa
implica sobrecosts importants de treballs prevists i recollits al
projecte inicial aprovat.
A la licitació del projecte inicial, s'oblidaren -l'IBAVI- de
recollir instal·lacions al garatge, instal·lacions contra incendis,
instal·lacions de detecció d'incendis, d'electricitat, instal·lació
de ventilació mecànica, la manca d'alimentació elèctrica a la
parcel·la, cosa que va haver de provocar una redacció d'un
projecte nou no previst.
Sr. Conseller, quan li vaig preguntar a l'exconseller Marc
Pons sobre aquest tema, va intentar manipular els fets, en
afirmar que ell defensava els interessos públics, i jo no. Idò
esper que vostè no faci el mateix -perquè ho acaba de fer ara
mateix- i ens pugui explicar quin és el motiu perquè les partides
que es va negar a reconèixer a la primera empresa
adjudicatària, que incrementava l'obra, projecte de garatge,
instal·lacions, etc., van ser expressament contractades i
reconegudes a la segona empresa adjudicatària.
Com es menja açò, Sr. Conseller? I que això va suposar
rescindir un contracte i tornar contractar amb un increment
aproximadament de 200.000 euros.
Sr. Conseller, em pot explicar per què no aporta la
documentació concreta, sol·licitada des de fa 14 mesos?
Ahir vostè, Sr. Conseller, es va atrevir a fer aquesta
contestació parcial, però un, quan entra i estudia la plataforma
de contractació, l'expedient que jo li sol·licit, que és la
motivació per la qual l'IBAVI va rescindir el contracte, no
apareix per cap lloc. Açò és opacitat, açò és voler amagar fets
que són reals. I vostè, com bé ha avançat fa un moment, és
conscient que tenen interposat un contenciosoadministratiu per
les mans irregulars i irresponsables de l'IBAVI.

de l’interès públic és essencial, jugar tothom amb les mateixes
regles, amb les mateixes cartes, sigui el Govern, empreses, etc.,
hem de tenir les mateixes oportunitats.
Ara ho tenim adjudicat a una altra empresa, una empresa de
Menorca, per cert -també convé dir-ho-, i tenim un termini
previst que al mes de maig d'aquest any 22, la primera
promoció, la de 18, estiguin acabats, i en el setembre del 2022,
els 40.
I vostè, Sr. Camps, per dir que no sap, que no té informació,
sembla que aquí ha dat un repàs que sí que té tota aquesta
informació. No sé quanta informació més li han de donar,
perquè ho entengui.
Efectivament, hi ha un contenciós perquè som en un estat de
dret i tothom pot recórrer les decisions que prenem, i tot això
que vostè diu, segurament es discutirà i s'arreglarà.
Jo, en tot cas, vull dir-li que aquest és un tema complex, que
ho fem sempre en defensa de l'interès públic, però els
contractes d'aquestes qüestions, com li deia a la meva primera
intervenció, són una mica més complicats que un contracte per
comprar mascaretes. Això és una mica més..., una mica més
complicat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.14) Pregunta RGE núm. 2085/22, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a arxiu, per part de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les
Illes Balears, del procediment obert a diversos alts càrrecs
per presumpta vacunació irregular.
Catorzena pregunta, RGE núm. 2085/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 1331/22, i relativa a arxiu, per part
de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les
Illes Balears, del procediment obert a diversos alts càrrecs per
presumpta vacunació irregular, que formula la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.

Moltes gràcies, Sr. President.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, jo diré exactament
el mateix que li deia el meu antecessor, el Sr. Pons, la defensa

Gràcies, president. Aquesta setmana hem sabut que
l'Oficina anticorrupció ha arxivat la investigació contra els
càrrecs que es varen vacunar de forma privilegiada, una
investigació que afecta 1.500 persones, entre les quals tot el
Govern i, en lloc d'actuar amb celeritat, de forma escrupolosa
en totes les actuacions, amb un tema tan delicat, a més, que
posa en dubte tots els càrrecs d'aquest govern, el contrari, es
varen fer notificacions defectuoses, no es varen rectificar les
deficiències, s'ha deixat passar el temps, i ha caducat la
investigació.
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Li sembla lògica i diligent, al Govern, aquesta actuació?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

LA SRA. RIERA I MARTOS:
Porque hay como una extraña sensación de que no
interesaba esforzarse mucho en tramitar este expediente y
dejarlo caducar. Y se ha archivado justo cuando el Sr. Far ha
dimitido y se ha ido.
Mire, la Comisión de Ética Pública concluyó que saltarse la
cola de vacunación es privar a una persona de su vacuna,
cuando está muriendo mucha gente. Y hacerlo aprovechándose
del cargo es vulnerar el código ético...

Gràcies, president. Miri, Sra. Diputada, estic... -bon dia,
primer de tot-, estic satisfeta d'aquest arxiu d'aquesta causa,
gràcies, per demanar-m’ho.

(Remor de veus)

Des del primer moment, no he dubtat mai de l’honorabilitat
dels professionals del Servei de Salut i, després de conèixer
cada cas, tampoc no he dubtat mai dels regidors que han estat
acusats -també del seu partit, per cert-, ni tampoc de les
persones que fan feina a un entorn residencial i que també han
estat acusades.

Silenci, per favor...

M'ha semblat injust, i crec que és una bona notícia que
aquesta causa s'hagi arxivat.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Llama la atención que el director de la Oficina
anticorrupción dijo que la investigación se estaba tramitando
debidamente y que estaba analizando las alegaciones de los
cargos, que parece ser que se habían aprovechado de las
vacunas.
(Remor de veus)
Lo dijo en comparecencia...
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EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. RIERA I MARTOS:
..., vulnerar el código ético, y una falta de integridad.
¿Quiénes son los políticos del Govern que se saltaron la
cola de vacunación con tanto descaro? ¿Por qué se protege a
los responsables del ib-salut que les permitieron vacunarse
cuando no les tocaba? ¿Quién dirige realmente la Oficina
anticorrupción?
(Remor de veus)
Porque la han convertido ustedes en una sucursal del
Consolat, igual que quieren hacer con este Parlamento, pero
nosotros no se lo permitiremos, nosotros no se lo permitiremos.
(Remor de veus)
Ustedes crearon la Oficina precisamente para dar lecciones
de transparencia y se han saltado las normas, siempre, cuando
han querido, empezando por su presidenta...
EL SR. PRESIDENT:
S’aturi, Sra. Riera, per favor.
Els he demanat quatre vegades silenci, això afecta tothom
que es troba a la Sala.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Continuï, Sra. Riera.
Silenci, per favor...
LA SRA. RIERA I MARTOS:
LA SRA. RIERA I MARTOS:
... parlamentaria, después de denunciar que recibía presiones de
su trabajo, y a los pocos días dimitió. ¿Es esta investigación, de
las vacunas, una de las presiones al Sr. Far?
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor...

Querrán callarnos con ruido, pero no lo harán, se han
saltado las normas cuando han querido, empezando por su
presidenta, con el Hat Bar, otro expediente bastante extraño.
Ahora, si quiere, usted, en vez de contestar, continúen riendo
y criticando al Partido Popular, pero lo haga con un poquito
más de humildad, porque no pueden dar lecciones ni de
contratos, ni de copas, ni de vacunaciones, ni de esa falsa
superioridad moral de la que nadie, ya, les cree.
Gracias, Sr. Presidente.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Sra. Diputada, per molt que vulguin
despistar avui no despistaran, si es parla de corrupció es parla
del Partit Popular, que són a la portada de tots els mitjans...
(Alguns aplaudiments)
... de comunicació d’aquest país per un espectacle
menyspreable -menyspreable- que és l'antipolítica.
Volen fer creure que tothom és igual i no, Sra. Diputada, no
tothom és igual, no tothom és igual, li puc assegurar que no
tothom és igual.
(Remor de veus)
El procediment que han arxivat fa referència a
professionals, a cap alt càrrec, estic farta que m’anomenin alts
càrrecs quan no hi ha alts càrrecs. S'ha acusat persones que
treballen cada dia i han treballat i s'han deixat la pell per
aquesta pandèmia i per la sanitat pública, moltíssimes persones,
Sra. Diputada. Vostè no sé si fa la mateixa quantitat de feina,
li puc assegurar que el meu equip, sí.
La vacunació ha estat impecable, s'ha vacunat a 2,2... s’han
posat 2,2 milions de vacunes, el 90% dels majors de 12 anys,
seguint totes les instruccions marcades pel ministeri, igual que
la resta de comunitats autònomes, prioritzant sempre els
vulnerables, vacunant per franges d'edat.
Per cert, dia 13 d'abril del 2021, vostè em va fer la mateixa
pregunta en relació amb aquest tema i em va dir que havíem de
ser transparents, caiga quien caiga, en bon castellà, per tres
vegades em va dir que havíem de ser transparents, caiga quien
caiga. No troba que és un bon lema per al Partit Popular a dia
d'avui?...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
... Perquè la veritat és que no sé qui caurà, algú caurà.
(Alguns aplaudiments)
M'agradaria que s'aplicassin les mateixes exigències de
transparència que fan a aquest govern.
Moltes gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.

I.15) Pregunta RGE núm. 1324/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a reivindicacions
preferents del Govern a la Conferència de Presidents del
dia 25 de febrer.
Quinzena pregunta, RGE núm. 1324/22, relativa a
reivindicacions preferents del Govern a la Conferència de
Presidents del dia 25 de febrer, que formula el diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Presidenta, ens
interessa saber quines seran les reivindicacions preferents que
presentarà el seu govern a la Conferència de Presidents del dia
25.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Gómez, per la
seva pregunta. Primer de tot, m'agradaria posar en valor el fet
de la Conferència de Presidents, nosaltres des del Govern de les
Illes Balears hem manifestat moltes vegades la necessitat,
precisament, d'aquesta cogovernança, d'entendre Espanya des
d'una responsabilitat plural i que, per tant, des de les comunitats
autònomes és necessària aquesta possibilitat de treballar, de
consensuar, de dialogar en temes que són d'estat.
Òbviament aquesta conferència de presidents és una
conferència de presidents amb un ordre del dia marcat, que
vostè coneix perfectament, i en aquest evidentment ens haurem
de detenir des del Govern de les Illes Balears. Un dels punts
precisament fa referència al que jo li deia, a la cogovernança,
per tant, al reglament propi de la Conferència de Presidents
que, per a nosaltres, evidentment, l’ha de convertir en un
organisme molt més àgil, també d'avaluació dels acords que es
prenen i, per tant, de poder també demanar exigències en
aquelles qüestions que es puguin acordar i que no hagin estat
fixades per part del Govern d'Espanya, com ha succeït en
algunes ocasions.
Quant als punts força, perquè vostè em feia referència que
es tractaran a la Conferència de Presidents, un és evidentment
l’avaluació de tota la pandèmia sanitària, una vegada més
tendrem un punt sobre aquesta qüestió, i com, al final, fem,
normalitzam la malaltia de la COVID-19 dins la nostra societat
i les mesures que podem prendre des de cadascun dels
territoris. I l'altre punt important és tot el que fa referència als
mecanismes de recuperació i resiliència, als fons europeus, on
les Illes Balears tornarem esmentar una qüestió que per a
nosaltres és bàsica, es necessita més flexibilitat amb els
recursos de fons europeus per part de les comunitats autònomes
i atendre molt més el repartiment quant a les caigudes del PIB
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que hi va haver, que és el que va marcar la Unió Europea i que
en alguna conferència sectorial no s'acompleix.
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I avui es manifesten infermers i fisioterapeutes davant els
hospitals, dijous ho faran els tècnics d'infermeria, perquè tenim
1.800 targetes sanitàries assignades a facultatius.

Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Presidenta, desitjam i esperam que dia 2 de març digui aquí,
en aquest parlament respostes i no fets, només paraules perquè
ho esperen els ciutadans de la nostra comunitat autònoma i tot
nosaltres.

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

Gràcies.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, president. Miri, sí, coneixem l'ordre del dia de la
conferència, per això ens preocupa que Moncloa hagi deixat
fora de l'ordre del dia d’aquesta conferència un tema cabdal per
a l’agenda política d’aquest Parlament, com és el és el tema de
la reforma, la situació del sistema de finançament.
Sap vostè que les comunitats autònomes, i entre elles la
nostra, han presentat un document, han elaborat un document
inicial, nosaltres li hem donat suport a una gran part, amb
propostes, perquè el sistema reculli indicadors necessaris per a
un sistema més just, equitatiu, territorial, d'acord amb la realitat
geogràfica poblacional i social de la nostra comunitat
autònoma. Però entenem que no ha donat importància Moncloa
a un dels fets cabdals per a aquest parlament i per al conjunt
dels grups parlamentaris.
Nosaltres entenem que era una oportunitat perquè es
debatés el proper dia 25, presidenta, i vostè defensés aquest
document inicial. Novament perdem una oportunitat que
sembla que es debatrà únicament... es deixa únicament al debat
de la conferència política fiscal i financera, com es fa des del
2014, però que no ha tret resultats fins ara.
La reforma del sistema de finançament que vostès no
debatran és ara la demanda més política tal volta que tenim a
les Illes Balears i dins aquest parlament, per reconèixer i fixar
la població flotant dins els criteris de població ajustada, que
consumeixen serveis públics també, per respondre a la manca
d'infraestructures necessàries per a la modernització i la
competitivitat del conjunt de la nostra economia i que beneficia
el conjunt de l'Estat, atès que som una comunitat solidària i del
que ens sentim orgullosos per aportar més a la resta de
comunitats autònomes i al conjunt de l'Estat, i per avançar en
la corresponsabilitat fiscal amb les comunitats autònomes, i
això era una petició nostra, d'aquest parlament, demanam més
capacitat per legislar respecte del que nosaltres gestionam.
Respecte de la situació sanitària, que sí entra a l’agenda,
presidenta, sí que esperam que vostè almanco dugui aquí
compromisos i fets i no únicament bones intencions i paraules
del que ha de ser el compromís que ha de ser un pla urgent per
salvar el naufragi de la nostra Atenció Primària, cabdal per a la
recuperació sanitària i social, compromís amb mesures per al
reconeixement del complement d'insularitat dels treballadors
públics, especialment dels sanitaris que els permeti la seva
captació i fidelització, compromisos d'un increment efectiu de
les oficines d'estrangeria dels centres penitenciaris i cossos de
seguretat, amb la retribució que compensi el cost i la vida de la
insularitat, com ja el Govern central ha fet a Canàries.

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Gómez,
efectivament, hi ha l’ordre del dia fixat, no hi ha altra comunitat
autònoma que hagi plantejat altres temes a poder-se tractar.
Vull dir-li una cosa, Sr. Gómez, que crec que és important,
quant al sistema de finançament autonòmic al qual vostè feia
referència, el Ministeri d'Hisenda -com vostè sap- ha fet un
document sobre únicament la població ajustada, el Govern de
les Illes Balears crec que ha actuat de forma impecable, i vull
donar l'enhorabona a la consellera Rosario Sánchez, en reunir
tothom, en reunir tots els grups parlamentaris, en intentar fer un
plantejament d’aportacions pactades entre tots i totes, perquè
aquest és un tema d'estat per a la nostra comunitat autònoma, i
això és el que es negocia.
Encara està verd per poder anar a una Conferència de
Presidents perquè encara no hi ha la resposta per part del
Ministeri d'Hisenda a totes les al·legacions que hem fet les
diferents comunitats autònomes.
El que sí que plantejaré, Sr. Gómez, és, una vegada més,
nosaltres hem demanat o bé un fons COVID o bé un fons
transitori de finançament autonòmic fins que no hi hagi el nou
sistema de finançament autonòmic, perquè la pandèmia segueix
existint, perquè aquesta comunitat està infrafinançada
històricament i perquè necessitam més recursos per poder fer
front a les necessitats de la ciutadania d'aquestes illes.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.16) Pregunta RGE núm. 2083/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a si creu que la moratòria turística
comportarà la destrucció de llocs de treball.
Setzena pregunta, RGE núm. 2083/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 1318/22, relativa a si creu que la
moratòria turística comportarà la destrucció de llocs de treball,
que formula el diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Des que el Govern va adoptar la moratòria de
noves activitats turístiques, la suspensió de noves activitats
turístiques, hi ha hagut un degoteig o una cascada de
posicionaments, sobretot d’organitzacions empresarials,
d’organitzacions patronals en contra d'aquesta moratòria i amb
un to que, evidentment, molt legítim, però que a mi m'ha sabut
greu de posar la por al cos a la gent, sobretot en un moment tan
delicat com el que vivim, i és sobretot parlant que hi haurà
menys activitat, que hi haurà menys riquesa, que hi haurà
menys feina.
És per això que m'agradaria sentir la seva opinió sobre
aquesta qüestió.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. A veure, per no donar-li l'esquena
del tot, no sé com m’he de col·locar.
Gràcies, Sr. Castells, per aquesta pregunta que veig
absolutament adequada. Vull agrair evidentment al seu grup
parlamentari i al seu partit l’aposta també per fer possible
aquesta normativa turística a la nostra comunitat autònoma en
una de les qüestions claus, com és la suspensió de les places,
que se suspenen per quatre anys, i els consells insulars definiran
com queda cada una de les Illes, amb quins creixements o no
creixements volen seguir apostant.
Es tracta, senzillament, de seguir creixent, però créixer
millor econòmicament i reorientar la inversió a la nostra
comunitat autònoma.
Per tant, la meva resposta és rotunda, en absolut això farà
decréixer, ni això farà perdre llocs de treball a la nostra
comunitat autònoma, sinó tot el contrari. Hem de pensar i amb
vostès n'hem parlat moltíssimes vegades, que apostam per una
economia circular de valent. Aquesta normativa turística no
només permet evidentment, la inversió de recursos privats, que
hauran de fer per poder adequar-se a la normativa turística els
establiments, l'oferta complementària, els allotjaments de
vacances, sinó que, a més, suposa una inversió pública
important, de 60 milions d'euros d'inversió directa, en els
establiments de les nostres illes.
Per tant, òbviament, es crearan més llocs de treball,
òbviament hi haurà més creació d'ocupació i òbviament hi
haurà més inversió pública i privada a les nostres illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Gràcies, Sr. President. I gràcies, Sra. Presidenta, per la seva
contundència, que crec que ha de llançar un missatge de
tranquil·litat. Jo m’hi vull sumar, aquesta moratòria no
destruirà ni un únic lloc de treball en aquestes illes, perquè
l'activitat que es feia es continuarà fent. Els que havien demanat
llicència per construir, podran fer-ho igualment. La construcció
no només viu de d'edificar, també viu de reformar, també viu
de reduir, també viu de fer obres d'eficiència energètica, també
viu de fer obres d'estalvi d'aigua.
Per tant, és fals, i ho hem de dir ben fort, i jo li agraeixo la
contundència, que aquesta moratòria no suposarà l'eliminació
ni d'una sola plaça. I, a més a més, ens farà avançar cap el
model que tothom s'omple la boca, que diuen menys quantitat
i més qualitat, menys quantitat i més qualitat, ho diu tothom.
Idò la menys quantitat ha de començar algun dia, i aquest dia,
per sort ha arribat. I per tant, serà el dia en què ens podrem
concentrar en major qualitat.
Jo, Sra. Presidenta, crec que és el que toca fer en aquests
moments. Vull agrair-li i vull reconèixer la valentia del Govern,
per prendre una mesura que, per fi, ens posarà en un camí de
major riquesa i de major prosperitat per a aquestes illes.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Castells, jo crec
que era el moment, és el moment, després d'una pandèmia
sanitària tan dura com hem viscut, nosaltres hem atès l’urgent,
sense cap mena de dubte, però no hem deixat de pensar en
l’important i en el mig i llarg termini de la nostra comunitat
autònoma, de quina societat volem i de quina economia volem.
I efectivament, n’hi ha molts que parlen de circularitat, n'hi
ha molts que diuen això, de menys quantitat i més qualitat, però
estan en contra de prendre cap mesura per poder-ho fer
possible. I els canvis no es fan possibles si no es prenen
mesures per poder-los incitar i aquesta és una realitat més que
objectiva. I des de l'acord amb empresariat i sindicats, perquè
aquí hi estan d'acord els treballadors, hi estan d'acord els
empresaris, que hem d'apostar, si volem seguir sent líders
turístics en el món, per adaptar el nostre model turístic a la
realitat que vendrà. I la realitat que vendrà significa aposta per
la circularitat, aposta per la sostenibilitat ambiental i ha de
significar aposta per la sostenibilitat social.
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Per tant, que la Llei turística per primera vegada, parli dels
drets dels treballadors i les treballadores també és molt
important, i és molt rellevant en com ens volem mostrar al món.
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si no troba que hi hauria d'haver vies perquè, sense incrementar
places, no es cronifiquin aquestes places a les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:

I efectivament, la moratòria no impedeix a ningú que tengui
una plaça turística, la segueix comercialitzant, en absolut. Per
tant, seguirà exactament igual tothom. Ara bé, tendrem temps
per repensar quin creixement volum a cadascuna de les illes o
no creixement. I per tant, tendrem temps per veure com
apostam per la qualitat i no per la quantitat. I les inversions que
es faran en termes de circularitat i en altres qüestions, ajudarà
també altres sectors econòmics que són fonamentals, si volem
diversificar de veritat, la nostra economia.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.17) Pregunta RGE núm. 1320/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a repartiment
equitatiu entre oferta hotelera o lloguer turístic en el
possible decreixement.
Dissetena pregunta RGE núm. 1320/22, relativa a
repartiment equitatiu entre oferta hotelera o lloguer turístic en
el possible decreixement, que formula el diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Esper que amb el micròfon,
se’m moderi la veu, com em va dir a la Junta de Portaveus.
Sra. Presidenta, bon dia a tothom. A qualsevol àmbit de la
vida, a qualsevol activitat, a qualsevol sector hi ha empreses
que comencen i empreses que acaben, hi ha empreses que
s'amplien i empreses que minven, hi ha una evolució
continuada. I el problema de la seva moratòria turística, és que
cronifica les places turístiques i impedeix que es produeixi
aquesta evolució natural de les coses.
I des d'El Pi, que defensam que no hi ha d'haver increment
de places i que defensam un model turístic sostenible, i que ens
sembla molt bé que hi hagi un intercanvi de places, i això
moderi creixements que serien inassumibles per a les Illes
Balears, el que no podem acceptar és que es cronifiquin les
places i no hi hagi capacitat que la gent iniciï comprant places,
adquirint places, encara que sigui a particulars, per poder fer
una activitat nova i tancar activitats velles obsoletes.
Per tant, com que aquesta moratòria, a més, afecta
especialment on hi ha més rotació, perquè és en el lloguer
turístic on hi ha més rotació, més empreses que s’inicien i més
empreses que acaben, li demanam si no considera que hi hauria
d'haver un repartiment equitatiu d’aquest impacte de la seva
moratòria, entre l'oferta hotelera i l'oferta de lloguer turístic, i

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies Sr. Melià, per demanar-me
d’una de les importants lleis que es tramitaran en aquesta
comunitat autònoma. Vull dir-li que, òbviament, perquè crec
que és important repetir-ho, s'ha aprovat per decret llei, s’ha
explicat per què i es tramita com a projecte de llei, per tant, ara
és el moment que tots els grups parlamentaris i, per tant,
propostes que vostès puguin fer des del seu grup parlamentari,
òbviament han de ser estudiades, han de ser debatudes i, per
tant, podem millorar i hem de millorar, sense cap mena de
dubte, la Llei turística, que entrarà a caminar d'aquí molt
poquet al Parlament de les Illes Balears.
Voldria fer algunes referències al que vostè deia,
efectivament, aquesta llei, amb la moratòria que es planteja,
afecta tant l’allotjament de vacances, com places hoteleres. És
veritat que el creixement en els darrers anys ha estat molt més
intens en allotjament de vacances, però la llei afecta a tots
exactament per igual. No les elimina, sinó que el que fa és
aturar per repensar i que qui ho ha de decidir són cadascun dels
consells insulars, en les seves pròpies competències, que crec
que també és important refermar-ho.
Aquesta llei planteja clarament els criteris de sostenibilitat,
que parlava abans amb el Sr. Castells, planteja els drets socials
dels treballadors i treballadores, i planteja també algunes
qüestions importants, que és aquella oferta obsoleta, aquella
oferta que ens du un turisme de molt poca qualitat intentem
eliminar-la. Com? Augmentant els paràmetres de qualitat que
s’exigeixen a partir d'ara amb la qualificació hotelera, que això
crec que també s'ha dit poc, i crec que és important també
remarcar-ho avui aquí. I també, òbviament, amb tots els
plantejaments que es poden fer amb la reducció de les places.
Vull dir-li que quant a allotjament de vacances es manté la
Llei de l'any 2017, per tant, no és veritat això que s’ha explicat,
i vostè sap perfectament que en el 2017 totes les places que no
varen haver de pagar per aquella plaça quedaven eliminades,
una vegada voluntàriament el propietari deixi d'utilitzar i
comercialitzar aquella plaça.
Per tant, seguim amb un sistema que és el que hem pactat en
aquesta comunitat autònoma, que aposta per la qualitat, aposta
per la sostenibilitat i aposta pels drets socials.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Presidenta, el seu decret llei ignora la realitat i la
realitat és que en el lloguer turístic hi ha molta més rotació que
a les places d'allotjaments i, per tant, els afecta i a aquestes
90.000 places els pot afectar greument, perquè no els permet la
renovació i els canvis. És un tema molt important.

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cómo valora que
el Parlamento Europeo envíe una emisión especial a Baleares
para investigar los casos de abusos a menores tuteladas?

Aquest decret llei ignora que hi ha un pla d'intervenció en
àmbits turístics. A Mallorca en el 2020 ja s'ha valorat la
capacitat de càrrega, i ja s’ha establert aquesta capacitat de
càrrega.

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

I, sobretot, aquest decret llei fa ulls clucs i es posa de perfil
en el tema del canvi d'ús dels establiments obsolets i de baixa
qualitat, un element capital, si realment volem reduir les places
que ens sobren, aquests michelins que des d'El Pi diem des de
fa molt de temps que hauria d'afrontar la regulació i que vostès
no fan amb el decret llei.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Jo ja m’he
manifestat públicament, totes aquelles qüestions que vulguin
ser tractades per part del Parlament Europeu amb el Govern de
les Illes Balears o amb les institucions d'aquesta comunitat
autònoma, crec que ningú no tendrà cap problema en poder-les
tractar, sobretot per millorar realment els drets dels menors de
les nostres illes i anar contra els explotadors sexuals, que és
sobre qui hauríem de posar el focus.

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Melià, hem de ser molt
clars, això no és veritat, les renovacions dins els allotjaments
de vacances no estan regulades dins aquest decret llei, no és
veritat, no afecta per a res aquestes 90.000 places, en absolut,
en absolut. I, per tant, no diguem coses que no són, no està en
aquesta norma turística.
Queden coses per treballar i perquè vostès vulguin aportar?
Hi haurà una tramitació via parlamentària. Crec que avui no
hem fet incidència en una qüestió, abans parlava jo, amb el Sr.
Castells, del que suposa econòmicament i suposarà més
inversió pública i privada, i també privada de les reformes i
modernitzacions que podran fer els establiments hotelers,
l’allotjament de vacances i l'oferta complementària, que podrà
créixer per millorar els seus serveis i per adaptar-se a aquesta
circularitat necessària. Era una de les peticions que vostè feia,
i crec que avui ha oblidat.

No confonguem tot el Parlament Europeu amb la Comissió
de Peticions.
I, desgraciadament, li faré una altra valoració, que tal
vegada no li agradarà, des que aquesta Comissió de Peticions
la presideix la Sra. Dolors Montserrat és una comissió
totalment desprestigiada per part de molts d’eurodiputats de
molts diferents països i de molts diferents partits polítics,
perquè es dediquen a fer política partidista a través d'aquesta
comissió de Peticions. N’hi ha prou a veure, i no és casual, que
allà on demani anar sigui exclusivament al País Valencià i a les
Illes Balears, quan és obvi que, fa molt poquet, a través dels
mitjans de comunicació hem sabut, entre d’altres, que hi ha
casos a Madrid, que hi ha casos a Canàries, que hi ha casos a
Andalusia, que hi ha casos a Galícia, que hi ha casos pertot a
Europa, perquè, desgraciadament, Sr. Campos, el tema de
l'explotació sexual de menors és un tema greu i és un tema estès
per tot el món.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.18) Pregunta RGE núm. 1335/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a investigació d’abusos a
menors tutelades.
Divuitena pregunta, RGE núm. 1335/22, relativa a
investigació d'abusos a menors tutelades, que formula el diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

Sra. Armengol, de verdad, ¿cómo se atreve usted a decir
eso? ¿Cómo se atreve incluso a declarar, como ha declarado
recientemente, que la misión del Parlamento Europeo podrá
aprender mucho de lo que ha hecho su gobierno con el tema de
los abusos a menores tuteladas? ¿Cómo se atreve a decir
también, como ha declarado, que Baleares es un ejemplo a
seguir? ¿Un ejemplo a seguir por parte de quien? ¿Por parte de
los proxenetas, por parte de intentar ocultar, como ha hecho su
gobierno, decenas de casos de abusos a menores? ¿Cuál es el
ejemplo a seguir, el del negocio económico que también se ha

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 109 / 22 de febrer de 2022

montado en torno a esta instrucción de menores? O sea, por
favor, Sra. Armengol, sea un poco seria y respetuosa también
con el Parlamento Europeo.
Mire, lo que es increíble es que ahora, y yo me creo que
usted lo vaya a hacer, que con esta misión del Parlamento
Europeo, además con la instrucción que ya está en marcha de
la investigación judicial, gracias a la denuncia de VOX, que me
responda como me responde últimamente en los últimos
plenos, que es con la cantinela esa de que no trabajamos y
demás. Usted es capaz también de contestarnos con eso.
Que, por cierto, ya le gustaría que no trabajáramos porque
aquí los únicos tres diputados de VOX en el Parlamento
trabajan más que todos los del Partido Socialista, los de
Podemos y los de MÉS juntos.
(Petita cridòria)
Sí, sí, sé que les duele, pero es así.
(Remor de veus)
Mire, y es que siempre habla la que más tiene que callar,
porque si hay alguien realmente que trabaje...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
..., si hay alguien realmente que trabaje poco y cobre mucho es
usted, que, además de su sueldo de presidenta, también le
pagamos todos los ciudadanos las dietas de diputada, y no se ha
pasado ni una sola vez, por ejemplo, por la Comisión de
Asuntos Institucionales o la Diputación Permanente, de la que
usted es miembro en ambas.
(Remor de veus)
¡Es que es tremendo, es tremendo, Sra. Armengol, que nos
diga que no trabajamos! Y me lo dice usted a mí que va a
cumplir las bodas de plata como diputada.
Mire, cuando usted lleve la mitad de tiempo trabajado en el
sector privado que llevo yo, entonces podrá empezar a hablar,
hablar para pedir perdón, desde luego.
Mire, le voy a reconocer una cosa, Sra. Armengol, hay algo
en lo que usted sí trabaja con decisión y esmero, que es en la
mentira y en el engaño, en eso trabaja usted mucho, pero para
conseguir el poder como sea.
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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. Desgraciadament, vostè segueix
igual, enfangant, i en lloc de posar l'accent sobre l'explotador
segueix absolutament amb aquesta idea de fer política de partit,
que a mi em rebutja, amb un tema tan greu com l'explotació
sexual.
I li diré, Sr. Campos, una vegada més, a aquesta comunitat
autònoma es treballa i s’ha treballat intensament en
col·laboració amb Policia Nacional, en col·laboració amb
Fiscalia per denunciar. Nosaltres tenim la competència en
coordinació, les menors tutelades són competència dels
consells insulars, però treballam conjuntament en la formació
de professionals, en la formació dels adolescents, en campanyes
específiques, treballam amb el protocol. S’ha fet una feina
intensa des del consell, en aquest cas de l'IMAS, amb la
comissió política i en la comissió d'experts.
Per tant, tot això ho seguirem treballant, posant el focus en
qui ha de ser, l'explotador sexual, i intentant protegir de la
millor manera possible les menors i els menors de la nostra
comunitat autònoma.
Què passa? Que a l’hora de fer feina de veritat per a això
que jo li parl, que és del tema de fons, vostès no han participat
a la comissió d'experts, no han participat a la comissió política
-jo no sé si és per vagància, no ho sé, no sé si es dediquen a
cobrar sou i a fer altres coses, no ho sé-, però la qüestió és que
quan els demanen fer feina en positiu, vostès no hi són. Aquesta
és la realitat de la nostra comunitat autònoma.
Després, no m'ha de donar lliçons de res, Sr. Campos, o no
s'ha d'investigar què passa amb les menors tutelades a Madrid?
Vostès voten que no. O no s'ha d'investigar què ha passat amb
l'explotació sexual a través de l'església catòlica? Vostès voten
que no.
Per tant, ja ens coneixem bé, ja n’hi ha prou de fer
demagògia, ja n’hi ha prou de crispar amb un tema tan greu
com l'explotació de menors! Nosaltres seguirem estant devora
les menors i en contra dels explotadors. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.

Yo le pido que trabaje asumiendo sus responsabilidades por
su nefasta gestión, empezando por el escándalo de las menores
tuteladas, abusadas, drogadas, prostituidas y que tanto daño ha
hecho a esta sociedad y tan mal ejemplo está dando al resto de
España y de Europa.
(Algun aplaudiment)

I.19) Pregunta RGE núm. 2082/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consens en relació amb el Decret llei en
matèria turística.
Dinovena pregunta, RGE núm. 2082/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 1333/22, relativa a consens en
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relació amb el Decret llei en matèria turística, que formula el
diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Costa.

i mitjana empresa, cap consens; amb els pagesos, cap consens;
amb els comerciants, cap consens; amb els comerciants, cap
consens; amb els consells insulars, cap consens; amb els
ajuntaments, cap consens...

EL SR. COSTA I COSTA:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Sra.
Armengol, el Sr. Negueruela no ens ha de venir a dir qui o què
hem de triar. Sí, sabem que vostè va triar el Sr. Patxi.
La setmana passada li vàrem demanar amb qui havia
consensuat o si considerava que el decret llei en matèria de
turisme l’havia consensuat amb el sector. Vostè ens va dir que
no, consensuar no, el següent; vostè ho havia consensuat amb
tothom.
Això no obstant, després d'alguns esdeveniments que s'han
produït, tenim el dubte. Per això li tornam preguntar: segueix
dient que s'ha consensuat?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. Jo entenc que
passen una mala setmana i que estan una mica complicats, i per
això m'estranya..., en fi, he d'entendre que la Sra. Portaveu
adjunta parli de corrupció avui, dia menys indicat per al Partit
Popular, que hi hagi una interpel·lació de transparència, i que
ara vostè em repeteixi la pregunta de la setmana passada, supòs
que ho he d'entendre per la situació interna que viuen, i que jo
respect.
Dit això, la meva resposta és, evidentment, la mateixa...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... li vaig explicar, crec que la setmana passada li vaig explicar
amb tot tipus de detalls. Aquella part que està consensuada i el
que no està consensuat, i ho hem explicat públicament, no hi ha
cap tipus de problema, i al revés, dir-li, es tramitarà la llei, que
això és important, com a projecte de llei, i esper que vostès
facin aportacions en positiu.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

... amb els partits de l’oposició, cap consens. Fins i tot les kellys
li diuen a vostè que no tenen només un problema de llits, tenen
un problema de càrregues de treball.
I el seu decret llei, si milloràs la qualitat dels establiments
turístics podria ajudar-hi, i molt, cosa que no fa.
Sra. Armengol, la realitat és: amb qui ha consensuat vostè
el seu decret llei, el seu decretazo, amb qui ho ha consensuat?
La realitat és que vostè està absolutament tota sola. Bé, tota
sola no, està amb els seus socis radicals, vostè sempre aposta
per la ideologia abans que pel consens; ja ho ha demostrat amb
la llei d'educació, perquè vostè ha estès una trampa a tota la
societat i a tot el sector turístic, una trampa a la qual no caurem.
Volem que s'inverteixi en modernitzar el sector turístic? Sí.
Volem que s'inverteixi en millorar les condicions dels
treballadors? Sí. Volem que s'inverteixi en sostenibilitat del
turisme a Balears? Sí. Això sí, diem no a la imposició, no a
l’intervencionisme, no al prohibicionisme, sí a les polítiques
d'incentius, sí a la llibertat.
(Alguns aplaudiments)
Un partit liberal com el Partit Popular no acceptarà mai la
limitació de la competència, perquè això és deixar sense
oportunitats a molta gent,...
(Remor de veus)
... molts emprenedors que volen posar en marxa projectes i
generar llocs de feina.
Sra. Armengol...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. COSTA I COSTA:
..., la seva moratòria i el decreixement que planteja és un atac
directe al turisme i al benestar dels ciutadans. Sra. Armengol,
la vàrem avisar, va mal encaminada, i la prova és que s’ha
quedat tota sola.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

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

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

EL SR. PRESIDENT:

Amb els hotelers de Mallorca, cap consens; amb els hotelers
de Menorca, cap consens; amb els hotelers d'Eivissa, cap
consens; amb el lloguer de vacances, cap consens; amb la petita

Gràcies, Sr. Costa. 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):
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa, em permet la seva
intervenció explicar una cosa que em sembla aquí bàsic avui
comentar, que és la seva forma de governar i la nostra forma de
governar. Vostès -ja li vaig dir la setmana passada-, el que
varen fer en turisme és un decret llei de turisme, tres decrets llei
de turisme, sense tramitar com a projecte de llei, que ningú no
pogués opinar.
Ara farà nou anys que aprovaren el decret del TIL, avui és
un dia important per a aquestes illes, tendrem la primera llei
d'educació de les Illes Balears la qual neix d'un moviment de
pacte social educatiu com Illes per un Pacte.

II. Interpel·lació RGE núm. 9713/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de transparència i bon govern.
Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon al
debat de la interpel·lació RGE núm. 9713/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria de transparència i bon govern. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Que ha possibilitat, després del pas de vostès pel Govern de
les Illes Balears, ha possibilitat set anys de pau social a les
escoles, que ha fet possible que disminuïm el 50% de
l’abandonament escolar prematur.
Avui consolidarem un model que aposta per la formació
professional, que aposta i universalitza el 0-3 anys, molt
diferent del que feren vostès.
(Remor de veus)
Vostès són els del TIL, de la crispació, i de les 100.000
persones als carrers. Vostès són els del Decret Llei de turisme
que feia possible augmentar en alçades i augmentar en places.
La nostra aposta és la sostenibilitat, la circularitat, els drets
socials dels treballadors i treballadores i, efectivament, molt
consensuat amb moltíssima gent, jo li diria amb una majoria
social important, Sr. Costa.
I vostès, on són, on són? Parli del fons de la qüestió, on
són?
(Remor de veus)
Estan en créixer més places, sí o no? Estan amb els
incentius que donam perquè s’aposti per la circularitat, sí o no?
Estan amb els drets dels treballadors, sí o no?
I, Sr. Costa, per ser seriosos, a part de la brega fratricida
que tenen, hi ha una resposta que haurien de donar: vostès estan
amb seguir blanquejant la ultradreta i governar amb ells, sí o
no?
I una altra pregunta important, estan amb investigar la
presumpta corrupció de la Sra. Ayuso, o volen seguir, com
sempre han fet, en aquesta comunitat autònoma, que és tapar la
corrupció?
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sr. President. Buenos días de nuevo a todos,
buenos días, conseller, buenos días, presidenta.
Presentamos hoy una interpelación en materia de
transparencia, entendida como mejorar la información que los
gobiernos ofrecen a los ciudadanos a la sociedad, en relación
a su actividad, que es un objetivo -entiendo- compartido por
todos, y más en un Parlamento donde las funciones es,
precisamente, la de ejercer el control del Gobierno.
El impulso a la transparencia y a la cultura informativa,
parece también que ha sufrido, en parte, los efectos de la
pandemia y pensamos que es oportuno interpelar al Govern en
una materia fundamental para acercar las instituciones al
ciudadano, mejorar su conocimiento y su confianza.
El principal motivo, por tanto, de esta interpelación, es que
el Govern nos pueda explicar los avances, los proyectos, las
mejoras, que ha desarrollado en materia de transparencia. La
calidad democrática de las instituciones también se mide por la
mejora en materia de transparencia de la información que se
ofrece, en su calidad, en su facilidad de acceso, pero también
en el intercambio activo de la información entre
administraciones y ciudadanos, y ciudadanos con ésta.
Nosotros entendemos que el intercambio activo, por ejemplo,
un ejemplo de poco intercambio activo, es el uso y el abuso de
los decretos-leyes por parte de este Govern.
Hemos pasado de un Govern en que había una conselleria
de Transparencia -y daba nombre a la conselleria- a una
Dirección General de Participación, de Transparencia y
Voluntariado, dentro de la Conselleria de Transición
Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática;
parece, por el nombre, y esperemos que no sea así, que la
transparencia en este Govern ha pasado a un segundo plano.
Y si vemos los informes del Govern en esta materia, se ha
centrado básicamente en el portal de transparencia y en su web,
destacando en el último informe que se ha producido un
incremento de visitas, pues se contabilizan los accesos a la
página web de transparencia, toda la información en materia de
COVID, vacunación, etc., que evidentemente ha producido un
incremento del acceso a esta web. Pero, realmente, si
descartamos toda la información relativa a la COVID, se ha
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producido una disminución al acceso del portal de
transparencia en torno al 8%.
La política de transparencia de un Govern no se reduce a un
portal de transparencia, creo que en esto estaremos de acuerdo,
ni en las estadísticas de las visitas, ni a las consultas de
información derivadas, desgraciadamente, de la COVID, donde
precisamente hay una queja generalizada por los constantes
cambios de criterio y la dificultad de los ciudadanos para
acceder a la información.
Nos gustaría saber los avances efectivos y concretos que se
han producido en el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, que activa tanto la Ley 4/2011, de bon Govern
de la comunidad autónoma, como la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
Gobierno, que es la normativa estatal.
Consideramos que en esta materia se ha avanzado poco, o
al menos vemos pocos avances concretos, y vemos importantes
carencias como cuestión general, y nos preocupa precisamente
que esos avances sean, como mínimo, pequeños. Está bien eso
de publicar las agendas de los cargos públicos, pero da la
sensación de que se realiza como mero trámite. Le pondré un
ejemplo, que le afecta a usted, Sr. Yllanes: usted tiene
publicado en su agenda incluso cosas que no ha hecho; cosas
que no ha hecho, porque tiene publicado lo que piensa hacer el
22 de abril del 2022, que aún no ha llegado, ya pone que
vendrá al Parlamento, y aún no lo sabe. Lo digo para que vea
que lo entiende como un mero trámite, y eso nos preocupa. En
vez de poner exactamente cosas que ha hecho y que deben
figurar en la agenda de sus reuniones, con sectores, reuniones
de trabajo, etc., poner las de mero trámite, asistir al Parlamento
y asistir al Consejo de Gobierno, y hasta las adelanta, las
adelanta hasta el mes de abril, que va a asistir, sin saber si va a
estar enfermo o no.
Como usted sabe, la legislación de Baleares en esta materia
es la Ley 4/2011, la de buen gobierno, y aún está sin adaptar a
la Ley del Estado, que es la del 2013. ¿Tiene previsto adaptar
o hacer adaptaciones a la Ley de buen gobierno de 2011? En la
legislatura pasada se nos dijo que sí, pasó toda la legislatura, y
fue que no. Interesaría a este parlamento saber si ahora será que
sí, y será que sí, o será que sí y será que no, como la legislatura
pasada.
Interesa saber el desarrollo reglamentario, porque el
gobierno está para hacer reglamentos especialmente, no para
hacer leyes; para hacer leyes está este parlamento, pero como
aquí invertimos las cuestiones y resulta que el gobierno hace
leyes pero no hace reglamentos, ¿piensa hacer el desarrollo
reglamentario del artículo 5, del acceso a la ciudadanía a
archivos y registros, como le manda la ley desde el 2011 y no
ha hecho?
Referente a la calidad de la gestión pública, ¿piensa
desarrollar el artículo 25, que establece la Ley del 2011, y no
ha hecho, desde entonces? ¿Piensa que regule, el reglamento
que regule el gobierno en funciones, que establece el artículo
32, mediante el reglamento? ¿Piensa publicar los esquemas de
gobernanza que establece el artículo 36? ¿Piensa hacer la
evaluación de las iniciativas públicas prioritarias? Porque da la

sensación que establece el artículo 46, que se van haciendo las
políticas públicas sin una previsión que establece la ley.
¿Piensa regular el reglamento referido a las retribuciones y
declaraciones patrimoniales del artículo 39? ¿Piensa desarrollar
el sistema de elaboración y gestión de las memorias y análisis
de impacto normativo, que están sin desarrollar
normativamente o reglamentariamente? Todos estos son
normas reglamentarias que están obligados a hacer y que, al
menos no nos consta que se hayan hecho, si los han hecho,
perfecto y me gustaría que nos lo concretase.
En cuestiones más específicas. Como usted sabe, una parte
fundamental de la transparencia y del control al gobierno es la
que se ejerce desde el Parlamento, y aquí es donde el Govern,
desde nuestro punto de vista, suspende de forma evidente. En
este Govern, por ejemplo, en materia de dar cuenta al
Parlamento y, por tanto, de transparencia ante el órgano
legislativo y la representación popular, en este momento existen
solicitadas al Govern, por todos los grupos parlamentarios, en
materia de documentación e información, 1.643 peticiones, más
de 1.600 están fuera de plazo. La primera de las peticiones de
documentación e información que tienen todos los grupos
parlamentarios de la oposición solicitado y no ha contestado,
tiene fecha de 17 de julio de 2019. Me gustaría saber si le
parece normal, correcto, que en vez de dar la información en 20
días, la dé en dos años y pico.
En documentación e información del Grupo Popular: 1.400
peticiones que no nos ha contestado. En solicitud de respuesta
escrita, del Grupo Popular: 584 peticiones sin contestar.
Tenemos peticiones hechas desde septiembre de 2019. Le
repito, son 20 días para contestar. Solicitudes de preguntas por
todos los grupos políticos: 1.100 pendientes de contestar, del
año 2019, del año 20, del año 21, pendientes de contestar.
¿Considera que el Govern es ejemplar en materia de
transparencia, con estos datos, en el lugar donde reside la
soberanía popular, el lugar en que se representa al pueblo de
Baleares, como dice el artículo 40 del Estatuto de Autonomía:
“el Parlamento representa al pueblo de las Illes Balears, ejerce
la potestad legislativa, aprueba los presupuestos y controla la
acción de Govern”?
No hacía falta la Ley de Transparencia ni el portal de
transparencia en esta materia. Entendemos que incumple de
forma total y absoluta. El Govern, por tanto, ¿piensa cumplir
estas obligaciones? ¿Piensa cumplir el Reglamento de esta
cámara? ¿Piensa dar en plazo la documentación que le piden,
no solamente el grupo que le interpela, sino todos los grupos de
la oposición, y que marca el plazo de 20 días desde que lo
recibe, cuando hay preguntas y documentación? Y vemos que
hay casos desde 2019.
La transparencia no es poner en la agenda cosas que,
evidentemente, en el futuro parece que se van a hacer, la
transparencia es poner realmente lo que se hace, la
transparencia es poner absolutamente todas las reuniones, es
poner realmente lo que hacen, no cumplir un mero trámite.
Y, desgraciadamente, si comparamos en esta materia
respecto a la legislatura pasada, nuestra opinión, es que hemos
ido para atrás. Anteriormente, se tomaban más en serio esta
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materia de transparencia, parece que se lo están tomando
únicamente como una cuestión de cumplir un protocolo, de un
mero trámite.
En definitiva, esperamos que con estas preguntas concretas
nos pueda explicar, sobre todo, los avances en esta materia, las
cuestiones, los proyectos concretos que piensa realizar el
Govern y, evidentemente, esperemos que cumpla con sus
obligaciones legales y las que marca el Reglamento de esta
cámara y, por tanto, que la transparencia no sea simplemente un
eslogan sino que se practique por parte del Govern.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Ara té la paraula el conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Gracias. Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr.
Lafuente, i moltes gràcies per aquesta interpel·lació que vostè
realitza avui en matèria de transparència i bon govern.
Bé, interpel·lació, interrogatori en matèria de transparència
i bon govern, perquè sembla que el problema de transparència
en aquest govern sigui desenvolupar reglamentàriament una
llei, i jo crec que això, sincerament, no és una qüestió
prioritària en el tema de transparència; així com crec que no és
prioritari en el tema de transparència -com vostè insinua- que
hi hagi una demora en contestar..., -quantes ha dit?- 1.600
qüestions plantejades solament pel Partit Popular, per tot el
Parlament...? Lògicament, fem el que podem, fem el que
podem.
Efectivament, ara, la transparència es troba en mans d'una
direcció general i, lògicament, tota aquella qüestió que sigui
pròpia de la direcció general idò ha de seguir el tràmit oportú,
i resulta molt complicat, amb la dotació administrativa que té
aquesta direcció general, poder respondre. Però també fa vostè
al·lusió a tot el Govern i, evidentment, vull dir, jo puc donar
resposta del que fa la Direcció General de Transparència, i estic
absolutament segur que la resta de les conselleries d’aquest
govern compleixen la seva obligació de donar la informació
que demana aquest parlament.
Dir que aquest govern no respecta el Parlament com a òrgan
de representació de la ciutadania de les Illes Balears, em
sembla una afirmació que no té cap fonament, sincerament, Sr.
Diputat.
És evident que nosaltres som conscients de la importància
que té la transparència en el funcionament de totes les
institucions i que una bona política de transparència és
absolutament imprescindible, especialment per tot això que
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afecta la gestió del públic, del comú, això que és de tots els
ciutadans.
Efectivament, com vostè ha dit molt bé, ens hem dotat
d'eines que fa una dècada pràcticament no es plantejaven, la
Llei autonòmica de bona administració i bon govern va suposar
una primera fita en el camí i, després, la Llei estatal bàsica de
transparència del 2013, a la qual vostè ha fet referència.
Però, més enllà d’aprovar lleis o de fer un desenvolupament
reglamentari, perquè es poden publicar els reglaments però
després es poden tranquil·lament no aplicar, jo crec que la
transparència s'ha de fer en el dia a dia, desplegant totes les
previsions i fent un govern el més obert possible a la ciutadania
per, d'aquesta manera, millorar la qualitat democràtica de les
institucions, un tema del qual es parla poc en aquest parlament
i per això jo crec que és molt interessant aquesta interpel·lació,
perquè podem posar en valor el que fem per impulsar aquesta
qualitat democràtica.
Des que es va iniciar la present legislatura hem continuat
amb la implementació de totes les feines i totes les previsions
legals necessàries per garantir la transparència de les nostres
institucions i el bon funcionament de l'administració. La
Direcció General de Transparència té en marxa un
desplegament normatiu i de programes per complir tots aquests
objectius, però jo crec que el primer que hem de fer, i és
important per traslladar a l'òrgan de representació de tota la
ciutadania un tema tan important com aquest, és què es
transparència i què no és transparència, perquè de la seva
intervenció jo crec que no ha quedat gaire clar, exactament, de
què parlam quan parlam de transparència.
Transparència és impulsar el govern obert; és coordinar les
tasques i fer partícips a tota la societat d’aquest principi; fer
publicitat activa i garantir el dret d'accés a la informació
pública. I transparència també és garantir el bon funcionament
de l'Administració. Aquestes són les competències que té
assignades la direcció general, i és evident que la direcció
general no és l'únic òrgan encarregat d'assegurar el bon govern,
perquè la transparència, lògicament, és un concepte transversal
on tothom té unes obligacions que ha d'assumir per integrar-la
al seu funcionament. Cadascun dels òrgans i de les institucions
tenen l'obligació d'incorporar-la internament, i nosaltres vetllam
perquè sigui així, juntament amb la resta d'organismes
independents, que es complementen en aquesta tasca.
Dit això, sobre què entenem per transparència, ja he dit que
la transparència ha de ser transversal, on tothom assumeix unes
obligacions i les implementa. Per aquest motiu, és necessari
disposar d'un òrgan de coordinació per assegurar que així sigui.
Per a aquest fi, hem treballat, juntament amb la Direcció
General de Modernització i Administració Digital, en el decret
de creació de la Comissió Interdepartamental de govern obert,
junt amb la Comissió Tècnica de transparència i la Comissió
Tècnica de dades obertes. Puc anunciar que aquesta comissió
ja està creada i ben aviat convocarem la primera
interdepartamental que serveix com a òrgan de coordinació i
impuls del Govern en aquesta matèria, per incorporar la
perspectiva del bon govern a tota l'administració autonòmica,
a més de dissenyar un pla d'acció de govern obert.
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ParalAlelament, fem feina en el desplegament normatiu del
marc legal a través de diferents decrets i ordres, un dels més
destacats és el decret sobre organització administrativa de
transparència i procediment del dret d'accés. En aquest punt,
puc informar que el text ja ha acabat el procés d'informació
pública, hem rebut les al·legacions i en els mesos vinents serà
aprovat de manera definitiva. Aquesta eina normativa és
imprescindible per garantir aquests procediments, regular
l’organització de transparència i la petició d'informació pública
per part de la ciutadania.
L'objectiu principal del Govern no és altre que anar a més
i millor transparència. A més, en aquests moments es troba en
fase de modificació la nova llei estatal bàsica de transparència,
des de les Illes Balears lògicament, com no pot ser d'una altra
manera estam involucrats en aquest procés, fem aportacions i
participam en l'elaboració d'una llei que suposarà un nou marc
normatiu adaptat a les necessitats actuals, una norma que
després obligarà, lògicament, el Govern de les Illes Balears a
implementar-la i adaptar-la a les exigències de la nostra
comunitat.

bon govern, sinó que és una qüestió determinada precisament
per la quantitat de qüestions que es plantegen perquè cada una
de les conselleries que formen part del Govern de les Illes
Balears puguin donar resposta, i, evidentment, el que fem és
fora de termini, però donam resposta a quantes qüestions
planteja l'òrgan que representa la sobirania de la ciutadania de
les Illes Balears, perquè som enormement respectuosos amb
aquest òrgan.
Moltíssimes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:

Seguint amb totes aquestes accions de millora dels serveis
als ciutadans, hem creat una nova web del Portal de Govern
Obert. En aquest portal estan integrats els sots-portals de
transparència, dades obertes, participació ciutadana i
sol·licituds d'accés a la informació pública.

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Vicepresidente, por las
explicaciones. Usted me dice: “más que una interpelación
parece un interrogatorio”, es que las interpelaciones están
previstas para que la oposición pregunte sobre una materia al
Gobierno, es decir, por eso le preguntamos, no... no..., es así,
hoy toca hablar del Gobierno, como decía aquel presentador
¿no?, pues hoy hablamos del Gobierno.

És més, i ja vostè ha posat en valor aquest portal de
transparència, però li donaré dades concretes: en només un any
les visites han pujat pràcticament un cent per cent, passam de
250.000 visites el 2020 a prop de 450.000 a l’any 2021.
Aquesta pujada de xifres no és casual i és per què hem facilitat
l'accés de la ciutadania al Portal de Transparència i perquè hem
millorat el portal, i això ha determinat, evidentment, un
augment de l'interès dels ciutadans per informar-se,
efectivament, de quines són les actuacions que fa el Govern de
les Illes Balears.

Hombre, que me diga que la transparencia no se basa en el
desarrollo reglamentario, pero la ley de buen gobierno le
establezca la obligación al Gobierno de hacer unos reglamentos
y después de once años esos reglamentos no estén hechos,
como mínimo convendrá conmigo que la crítica política la tiene
que aceptar. Quiero decir, hay un retraso en el desarrollo de la
normativa reglamentaria, veo que sacan uno de los decretos,
que puede ser muy interesante, lo leeremos con atención, pero
creo que hay una cantidad importante de normativa a
desarrollar.

I no només en visites hem millorat, sinó que també hem
millorat en sol·licituds d'informació pública, en només tres anys
doblam el nombre de peticions fins arribar a les 460, essent en
gran part estimades i resoltes en termini i forma.

Me explica, que creo que también es interesante, una
modificación de la ley estatal, pero es que la ley autonómica del
2011 no se ha..., o sea, va a sacar el Estado una nueva ley de
transparencia y aún no nos hemos adaptado a la del 2011.
También en eso convendrá con la oposición en este caso que
van un poquito retrasados, ¿no? Por tanto, también es una
cuestión a destacar en este debate en materia de transparencia.

Insisteixo que això també és un símptoma claríssim de
l’interès de la ciutadania i del bon funcionament del servei.
Per tant, i en resum i com a conclusió, des del Govern
també tenim una important bateria d'accions per aconseguir ser
una institució amb cada vegada millor qualitat democràtica i
prestar uns millors serveis a la ciutadania.
Lamentablement, he de discrepar amb vostè que sigui una
qüestió de transparència el fet que hi hagi retard en les
respostes a les qüestions que plantegen els grups del Parlament
de les Illes Balears, crec que això no és un interès per part del
Govern d'ocultar cap mena d'informació, sinó que,
evidentment,... vull dir, la mateixa dinàmica d'aquestes
qüestions i la quantitat de preguntes a les quals vostè ha fet
referència, evidencien que hi ha una dificultat a respondré en
aquest termini de vint dies. Però, evidentment, jo crec que això
no té res a veure amb la transparència, no té res a veure amb el

Hombre, yo creo que es fundamental en un gobierno el dar
cuenta y el ser controlado por el Parlamento, hablamos de que
es transversal, y de que eso también es transparencia, también
es transparencia dar la información a los ciudadanos, ser un
gobierno abierto, cuando un ciudadano solicita el acceso a la
información que se le dé, cuando solicita preguntas que se le
dé, pero evidentemente es que la base, la esencia, no podemos
caer en las cuestiones más anecdóticas, bueno..., perdón, no me
he explicado bien, no podemos caer en cuestiones no tan
importantes y olvidarnos de lo esencial, en una democracia el
control al Gobierno se ejerce en el Parlamento, y si el
Gobierno... hay preguntas desde el año 2019 sin contestar,
pues, creo que es importante en un debate de transparencia
destacar que eso no se hace bien y que se admita y que se diga
que se van a poner los medios para que no se vuelva a producir.
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Por tanto, me habla de los datos de la web, ya le he dicho:
los datos de la web..., se han incorporado todos los datos en
materia COVID, en materia de vacunas, en materia de
información sobre las cuarentenas, en toda esta materia,
lógicamente ha subido un cien por cien. Convendrá conmigo
que si mira los datos y elimina las consultas en materia COVID
ha bajado un 8%. Quiero decir que han hecho un diseño nuevo,
pero ha bajado un 8% la utilización por parte de los ciudadanos
de la web del Govern en gobierno abierto.
Por tanto, yo le pondré algunos ejemplos que consideramos
que son... usted me decía: es que hay una cantidad de
preguntas, una cantidad de petición por parte de los grupos
políticos y que nosotros intentamos contestar, pero contestamos
tarde.
Mire, le voy a poner un ejemplo de una pregunta que hizo
este diputado, el 24 de septiembre de 2021, y que sí contestó el
Govern, lo digo para hacer una pregunta que sí que contestó el
Govern; le pido al Govern que me explique las negociaciones
con el Gobierno del Estado en materia de transferencia en la
gestión y ordenación del litoral, una cuestión esencial para esta
comunidad autónoma, que la consellera había explicado en
sede parlamentaria que estaba en negociación, y además que
había un documento con una propuesta concreta del 22 de junio
del año pasado.
Se lo solicito a la Sra. Consellera, y la contestación es del
19 de enero, reciente, la tengo aquí para que la pueda examinar:
“El traspaso en materia de ordenación y gestión del litoral es un
asunto que actualmente se encuentra en fase de negociación,
cuando este procedimiento culmine le mandaremos la
documentación”.
Mire, me perdonará, pero si en una cuestión esencial para
esta comunidad autónoma, con un documento de salida del
ministerio y con un documento de entrada en esta comunidad
autónoma, solicitado como petición de documentación por un
diputado, porque está en trámite, se le niega la información,
esto es un cero en transparencia. Esto es una falta de
transparencia...
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es que usted en esto no es transparencia; sí, esto es
transparencia, es la parte esencial de la transparencia de un
Gobierno, es la parte esencial del cumplimiento de sus deberes
como Gobierno, es una parte fundamental. Usted mismo lo
decía, es una cuestión transversal, tan transversal que empieza
por el Parlamento la transparencia.
Otro ejemplo de falta de transparencia, el famoso
expediente del Bar Hat, hasta que no salió públicamente, nos
denegaron el acceso a la información durante tres ocasiones...
(Alguns aplaudiments)
...; estaba en trámite, no se daba en plazo, etc. Y luego, pues
mira...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Lafuente, hauria d’anar acabant.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
..., realmente -sí, voy acabando.
Por tanto, la negativa del control de los fondos europeos por
parte del Parlamento, la falta de transparencia, precisamente en
los procesos normativos, mediante los decretos leyes que no
tienen evidentemente participación ciudadana. Por tanto, le
pongo ejemplos clarísimos, datos claros y concretos en que las
actuaciones del Gobierno, desgraciadamente, desde nuestro
punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Popular, pues
tiene mucho que mejorar en materia de transparencia. Y le
animo a seguir trabajando y a mejorar,...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
... la transparencia del Govern, que desde nuestro punto de
vista, ya le digo, que deja bastante que desear.

(Alguns aplaudiments)
Muchas gracias, Sr. Presidente.
..., documentada, no es un retraso, es una falta de transparencia
documentada, ¿eh?, y así..., le pongo un ejemplo concreto, pero
así bastantes ejemplos de los diputados de la oposición.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Otro ejemplo que afectaba a su conselleria, mire, le pedí
todos los gastos sobre la organización de conferencias por parte
de la Dirección General de Memoria Democrática que había
realizado. Le dije, bueno, aporte todos los gastos y los
contratos que ha hecho en esta materia. Nos aportó el gasto de
la empresa externa y nos dijo: “y otros gastos los ha pagado
directamente la dirección general”. Le pedía todos los gastos
que eran necesarios para realizar estas conferencias. Por tanto,
una falta más de transparencia.
La petición de amparo por parte de los diputados, no del
Grupo Popular, sino de los otros grupos, el otro día MÉS per
Menorca presentaba un listado extensísimo, solicitando amparo
de peticiones de documentación y preguntas. Me dirá: no, esto

Gràcies, Sr. Lafuente. En torn de contrarèplica, té la paraula
el Sr. Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Bien, en su réplica ha quedado bien claro que en el fondo
no les interesa mucho la transparencia, lo cual lo entiendo
perfectamente, entiendo perfectamente que no les interese
mucho la transparencia, porque son ustedes precisamente el
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paradigma de lo no transparente y lo están demostrando estos
días...
(Alguns aplaudiments)
..., en donde, bueno, estamos siguiendo interesadísimos cómo
se trituran ustedes, pero se trituran de puertas para adentro,
para que no tengamos toda la información. Afortunadamente va
a intervenir la Fiscalía y seguramente aclararemos
exactamente...
(Remor de veus)
... a cuántos contratos ha accedido el hermano de la presidenta
de la Comunidad de Madrid, mientras ésta ha estado ejerciendo
la responsabilidad...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor!
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Yo he sido escrupulosamente respetuoso con la
intervención de su diputado, al que no interrumpido ni una sola
vez. Evidentemente, ustedes eso de la cortesía parlamentaria lo
tienen suspendido, lo tienen suspendido.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Sr. Lafuente, lo que ha planteado acerca de las respuestas
del Gobierno de si le gustan, no le gustan, les parecen
insuficientes o no son insuficientes, no tiene absolutamente
nada que ver con la transparencia. Es más, es llamativo que
precisamente la comunidad autónoma de las Islas Baleares sea
una de las mejor valoradas en materia de transparencia dentro
del Estado.
Verá, en los últimos 2 años, en los últimos 2 años, luego
hablaremos de esos 11 años del desarrollo reglamentario,
porque es llamativo; dentro de esos 11 años, parece ser que
ustedes tuvieron también alguna responsabilidad en el
desarrollo reglamentario de la ley, y tampoco tuvieron mucha
prisa. Quiero decir, esto son: consejos tengo, que para mí no
quiero. Pero eso es un clásico en las intervenciones que hacen
ustedes durante las sesiones parlamentarias, porque lo
compruebo, porque vengo siempre todos los días, y
permanezco en mi sitio todos los días en las sesiones de control
al Gobierno. Con lo cual, que digan ustedes que el Gobierno no
facilita su control por los grupos parlamentario, yo he
comparecido en esta Cámara, a voluntad propia, cada vez que
he entendido que había que dar una información a todos los
grupos representados en el Parlamento y cada vez que un grupo
parlamentario ha reclamado mi presencia en esta sede, y creo
que lo hacen todas las consellerias.
Por lo tanto, creo que damos ejemplo de que efectivamente,
valoramos el papel que tiene el Parlamento de las Illes Balears

y valoramos lo importante que es dar noticia de las acciones de
Gobierno a los representantes de todos los ciudadanos de
Baleares. Pero, insisto, en los últimos dos años, hemos pasado
de estar a la cola en materia de transparencia con el resto de las
comunidades autónomas, a estar por encima de la mediana,
cumpliendo 163 de los 199 indicadores para valorar,
efectivamente cuál es la tarea de transparencia de este Govern.
Por lo tanto, parece evidente que aprobamos en materia de
transparencia, que no tiene nada que ver, insisto, con que se
tarde más o menos en responder a las preguntas parlamentaria.
Podemos, si quieren, hacer una sesión monográfica acerca de
si efectivamente, hay que ampliar el plazo, hay que facilitar de
otra manera, hay que buscar una vía para que, efectivamente,
las preguntas no se queden permanentemente colgadas, o tarden
mucho en responderse. Pero eso no tiene nada que ver con
transparencia, porque si lo que está insinuando es que el
gobierno no responde, porque quiere ocultar información,
descarte absolutamente esa idea. Ya digo que en esto de ocultar
información, en esto de tener contabilidades paralelas, en esto
de ser absolutamente opaco, ustedes son el partido campeón de
la historia de la democracia en este país.
Creo que es una muy buena noticia, que durante la gestión
de la COVID haya aumentado el uso por parte de la ciudadanía
del portal de transparencia del Govern de las Illes Balears,
porque eso ha demostrado, primero, que la ciudadanía estaba
enormemente implicada y preocupada en el tema de la gestión
de la pandemia y porque, además, el Govern ha tenido
oportunidad de dar respuesta a una ciudadanía preocupada
sobre las acciones que se estaban llevando a cabo por parte del
Govern, para intentar combatir esta pandemia que
prácticamente, bueno, se ha prolongado durante bastante más
de la mitad de la legislatura.
Por tanto, sinceramente, creo que estoy en condiciones de
decir que hemos hecho un buen trabajo, que estamos, ya digo,
situados en los niveles más altos dentro del Estado, dentro de
las comunidades autónomas, acerca de cómo funcionamos en
transparencia; que esto no significa que nos vayamos a
conformar efectivamente con eso, sino que intentaremos seguir
mejorando; que vamos a seguir participando de manera activa
en todos aquellos observatorios que tengan directa relación con
la transparencia, como pueden ser por ejemplo, el de
prevención y lucha contra la corrupción; y que vamos a seguir
también colaborando con las entidades locales de Baleares,
para que todas las administraciones, efectivamente, asuman la
transparencia como una herramienta absolutamente esencial en
el desarrollo de la actividad política.
El Gobierno de las Illes Balears se rige por un código ético
ejemplar, que todos estamos obligados a cumplir
escrupulosamente, no tenemos más remedio que ser
absolutamente ejemplares de cara a la ciudadanía y por eso, sin
duda, seguiremos fomentando estas políticas de transparencia,
que son absolutamente imprescindibles, precisamente para que
los ciudadanos tengan la confianza de que efectivamente, el
Gobierno los escucha y comparte sus preocupaciones.
Y esto no quiere decir que el debate se acabe aquí,
estaremos dispuestos a hablar de esta cuestión -acabo ahora
mismo, Sr. Presidente-, estaremos dispuestos a tratar de esta
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cuestión cada vez que lo quieran plantear, pero siempre que nos
ciñamos a la transparencia en sus justos términos, y no
introduzcamos otra serie de cuestiones en el debate, que no
afectan directamente a la tarea de facilitar ese conocimiento de
los ciudadanos, de la acción de gobierno, que hace el Govern
de las Illes Balears.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
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En las Islas Baleares se dan todas las condiciones para que
la transición a la economía circular venga acompañada de una
mejora de la rentabilidad de nuestro tejido productivo, de todo
el tejido productivo, del sector primario y del sector
secundario. Podemos generar rendimiento económico del valor
añadido que se desprende del eslogan "Illes Balears, primer
destino turístico circular del mundo", para poder vender
después nuestro know how en circularidad. Y aquí es clave la
formación.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vicepresident.
III. Moció RGE núm. 1250/22, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques del Govern
per afavorir l’economia circular, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 253/22.
A continuació passam al tercer punt de l'ordre del dia, que
correspon al debat i la votació de la Moció RGE núm. 1250/22,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques del
Govern per afavorir l'economia circular, derivada del debat de
la Interpel·lació 253/22. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies president. Para luchar contra el cambio climático
y para garantizar la prosperidad de las Illes Balears, la
economía lineal tradicional, la de tomar, hacer y desechar, se
debe transformar, mediante una transición consensuada, a la
economía circular.
Economia circular que se define, por tanto, en
contraposición a la economia lineal tradicional, y el cambio de
modelo es posible y es necesario.
Economía circular que se basa en el principio de cerrar el
ciclo de vida: cerrar el círculo de los productos, los servicios,
los residuos, los materiales, el agua y la energía.
Y hay muchas definiciones de economía circular, y leeré la
última definición que ha formulado el propio Govern, la del
Decreto Ley 3/2022, definen economía circular como "el
modelo de producción y consumo fuertemente fundamentado
en la optimización de procesos y el rediseño de productos y
servicios que persigue, a través de ciclos biológicos y o
tecnológicos, mantener el valor funcional de los productos y de
los materiales durante el mayor tiempo posible, con una clara
vocación de minimizar tanto la presión sobre los recursos como
la generación de residuos". Y volveré posteriormente a esta
definición.
Resaltar, según nuestro punto de vista, la importancia que
tiene la palabra "economia" en economia circular, debemos ser
lo suficientmente hábiles para monetizar la transición a la
economía circular, que la optimització de procesos y el
rediseño de productos y servicios sea económicamente
rentable, así aseguraremos su implantación y su sostenibilidad.

Habrá visitantes dispuestos a pagar un poco más por una
estancia circular y sostenible, a pagar un poco más por
consumir producto propio agroalimentario circular, a pagar más
por una restauración circular, a pagar más por un producto o
servicio optimizado y rediseñado con una clara vocación de
minimizar tanto la presión sobre los recursos como la
generación de los residuos. Y vuelvo a la definición que había
citado antes. Y este tipo de turistas forma parte de lo que
denominamos turismo de calidad, el turismo que nos interesa.
Y gracias a los fondos europeos vamos a poder disponer de
unos 1.000 millones de euros para potenciar esta
transformación, y tenemos el consenso y no podemos fallar. El
Govern no puede fallar.
Presentamos esta moción derivada de la interpelación de
hace dos semanas sobre políticas del Govern en materia de
economia circular, una moción que se registró simultáneamente
a la aprobación en Consell de Govern del Decreto Ley 3/2022,
de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y
la circularidad del turismo de las Illes Balears. Decreto ley
aprobado por sorpresa y con medidas sin consenso, que ha
tenido como respuesta un profundo rechazo por parte de los
sectores productivos de nuestras islas, principalment del sector
turístico.
Una moción que presentamos con 7 puntos, de los cuales 6
han tenido enmiendas presentadas por los grupo parlamentario
que dan apoyo al Govern, cosa que valoro muy positivamente
porque si tiene que salir consensuada es importante que todos
propongamos mejoras en el redactado de los puntos, y que al
ser tan extensa cada enmienda, pues, ya en mi turno de réplica
les informaré de las que acepto y no, teniendo en cuenta que la
mayor parte de ellas serán aceptadas por nuestro grupo
parlamentario.
De los puntos que presentamos en esta moción me gustaría
centrarme ahora en el punto 3, que es el que insta... "el
Parlament insta al Govern a marcar hitos en la transición
económica lineal a la economía circular", y uno de esos hitos,
podría ser que en 2030 el 10% del PIB de las Illes Balears
provenga de actividades económicas producidas mediante
economía circular.
¿Ambición? Bebemos ser ambiciosos, hacer más allá de una
transposición del nuevo plan de acción de la Unión Europea y
del primer Plan de acción económica circular 2021-2023 del
Gobierno de España. Y liderar significa ir por delante. Insisto
que la palabra "economía" en economía circular, así como la
Fundación Impulsa ha creado la herramienta i|CIRCHOT, se
podrá crear otra herramienta para referenciar la riqueza creada
mediante prácticas de economía circular, y reflejarla en el PIB
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autonómico eso sí que sería una iniciativa referente
mundialmente.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Començam amb les intervencions
dels grups parlamentaris que han presentat conjuntament les
esmenes RGE núm. 2106 a 2111/22, complementades amb
l'escrit RGE núm. 2120/22. Començam amb la intervenció del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, Sr. President. També gràcies, Sr. Pérez-Ribas, crec
que és un tema important perquè es debati a aquest parlament,
i coincidim amb la importància i amb l’aposta en la qual les
Illes Balears no ens podem permetre fallar, independentment
que debatem quins instruments o la forma com millor sapiguem
cadascun de nosaltres quina és la fórmula, però amb això sí que
coincidim. Per això també hem volgut incidir i hem volgut fer
propostes a aquesta proposició, a aquesta moció, perquè
realment estam d'acord amb el fons, amb el fons i amb el
contingut majoritàriament.
He dir que des de MÉS per Mallorca precisament ens
sentim molt orgullosos que, a iniciativa nostra, el Govern de les
Illes sigui el primer d’Europa a instaurar per llei que el pilar de
la gestió de residus és la reducció i que aquests residus que es
generen es converteixen en recurs. Perquè quedi clar, la Llei
8/2019, de residus i sòls contaminats, no és només la primera
llei que elimina els plàstics d'un sol ús a Europa, és també la
primera que inclou l’economía circular com a principi. Per tant,
crec que d'això també ens n’hem de sentir tots orgullosos.
Des del 2019 s’ha implicat en aquesta llei tot el teixit
empresarial local i s’ha facilitat aquesta transició cap a un
model circular amb subvencions, finançades també amb
l'impost de turisme de turisme sostenible, 2 milions d'euros, per
exemple, que s’ha incrementat en participació, 17 empreses el
2019 i 49 el 2021, un increment exponencial que crec que vol
dir que el sector també està d'acord que aquest és el camí. I en
això coincidim tots.
Els ajuntaments, administracions, també han tengut al seu
abast ajudes i hem d'anar cap aquest camí perquè hem d'anar
tots plegats.
Des de MÉS per Mallorca volem continuar i volem insistir
a avançar en aquesta aposta per la circularitat i l'exemple més
clar entenem que és el Pla de circularitat que es recull en el
Decret 3/2022, de mesures urgents de sostenibilitat i la
circularitat del turisme a les Illes Balears. Malgrat després ja
debatrem mesures o si es poden fer millores o quins debats,
però jo crec que una de les parts posa al centre aquesta
importància de la circularitat en el sector del turisme, on s'hi
hauran de sumar 3 de cada 4 places turístiques, i no només per
mitigar l'impacte, que és important, sinó també per crear, per
crear una economia regenerativa, que crec que és el que

proposava el Sr. Ribas, que tengui beneficis per a la nostra
terra.
Perquè l'objectiu d'aquest Pla de circularitat que s'esmenta
en aquest decret llei, és que sigui la base de les decisions de
cada establiment, de manera que es posen en evidència les
àrees més ineficients actualment de les empreses alineant
objectius d’empresa per precisament creixement amb els
objectius de reducció de residus i emissions.
En aquest sentit, MÉS per Mallorca consideram l'economia
circular transversal i valoram aquesta voluntat del sector turístic
d'involucrar-se amb aquesta primera norma sectorial a nivell
espanyol i europeu, perquè és evident, la massa crítica del
turisme afecta de forma important la resta de sectors. D’això
nosaltres també en som conscients, tots en som conscients, i ha
de ser un motor de la diversificació econòmica d'aquesta terra.
Estam convençuts que el sector turístic té clar els conceptes
de circularitat, i jo he de dir que no, els mateixos coincidim
amb el que ha expressat el Sr. Sagreras, que no té res a veure
avui matí, crec que el sector ho té molt més clar que vostè.
Amb aquestes esmenes que des de MÉS per Mallorca,
juntament amb els companys, volem deixar clar que és una
feina que ja hem començat, i jo crec que també ho hem de
deixar palès en aquesta cambra, per això volem sumar en
positiu i volem proposar aquestes coses.
A l'esmena 2, també volem i no podem oblidar, com he dit,
aquestes lleis o aquestes mesures legals que ja han fet una
aposta real, valenta i ferma cap a la circularitat, i creiem que
amb aquestes esmenes que es fan als punts 2 i 3 posam en valor
precisament això, i a més que aquestes mesures que s'han
introduït en aquest decret llei ja estan -diguem- inspirades en
aquest Pla d'acció d'economia circular que vostès esmenten a
l'Espanya circular del 2030 i el Pla d'acció de la Unió Europea,
vull dir, estan inspirades i tenen com a base ja aquests plans.
I proposam també que no es faci referència només a
municipis sostenibles, proposam eliminar la paraula
“sostenibles” perquè nosaltres creiem que ara no hem de fer
distincions d'aquestes qüestions.
A la disposició addicional cinquena del decret llei
s'encomana, s’encomana ja elaborar aquest pla de destinació
circular en matèria d'energia, residus, aigua, territori,
agroalimentària i mobilitat, precisament nosaltres entenem que
per determinar i per ajudar en aquest full de ruta, precisament
per fer de la nostra terra un primer destí exemple que s’ha
esmentat, com a exemple que sigui un destí precisament que
encapçali aquestes qüestions de circularitat i les posi en valor.
Posam en valor, també les clàusules mediambientals de
contractació, que crec que s'han aprovat, nosaltres creiem que
també han d'ajudar.
En el tema de la compra pública innovadora, sap que
nosaltres hi estam a favor, però crec que també hem de donar
temps, per això canviam un poc la redacció, per donar temps
que això es pugui engegar i posar en marxa.
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I després afegim, en el punt 6, intentar ampliar no només al
Govern, sinó també als consells insulars i als ajuntaments,
precisament, per fer aquest trànsit en totes les administracions
de manera clara, que creiem que, a més, els instruments també
al Decret Llei 3 també hi estan inclosos.
En resum, per acabar, per a MÉS per Mallorca l'esperit d'un
pla i de la circularitat ha de ser evidenciar ser més sostenibles
les empreses turístiques, en aquest cas perquè aquesta...
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
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Perquè jo li diria, Sr. Pérez-Ribas, és el que planteja aquí
vostè intervenir sobre el sistema econòmic de les Illes Balears,
eminentment turístic, per mitigar alguns dels aspectes negatius
que s’identifiquen a favor a la ciutadania o no? Potser la seva
cara de sorpresa és perquè té un concepte de circularitat, com
li ha dit ara la companya de MÉS per Mallorca, més similar al
que plantejava el Sr. Sagreras, i vostè no parla... no té res a
veure amb reducció de residus, ni amb medi ambient, ni de tot
això, tal vegada comença d'aquí, jo pensava que em
comprendria una mica més, però..., per això ens ha parlat abans
de rendibilitats econòmiques i això és l'únic, tal vegada, que
vostès veuen. Però, bé, per això som aquí, per confrontar
models.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Campomar, tiene que terminar, por favor.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
... -ja he acabat-, també són més competitives.
Per tant, esperam que pugui aprovar la majoria de les
nostres esmenes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Es el turno del Grupo Parlamentario
Socialista, interviene el Sr. Marí.
EL SR. MARÍ I TUR:
Moltes gràcies, presidenta. Certament, la pandèmia que
acabam de passar ens ha servit d'accelerador de reformes
estructurals en molts aspectes i des del Grup Parlamentari
Socialista pensam que si d'alguna cosa positiva també ha servit
aquest temps que hem tengut per repensar el model econòmic
que volem per a les nostres illes, és per veure com alguns
partits de la dreta, i en aquest cas el Partit Ciutadans, ens porti
avui a debat, igualment fa dues setmanes amb la interpel·lació,
qüestions com la circularitat econòmica.
Per tant, nosaltres en primer lloc celebram que la dreta, per
fi, poc a poc, després de molts d'anys de lluita progressista i de
crítiques dels partits de la dreta, ens dugui aquí plantejaments
de circularitat, de medi ambient, de reducció de residus, etc., i
ho dic honestament que ens alegram per al bé de la ciutadania.
I és curiós, precisament, que vengui del partit que fa del
liberalisme econòmic la seva bandera. Cada vegada que el
Govern ha pres mesures també una mica en aquesta línia se l'ha
acusat d’intervencionista, de privació de les llibertats
econòmiques, etc., però, bé, jo veig que han continuat llegint
llibres de Mariana Mazzucato, la qual cosa està molt bé, i ara
volen que amb la nova reforma de la Llei turística diguem al
sector hoteler com ha de fer les coses, què ha de comprar, com
ha de comprar, què ha de fer amb els seus residus, sí o no?,
això és un dels punts que demanen, que són coses que vostès
han criticat moltes vegades.

Li deia: és això el que vostè planteja, mitigar aquests
aspectes? A mi em sembla que sí i, per tant, això és el que
nosaltres duim fent, els partits de progrés, des de fa molts
d'anys, i prova d'això és en aquesta nova llei turística que
impulsam que un dels tres pilars sigui la circularitat turística i
demanar als establiments aquests plans de circularitat.
I en tot això hem de reconèixer també el paper del sector
empresarial, i això vol dir sector hoteler, i això vol dir petita i
mitjana empresa, perquè ells també han estat dels primers a
assenyalar la necessitat de canvi, a assenyalar que la circularitat
és un factor que pot contribuir a la sostenibilitat i a la viabilitat
del sistema econòmic que tenim i, què ha passat? Que en el
moment que els empresaris s'han sumat a aquest plantejament
tots els partits de la dreta, ara vostès ens vénen a dur això, el
Partit Popular també ha enregistrat una proposta de circularitat
turística, és clar que sí, benvinguts, però nosaltres ja fa anys
que hi estam.
I qui contribueix més al model econòmic i al sector turístic?
Aquells que hi posam mesures que el que fan és permetre un
creixement sostenible i viabilitat en el futur, o aquells que li
traurien el creixement il·limitat i que quan fan una reforma de
la Llei turística és per afegir-hi dues plantes d'habitacions a
cada hotel? Qui és que dóna més contribució al sector?
Perquè la circularitat vol dir equilibrar les relacions entre
l’econòmic, l’ambiental i el social i vol dir tenir en compte
l’ocupació i vol tenir en compte el subministrament i vol dir,
evidentment, tenir en compte la reducció de la generació de
residus.
I què ens deien els partits de dretes sobre el tema dels
creuers, quan aquest govern volia començar a limitar els
creuers? També era un desastre, home, omplir la Badia de
Palma de creuers o el port d'Eivissa de creuers, circularitat
turística precisament no és, i no fa tant de temps que vostès
deien això. Per tant, això és el que volíem avui dir.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
També -com saben- hem presentat una sèrie d'esmenes
bàsicament per contextualitzar i per impulsar la feina que ja es
fa, i jo també volia aturar-me sobre la fita del 10% que, com
haurà vist, nosaltres l'hem volgut eliminar, però simplement per
una qüestió molt clara, la disposició addicional cinquena del
decret de nova Llei turística el que demana és que es faci un pla
estratègic autonòmic, comptant amb administracions insulars,
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municipals i agents socials, i no que d'aquí, des d'un parlament
diguem ara què és el 10% -el 10%- igual com pot ser el 20 o el
24. Vostè ha criticat que la Llei turística no té consens, però
vostè vol venir aquí i dir que hem de fer un 10%, perquè supòs
que a vostè li ha semblat bé! Però què és PIB circular? Posam
dues plaques solars i això ja és PIB circular? S'hauran de posar
uns paràmetres.
Per tant, l'únic que demanam és un estudi previ i que d'aquí
surtin les fites realistes i adequades.
I el que volia dir, en definitiva, és que caldria que la dreta
s'aclareixi i ens deixi veure clarament quin és el seu model
econòmic, perquè aquí un dia ve el Partit Popular i ens diu que
està d'acord amb el contingut de la llei, i al dia següent surt la
seva presidenta...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Marí, tiene que terminar.
EL SR. MARÍ I TUR:
... -sí, vaig acabant-, surt la seva presidenta i ens diu que
derogarà aquesta llei quan governi amb VOX. I el Sr. Antoni
Toni Costa un dia ens deia una cosa i al dia següent era allà al
costat, i ho dic sincerament, que pens que per al bé de la
ciutadania convendria.
I, per últim, vull agrair el to constructiu de la proposta de
Ciutadans la qual veiem amb bons ulls.
Moltes gràcies.

presentat tota una sèrie d'esmenes que ja s'han explicat en
aquest sentit.
Lògicament, des de la Conselleria de Transició Energètica,
Sectors Productius i Memòria Democràtica es fa una gran feina
i voldria recordar que avui mateix, al Congrés dels Diputats,
nosaltres, des d'Unides Podem, impulsam una llei per tenir una
empresa d'energia pública, perquè avancem en aquesta
sostenibilitat i perquè es pugui rebaixar el preu de la llum a
totes les cases del nostre país.
Certament, el turisme és la indústria que més PIB genera a
les nostres illes, i vostès se centren, Ciutadans se centra en el
turisme, hi ha qui diu que turisme i circular seria un oxímoron,
perquè no es podrà arribar mai als estàndards imprescindibles
per arribar a aquestes circularitat. Nosaltres pensam que no,
nosaltres pensam que sí que es pot arribar, que fan falta
mesures importants, valentes, aquí es va criticar la Llei de
residus de la legislatura passada tot el que es va poder i més,
però necessitam aquestes mesures. El sector necessita ajudes,
però també necessita impuls, i hem de donar aquesta mà. Hem
de donar una seguretat jurídica per poder fer avanços.
Hi va haver tota una sèrie de modificacions que es varen fer
amb aquesta Llei de residus per poder adaptar els estocs que
havia comprat de determinats productes i es va fer tota una
sèrie de feina i s'han de demanar ajuts, però també criticaria, i
vull qüestionar que la dreta demana impuls, demana ajuts, i
després, amb les polítiques fiscals que ens presenten cada una
de les setmanes, ja sigui a comissió, ja sigui a aquest plenari,
l’únic que demanen i proposen és que l'administració pública
tengui manco recursos. Em sap greu, o en misa o repicando, o
bajamos los impuestos o damos impulso y damos ayudas. Es
que las dos cosas no caben, de ninguna de las maneras.

(Alguns aplaudiments)
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Marí. Es el turno del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos, interviene la Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, presidenta. Benvinguda aquesta iniciativa avui per
parlar de circularitat i de sostenibilitat. Fa molta estona que des
d'Unides Podem en parlam i al principi se’ns deia que érem uns
radicals i tota la dreta s’exacerbava i es posava molt nerviosa,
i es veu que és el camí a seguir, vivim a unes illes fràgils, a un
territori limitat i hem de fer feina de manera decidida i valenta
sobre aquesta qüestió.
Ja hi ha moltes dades que s'han dit per part dels portaveus
que m'han precedit. Evidentment, la millor política de residus
és no generar-ne per no haver després de fer tota aquesta
inversió d’energia i d'altres productes a fer aquest reciclatge.

Voldria destacar també que on Unides Podem governa, per
exemple, en el Departament de Medi Ambient del consell, s'ha
presentat per ser finançat al fons Next Generation el projecte
“Tanca el Cercle”, un pla estratègic per aconseguir tancar el
cercle de la matèria orgànica a Mallorca. Tenim tota una sèrie
de projectes i iniciatives que es desenvolupen, per exemple,
aquest, serien 200 milions d’euros i preveu la construcció de les
cinc plantes de compostatge ubicades a Marratxí, Santa
Margalida, Calvià, Felanitx i Llucmajor. A més, aquest
compost, també d’acord amb la Conselleria d'Agricultura, ja es
treballa perquè es pugui utilitzar i incorporar al camp balear.
En definitiva, iniciatives, propostes en tenim, propostes de
millora per a la seva PNL que presenten avui també, vull
convidar que tothom realment se sumi perquè aquestes Illes ho
necessiten, ho mereixen i és la nostra obligació donar resposta
a aquesta necessitat. Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Quan parlam de circularitat no hauria de quedar al final com
si fos un significant buit, parlam de circularitat i tot és circular.
No. Circularitat és un concepte molt clar, molt contundent i que
exigeix un gran esforç i coordinació per part de les
administracions. En aquest sentit, donarem suport i hem

LA SRA. PRESIDENTA:
En el turno de fijación de posiciones interviene el Grupo
Partido Popular.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. VIDAL I VIDAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pérez-Ribas, dir-li que no a una
proposició no de llei com aquesta avui és mal de fer, però
també li he de dir que dir-li que sí, si accepta totes les esmenes,
li hem de fer una reflexió abans.
Qualsevol acció que tenim els ciutadans de les Illes Balears
avui va encaminada cap al que avui denominam l’economia
circular, tot el que és reciclar, reutilitzar, totes aquestes
paraules que empràvem fa anys i fets que dúiem a terme avui
les definim com economia circular.
I estic content que hagi fet aquesta proposició no de llei,
però del dit al fet, hi ha una distància molt llarga. Ho direm
aquí, no els votarem tots a favor, però quasi tots. Els qui en són
responsables dels fets, que és el Govern, el nostre govern
d'esquerres, que també té format comunistes, socialistes i tota
aquesta gent que llavors dieu vosaltres, no duu a terme cap fet
concret per complir el que definim avui com a economia
circular.
Reciclar ens ve de fa molt de temps, als qui hem passat per
ajuntaments fa més de trenta anys que ja volíem separar el
paper del vidre, dels envasos, i ja era una passa d'aquesta
economia circular. Aquí hem afegit el consum de prop, el
consum de material de prop. Evidentment que fa molt de temps
que ho fem així.
El Partit Popular, un partit de centre reformista,...
(Remor de veus)
... ha estat sempre al costat dels seus pagesos, dels seus
productors de matèria en primera instància. No duim cap
careta, els nostres estatuts des de fa vint anys diuen que som de
centre reformista, i reconeixem els de dretes i també
reconeixem els d'esquerres. Si es fixen no ens barallam amb
ningú, nosaltres no hem hagut de fer cartells que diguem: això
és el centre. No.
(Remor de veus)
Ells sí, com si no sabéssim anar per Espanya, veiem partits
d'esquerra a un lloc i els altres que et diuen somos la izquierda
i uns altres que lo somos un poco más, fins que arribam als
comunistes. Això és el ventall del que tenim al front d'aquesta
casa.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Si hem d'analitzar el contingut, ja li dic que és bo, però si
analitzam les esmenes és per tirar-nos en terra de rialles.
De 7 punts que té la seva PNL, li han esmenat 6 punts. No
li han esmenat el 7è, perquè quan fa referència el 7è a
l'educació dels infants hi ha faltes d’interpretació. Les
competències, la paraula “competències” no hi cauria bé, aniria
millor “coneixements”, perquè si no també li haguessin
esmenada.
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I les 6 esmenes van en el mateix punt, tot el que vostè ha
dit: demanam al Govern que faci..., a cada lloc li han dit no:
demanam al Govern que continuï fent... Què s’ha cregut vostè,
Sr. Pérez-Ribas, que el Govern no fa feina? Tot això ja ho té
fet! És inútil aquesta PNL, l’únic que votarem amb les esmenes
és continuar així com anam, ja ho veurem!, però que el Govern
continuï fent el que va fent!
I a mi em preocupa això, em preocupa, ja li he dit que té el
nostre suport, però em preocupa perquè si jo fos el Govern, Sr.
Pérez, i el tengués a vostè a l’oposició, jo voldria que em
presentàs una PNL com aquesta, i ho voldria perquè, si s'ha
fixat amb el to dels qui han intervengut abans que jo (...)
esmena, sembla que parla més amb ells. No es queixi quan li
diem que és un soci del govern, perquè presentant aquesta PNL
i fent que el Govern li parli amb aquest to que li parla, si vostè
li accepta totes les esmenes, no és que sigui un soci del govern,
és que si no s'asseu a una cadira d'aquestes blaves no està
assegut al seu lloc, està desfasat! Perdoni que li ho digui!, Sr.
Pérez-Ribas.
Per acabar, un exemple de com de bé ho fa dins l’economia
circular aquest govern: a Palma hi ha una depuradora
fantàstica, que ara justament hi ha és conseller, és la que mata
més posidònia de la Mediterrània, no parl de la resta de
depuradores; fa 8 anys que comanden i no han estat capaços
d'arreglar la mesura mediambiental...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... més important que hi ha a les Illes Balears, que és el que tira
a la mar la depuradora de Palma. Esper que aquest exemple
serveixi perquè tota la resta de punts que surten en aquesta PNL
no siguin com aquest de la depuradora que han caigut dins un
sac sense fons.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Vidal. Corresponde el turno del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene la palabra el Sr.
Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sra. Vicepresidenta. Pues estamos aquí ante el
ejemplo de por qué hay esta disociación entre los temas que
hablamos aquí y los que se viven en la calle, a los políticos les
encanta inventarse palabros: “resiliencia”, “sororidad” y ahora
“economía circular”; vaya usted a preguntar a la calle qué
representa o qué es la economía circular, porque la mayoría de
nuestros ciudadanos no lo saben ni lo entienden...
(Remor de veus)
... Y no lo saben y no lo entienden porque, por desgracia, si lo
entendieran seguramente vendrían, ¿eh?, y nos echarían a
patadas.
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¿Qué es la economía circular que usted proclama? El
sometimiento al yugo de la Agenda 20-30, a esa estrategia
española basada en la economía circular 20-30. Y ¿qué supone
la economía 20-30?, qué ha supuesto el sometimiento a todas
estas elucubraciones mentales que ustedes tienen? Una
electricidad cada día más cara, la imposibilidad de
reindustrializar nuestro país, una dependencia absoluta en
materia energética porque, claro, como vamos a vivir todos de
los molinos de viento, el no poner los pies en el suelo. Y ¿qué
es lo que le preocupa a la gente, la economía circular?
A la gente lo que le preocupa es que, por desgracia, y
gracias a todas estas agendas, el aceite es un 26% más caro, la
pasta es un 15% más cara, la carne es un 21% más cara, no
pueden pagar la factura de la luz, esto es lo que preocupa a la
gente, y nosotros aquí diciendo alegremente en esta tribuna,
como he oído: es que a la gente no le importará pagar un
poquito más si es que hacemos todo esto circular tan bonito y
damos tantas vueltas en el tío vivo.
Vivimos de espaldas a la realidad, España no se puede
someter a los dictados que vienen del extranjero en la Agenda
20-30. Nosotros no podemos seguir sacrificando nuestra
economía, nuestra soberanía energética, nuestro sector
primario, ni podemos resignarnos a ser para el resto de nuestros
días un país exclusivamente de servicios, porque somos
incapaces de crear una industria competitiva porque nos
sometemos a estos dictados de los grandes gurús que quieren
hacernos comer hamburguesas de gusanos o que solo comamos
ensalada de algas. Yo también me voy a inventar una nueva
palabra: ejercen ustedes la violencia vegana.

no tienen que hacer, lo que tienen que comprar, etc., esto es lo
que usted quiere.
¿Esto es lo que quieren los liberales del siglo XXI? Me
quedo con los liberales del siglo XIX, sinceramente, me
parecían mucho más defensores de la libertad que lo que están
ustedes aquí representando. No me extraña que pierdan ustedes
el norte y que sus votantes, ya no es que no les puedan votar, es
que no saben adónde seguirles, cuando van a depositar el voto
como le han movido tantas veces la urna no saben dónde lo
tienen que tirar, así se van a quedar ustedes solos.
En definitiva, si nosotros queremos que la economía
española sea competitiva, que Europa no caiga frente a las
potencias extranjeras, como China, a la que la huella de
carbono le importa más bien poco; si no queremos quedarnos
atrás; si no queremos seguir incrementando el desempleo; si
queremos que el sector primario se desarrolle; si queremos
reindustrializar lugares como, por ejemplo, Castilla y León, lo
que necesitamos es eso, una energía barata, no someternos a
dictámenes extranjeros, y eso se llama no Agenda 20-30, se
llama agenda España.
Gracias, Sra. Vicepresidenta.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
el Sr. Melià.

Y esto es, al final, esto es, al final...
EL SR. MELIÀ I QUES:
(Se sent una veu inintel·ligible de fons)
..., esto es, al final, lo que se resume de todo esto que nos traen
ustedes aquí.
Por supuesto que estamos a favor del reciclaje, el reciclaje...
los que tenemos muchos años nos acordamos de ir al
supermercado con los cascos para devolver las botellas de la
leche o de refresco, que nos abonaban y nos lo descontaban de
las facturas, todo esto ya está inventado. Pero no, ahora nos
tenemos que someter, someter a unos dictados de unos
sanedrines que están en algún lugar, no se sabe muy bien
dónde, que deciden lo que hemos de hacer con nuestras vidas,
de dónde hemos de sacar la energía y cómo tenemos que vivir.
Y nosotros no nos vamos a someter, Sr. Ribas, porque,
además, yo algún día quiero que usted me explique en qué
consiste ser liberal, porque el ser...
(Se sent una veu inintel·ligible de fons)
... liberal progresista ya es difícil de casar, pero liberal
intervencionista no lo habíamos oído nunca, porque es lo que
le ha venido a decir el diputado del Partido Socialista, que es
la puñetera realidad, -perdón por la palabra, que se me ha
escapado-, la realidad es que lo que ha venido usted a proponer
hoy es que este parlamento legisle e intervenga el mercado
turístico y diga a los hoteleros lo que tienen que hacer, lo que

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Després d'aquesta lliçó de negacionisme d’un partit que està en
matèria de canvi climàtic, de sostenibilitat i de política
industrial, efectivament, en el segle XIX i no el segle XXI...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., vull començar.., i el Sr. Marc Pérez-Ribas ja sap que li he
reconegut altres vegades, la constància, la vehemència i les
ganes de lluitar sempre per aquesta idea de l’economia circular
que ha caracteritzat al Sr. Pérez-Ribas, que ha fet multitud
d'iniciatives en aquest sentit i aquesta és una més la qual,
evidentment, rebrà el suport del Grup Parlamentari d'El Pi.
El problema aquí, jo no parlaré de principis perquè tots han
parlat de principis i seria absolutament reiteratiu, evidentment
el futur, encara que n'hi hagi que no ho vulguin veure, el futur
evidentment és avançar cap a l'economia circular; sí que li diré
que el tradicional no era l’economia lineal, això que vostè ha
dit, ja sé que era un comentari de passada, el tradicional a les
Illes Balears era l'economia circular, perquè la gent ho
aprofitava tot i tenia una altra manera de viure. Això va
canviar, diguem, recentment, si parlam en termes històrics i és
quan s'imposa aquest canvi, no només a les Illes Balears, sinó
arreu.
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El problema, li deia, és què entenem per economia circular?
Perquè, com ha quedat constatat en el debat d'avui, cadascú
entén el que vol, perquè es veu que hi ha diputats que entenen
que el turisme de creuers no és circular, i supòs que s'hauria
d'eliminar, perquè és el que he deduït de les seves paraules,
però si vénen 3 creuers, com tenen pactat, es veu que aquests
sí que són circulars, si en vénen 4, ja no són circulars. Jo no he
acabat d'entendre en absolut el comentari del Partit Socialista,
amb aquestes ganes de criminalitzar un determinat producte
turístic, positiu per a les Illes Balears, sempre si es fa amb els
termes de proporcionalitat i de la màxima sostenibilitat, perquè
si estiràssim aquest fil tampoc els viatges en avió serien
circulars, si ens posam en aquest pla en què s’han posat
determinats diputats en aquests debat.

l'essència, és una qüestió d'anar implementant les polítiques de
circularitat d'una manera progressiva i que ho facin compatible
amb el benestar, amb la qualitat i amb el progrés econòmic,
que, evidentment, també és molt important per a qualsevol
societat, com les Illes Balears.

És evident que les Illes Balears han de ser capdavanteres;
ara, jo, com ha fet el Grup Parlamentari Popular, el convid a no
acceptar determinades esmenes que li han fet, perquè són a
mayor gloria del decret llei en matèria turística i, evidentment,
crec que aquesta no ha de ser la línia que vostè agafi;
evidentment, vostè serà lliure, però si vostè accepta aquestes
esmenes que fan referència al decret llei, nosaltres no els
podrem donar suport, com sí donarem suport íntegrament a la
seva iniciativa.

Gràcies, vicepresidenta. Bé, començaré quasi pel final, com
ha dit el Sr. Melià, és cert que hem tingut avui alguns
arguments del segle XIX i crec que hem d’arribar al segle XXI,
viatjarem un poc en el temps perquè els arguments del segle
XIX ens han dut on som.

I vull dir, i és molt important parlar de fons europeus,
perquè una de les esmenes que li presenten els grups
parlamentaris que donen suport al Govern denoten la concepció
que tenen dels fons europeus, que és que només presenten
projectes ambiciosos les administracions públiques, perquè
l'esmena diu “el Govern balear, els consells i els ajuntaments”,
que són els que es veu que presenten projectes ambiciosos.
Supòs que coincidirà amb mi que també l'empresa privada
podria presentar projectes ambiciosos amb circularitat i que
estaria molt bé que això s’incorporàs, en tot cas, a les esmenes,
perquè els fons europeus haurien de ser una gran oportunitat
per avançar en aquesta economia del segle XXI.
El que passa és que les administracions públiques
perverteixen els fons europeus i els utilitzen per a tots, que és
un poc el que va passar amb l’ecotaxa, perquè l'ecotaxa, que és
l’impost, diguem, així, per compensar les externalitats
negatives del turisme, s'ha convertit en un instrument financer
per a qualsevol cosa. I això no sé si és molt circular, perquè
aquí sembla que hi ha un pensament únic, i la intervenció de la
portaveu de Podemos així ho ha manifestat, ells tenen la
possessió de la veritat de la circularitat i la resta no.
Per això, Sr. Pérez-Ribas, se l'ha criticat, perquè vostè, com
s’atreveix, des del Partit Ciutadans, a parlar de circularitat,
quan això es veu que només ho poden fer les esquerres! I jo li
diré: per què els costa tant als partits que donen suport al
Govern, per exemple, introduir a les clàusules de construcció
d'habitatges de protecció oficial el material de construcció de
quilòmetre zero, el producte local? Això també és circularitat,
però això no ho fan! Però això no se’ls pot dir, perquè com ells
tenen la possessió de la veritat, ens equivocaríem, no?
Per tant, el nostre grup, evidentment entén que hi ha moltes
maneres d'entendre la circularitat, l’important és compartir
l'essència, això és el primer de tot, evidentment aquí hi ha un
grup que no comparteix ni l'essència, però compartim

Moltíssimes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Melià. El turno es para el Grupo
Parlamentario Mixt, té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:

I per què ho dic? Perquè un dels principis de l'economia
circular és l'evolució, si el que fem és mirar les qüestions com
es miraven fa ara mateix 20 anys, arribarem al punt en què ens
trobem ara.
A més, el Sr. Rodríguez s’ha encarregat de ridiculitzar la
qüestió de l'economia circular, ridiculitzar l'Agenda 20-30,
ridiculitzar aquestes qüestions que la gran majoria científica té
clares que tenim un problema i, justament, una moció com la
que presenta el Sr. Pérez-Ribas, d'economia circular, serveix
per pal·liar aquests efectes.
Bé, aquesta moció no només és interessant, Sr. Pérez-Ribas,
ja li avanç que des del meu grup li donarem suport, perquè
considerem que no només és interessant, sinó que és necessària,
i, a més, si parlem de llocs com Formentera, és molt necessari
que l'economia circular es faci una realitat. I per què li ho dic?
Perquè ja es va parlar a la Llei 8/2019, a la Llei de residus i
sòls contaminants, i parlaré en primer lloc, de tot el tema de la
generació de residus.
Es parla de la circularitat com a una qüestió en la qual el
que surt d'un procés pot ser reaprofitat per un altre, i aquest ha
de ser el concepte de circularitat, el qual també es trasllada a la
llei que debatrem relativa a la Llei turística de Balears.
En els 7 punts de la moció es proposen diverses mesures
perquè la circularitat no sigui només aquest concepte
mediambiental, sinó que passi a formar part de la nostra major
font econòmica, el turisme. El primer punt proposa la
transversalitat de les polítiques del Govern, ja es troba palesa
a les qüestions que es demostren i per això li donarem suport.
En el segon punt es parla del primer Pla d’acció
d'economia circular 2021-2023, és molt important, justament,
que facem polítiques en aquest aspecte per poder fer-ho, com
la incorporació de criteris d'economia circular, la reconversió
dels destins turístics i la introducció de la circularitat en el
programa de plans de sostenibilitat turística. En aquest punt
voldria esmentar, justament, el Decret Llei 3/2022, que es va
aprovar pel Consell de Govern i que es tramitarà properament
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en aquest Parlament, per què es parla d'economia circular? Per
què es parla justament de què s'han d'implementar aquestes
pràctiques? Perquè ara mateix, per molt que es vulgui negar,
cada vegada es generem més residus; generar residus té un cost
i si tenim una economia lineal en la qual utilitzem i tirem, no
acomplirem els acords, justament d’una altra llei, la 8/2019, la
qual ja va deixar clar quins eren els principis de la gestió dels
residus, quins eren? Reduir, reutilitzar, reciclar, valorar i,
darrerament, eliminar. I en la valoració hem de parlar de la
valoració tant de materials, que és justament el que diu aquest
decret llei, com de la valoració energètica.
També a la seva proposta parlen dels fons Next Generation
i de com s'han d'implementar i per quin motiu s'han
d'implementar; un dels fonaments d'aquests fons és la transició
energètica, necessària també per a les nostres illes. Per quin
motiu? Perquè tenim una mancança d'energia, es parla, i es
tracta de ridiculitzar, la qual cosa em sembla molt greu per part
d'alguns grups polítics, de la ridiculització dels arguments de
l'Agenda 20-30, potser no seríem on som si haguéssim pres les
mesures que es parlen ara fa 20 anys i no tinguéssim abocadors
plens de residus i problemes d'energia. Quan es parla de què tot
funcionarà amb molins de vent, és que, justament, avui en dia
tenim una demanda energètica un 200% més gran que la que
teníem fa 20 anys, llavors, hem de cercar algun punt d'on treure
aquestes qüestions.
No m’estendré més, ja li torn dir que li donarem suport a
aquesta proposta, perquè els 7 punts d'acord van justament en
la línia del que hem defensat des del meu grup, que l'economia
circular és una necessitat perquè les illes puguin continuar, i en
el cas de Formentera més encara, sent una illa en el futur.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Donam la paraula al grup proposant, té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies president. La verdad es que en cinco minutos,
después del debate que se ha generado en esta moción, no da
tiempo para mucho.
Primero, agradecer el debate, ha sido un debate de
conceptos, de ideas, aunque ha habido algún diputado que ha
querido derivarlo a izquierdas-derechas, que es un sin sentido
esto, no estamos hablando ni de izquierdas ni de derechas en
este tema, demuestra bastante poca comprensión de lo que
hemos estado hablando durante toda esta moción.
(Remor de veus)
Pero, bueno, intentaré agilizar al máximo mi exposición
para que pueda caber todo.

El por qué, ¿por qué tenemos que pasar de la economía
lineal a la economía circular? ¿Es un antojo? No, ¡cambio
climático, señores! ¿Han oído hablar del cambio climático?
¿Qué podemos hacer? ¿No hacer nada? Si no hacemos nada,
¿cuál es el futuro de nuestra sociedad, cuál es el futuro de las
Illes Balears si no hacemos nada ante el cambio climático? El
futuro es bastante negro -bastante negro. Y ¿por qué
proponemos impulsar este tipo de medidas para transitar hacia
la economía circular? Porque nos beneficia como sociedad, nos
beneficia como sociedad y nos da posibilidades de prosperidad
y de futuro, que, si no hiciéramos ninguna intervención, no lo
tenemos tan claro que fuera así.
Agradecer a la Sra. Campomar su intervención, muy
constructiva y que comparto en prácticamente todo lo que ha
manifestado. Sí decirle que a veces sacamos pecho de que
somos los primeros, de que..., bueno, hay que ir con cuidado
con este tema, porque no somos el ombligo del mundo y hay en
todas las partes, en todas las provincias y en todas las regiones
españolas, programas de economía circular. O sea, saco el
informe del Observatorio Español de Economía Circular: en
Galicia, Estrategia gallega de economía circular 2019-2030; en
el País Vasco, Estrategia de economía circular Euskadi 2030;
en Castilla y León, Estrategia de economía circular de Castilla
y León; en Cataluña, Estrategia de impulso a la economía verde
y circular; en Aragón, Aragón Circular; en Madrid, Madrid 3R;
en Castilla-La Mancha, Estrategia de economía circular de
Castilla-La Mancha; en Extremadura, Extremadura 2030; en
Andalucía, Estrategia andaluza de bioeconomía circular.
Y ¿Balears? No estamos, no estamos, somos pioneros, pero
no estamos; y ser pioneros y ser líderes significa trabajar y
trabajar mucho, y trabajar para estar en todos lados, trabajar
para impulsar ideas innovadoras que nos permitan poder estar
en los foros y poder vender que Balears tiene que ser el primer
destino turístico del mundo circular.
Sobre les enmiendas que han presentado los grupos
parlamentarios que dan apoyo al Govern, bien, no las aceptaré
todas -Sr. Vidal, pot estar tranquil-, no aceptaré todas las
enmiendas, las que no aceptamos son la primera, porque habla
de la práctica que utiliza siempre el Govern “de seguir
continuar impulsando”.
La segunda, sí que la aceptamos, consideramos que ahora
tenemos un proyecto de ley, que tenemos que tramitar y que
tenemos que intentar mejorar y, evidentemente, pues es una
opción que tenemos que tener en cuenta, y sí la aceptamos.
La del punto 3, no se acepta porque seguimos en el
“continuar treballant”.
El punto 4, también sí lo aceptamos, “en programas de
compra pública innovadora”, pues refuerza lo que lo que dice
nuestro punto.
El quinto, la enmienda del punto número 5, también la
aceptamos, hay que contemplar incentivos y el Decreto Ley
3/2022 contempla incentivos, pero tenemos que mejorarlos
durante la tramitación como proyecto de ley.
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Y el punto 6, yo acepto la enmienda in voce que ha
presentado el Grupo Parlamentario El Pi, el Sr. Melià, y
solicito que se incorpore “a las empresas privadas”, después de
“insta el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els
ajuntaments...”, incorporar aquí “a les empreses privades”,
para aceptar este punto.
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Ara passam a votar el punt número 6, amb l'esmena 2111
incorporada, i deman, si cap grup no s'oposa a l'esmena in voce
que s’ha fet. Doncs passam a votar. Votam.
54 sí, 3 no, cap abstenció.
I ara, finalment, votam el punt número 7. Votam.

Bueno, finalmente, agradecer el debate. Sinceramente, a
veces tengo la sensación de que no sabemos de lo que estamos
hablando, sobre todo me ha sorprendido la intervención del
portavoz del Grupo Parlamentario PSIB cuando ha intentado
vincular ideas, que además son necesarias para toda la sociedad
balear, sin ni siquiera haber escuchado mi intervención, porque
yo, en mi intervención, había hablado de residuos, había
hablado..., de hecho, he leído la definición de economía
circular que da el mateix govern, la que han redactado ustedes
sobre economía circular, porque todos sabemos que economía
circular tiene muchas definiciones, y yo he utilizado la suya, ¿y
me dice que no habla de residuos? ¡Pues, entonces, serán
ustedes que no saben exactamente lo que están haciendo en
economía circular!

54 sí, 3 no i cap abstenció.
IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Educació, Recerca i Cultura del Projecte de llei RGE
núm. 5834/22, d’educació de les Illes Balears.
Passam al punt 4 de l'ordre del dia, que consisteix en el
debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació,
Recerca i Cultura del Projecte de llei RGE núm. 5834/21,
d'Educació de les Illes Balears.
En primer lloc, per presentar el projecte de llei per part del
Govern, donam la paraula al conseller d'Educació i Formació
Professional.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Un cop conclòs el debat, procedirem a la votació, per punts
separats.
En primer lloc, votam el punt número 1, amb l'esmena
incorporada. Votam.
No! Perdó, perdó, m'he equivocat.
Ara passam a votar el punt número 1, amb la redacció
original de la moció. Votam.
54 sí, 3 no i cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 2, amb l'esmena 2107
incorporada. Votam.
50 sí, 3 no, 4 abstencions.
Ara passam a votar el punt número 3, tal com recull la
moció. Votam.
54 sí, 3 no, i cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 4, amb l'esmena 2109
incorporada. Votam.
54 sí, 3 no, i cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 5, amb l'esmena 2106
incorporada. Votam.
54 sí, 3 no, i cap abstenció.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president, diputades, diputats, presidenta i
conselleres i consellers del Govern de les Illes Balears,
assistents i convidats, membres de la comunitat educativa,
equip de la Conselleria d'Educació, senyores i senyors. Avui
votam la primera llei integral d'educació de les Illes Balears.
Efectivament, després de més de 20 anys de les transferències
de les competències educatives a les Illes Balears, era el
moment de tenir una llei pròpia que donàs coherència,
estructura, estabilitat i continuïtat a les diverses polítiques
educatives.
Teníem i tenim la capacitat, en el marc de la Constitució, de
l'Estatut i de la LOMLOE de definir el nostre model educatiu
de present i de futur, es tracta, en definitiva, de reconèixer el
paper polític de les comunitats autònomes, que són estat, de
decidir sobre aquelles qüestions que són pròpies i són
competents. Renunciar a tot això era i és renunciar a una part
de la nostra sobirania que ens dona l'Estatut d'Autonomia, la
Constitució i, sobretot, la voluntat política que tenim i hem
tengut.
Així, doncs, és un dia important, un dia positiu, cal celebrar
els avanços, cal celebrar les victòries educatives de cada dia i
aquesta de la llei d'educació resulta fonamental, malgrat la
manca de visió estratègica per part d'alguns, malgrat la visió
que alguns tenen des de la seva torre d’Ivory i, per tant, tenim
ganes i tenim clar que volem una llei d'educació de continuïtat.
I tenim evidències que l’educació ha millorat, millora i
volem que segueixi millorant, aquesta llei és un instrument de
millora real i tenim la voluntat intacta de seguir caminant
malgrat els entrebancs, les incomprensions i les dificultats, ni
en l’educació, ni en la vida no hi ha res fàcil. I no hi ha cap
dubte que és fonamental en aquesta vida i fins i tot en política
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ser agraïts, valors que sempre he tengut de mon pare i de ma
mare. I en política cal reconèixer que de vegades no estam a
l'alçada del que la ciutadania, el civisme, la convivència i el
respecte ens demana i, per això, vull que les meves primeres
paraules siguin d’agraïment a tots els que han fet possible que
avui votem, al Parlament de les Illes Balears, el projecte de llei
d'Educació de les Illes Balears, la llei; i vull començar el nostre
agraïment per tots els que varen treballar en el document Illes
per un Pacte, tot això, amb la idea, amb el missatge que ens
varen donar, que el pacte era possible, malgrat les seves
dificultats. Per a ells, el nostre reconeixement i el nostre
agraïment més sincer.
(Alguns aplaudiments)
Però també vull donar el nostre agraïment als qui, des de la
societat civil i de la comunitat educativa, varen fer aportacions
en el moment de l'exposició pública, als sindicats, a les FAPA,
a les cooperatives, a les patronals, als consells escolars; a tots
ells gràcies per les seves aportacions. I també vull fer
agraïment, lògicament, als grups parlamentaris, era el moment
de la política, per les esmenes, per la seva voluntat d'acord i de
pacte, de diàleg, i és que aquesta voluntat de diàleg i de pacte,
malgrat les dificultats, han estat un element clau del procés a
nivell de ponència i a nivell de comissió.
I així, vull agrair al Grup Parlamentari Popular, al seu cap
parlamentari Antoni Costa i a la Sra. Margalida Durán, la seva
disposició a arribar a acords específics. Ens hagués agradat
arribar a alguns acords més de fons, però no ha estat possible.
També vull agrair a Ciudadanos, a la Sra. Patrícia Guasp,
malgrat avui no ser aquí, malgrat tenir diferències importants
i significatives, la seva voluntat d'arribar a algun tipus d'acord.
Vull agrair a El Pi, a la Sra. Lina Pons, la seva voluntat des
del primer moment de voler estar amb la majoria que aprovàs
aquesta llei, i ha demostrat que dialogant podem aconseguir
avançar en el que ens uneix.
A més, voldria agrair al Sr. Josep Castells, de MÉS per
Menorca, li vull agrair de forma clara la seva feina, la seva
posició negociadora des del principi i la seva voluntat d’acord
real, de suggerir esmenes per al consens i tot i tenir els principis
dels quals un no pot renunciar mai.
I també als grups de Formentera, el Sr. Antonio Sanz, la
seva capacitat per integrar-se a la dinàmica de l'acord i del
pacte.
Així mateix, vull agrair als grups parlamentaris de MÉS per
Mallorca, el Sr. Joan Mas; de Podem, Gloria, Santiago, i del
PSIB, Enric Casanova i Carles Bona, el seu treball lleial,
positiu i dialogant perquè aquesta llei arribàs amb el màxim
acord.
No ha estat fàcil, però tots hem posat de la nostra part i tot
per al bé comú de l'educació i del futur de les nostres Illes.
I finalment...
(Alguns aplaudiments)

..., vull de tot cor agrair a tot l’equip de la conselleria la seva
feina en el procés d'elaboració i aprovació de la llei, una feina
que va començar la passada legislatura; i així, vull fer
referència a Xisco Gálvez, a Maria Alorda, a Jaume Ribas i a
Juanjo Montaño, a tot l'equip de la present legislatura: Marga
Ferrer, Joan Marquès, Antoni Baos, Amanda Fernández, Rafi
Sánchez, Tono Morante i Tomeu Barceló. I, en aquest sentit,
vull assenyalar la gran feina realitzada pel secretari general,
Tomeu Barceló, una feina d'impuls, de redacció, de
sistematització, de coordinació, de negociació i
d'acompanyament. Gràcies, Tomeu, i, tal com t’ha dit alguna
diputada, t’has guanyat el cel, això sí, a la terra de l'educació!
No és possible, evidentment, donar les gràcies a tots, però
crec que era bo començar amb aquest agraïment a totes les
persones que ho han fet possible.
I també, lògicament, vull agrair el suport de tot el Govern,
de totes les conselleres i dels consellers, de la presidenta, del
seu suport en el moment més complicat de la tramitació de la
llei, que n’hi ha hagut més d’un i d’importants.
Deia a l’acte de signatura del Pacte social i polític per
l'educació, que es va celebrar al Conservatori Superior de
Música de l'any 2016, el següent: “En tot cas, el que resulta
evident és que els pactes educatius són complicats, són difícils,
però són fonamentalment necessaris, per tant, han de ser
possible, malgrat tots els entrebancs de tot tipus. Tal com diu
Tedesco, un dels experts en planificació educativa, si quelcom
és considerat socialment necessari ha de ser políticament
possible, ha de ser una realitat.”
“La conflictivitat en política -diu Josep Ramoneda-, és
essencial en la política democràtica, però aquests conflictes
s'han de canalitzar i s'han de desactivar a través de les paraules
i dels fets”.
I aquesta voluntat de diàleg s'ha fet des del primer moment,
només a tall d’exemple, cal assenyalar que durant el període de
tramitació parlamentària de la llei es varen presentar més de
450 esmenes, de les quals se n'han acceptades més de 200 i
d'aquests 200 a tots els grups parlamentaris, amb una referència
específica del Partit Popular de més de 70.
Hem intentat, doncs, arribar al màxim consens possible per
evitar els canvis de lleis educatives quan hi ha nous governs,
quelcom que demana la societat i la comunitat educativa.
Però, què pretenem amb aquesta llei? No hi ha cap dubte
que les lleis han de servir per millorar, per avançar i amb la llei
no volem fer altra cosa que seguir consolidant i avançant en la
millora real de l'educació. La base, la finalitat, l'objectiu final
d'aquesta llei educativa són els alumnes, són els seus drets i els
seus deures, que siguin més competents en totes les seves
dimensions en una societat cada vegada més complexa, això és
el que fonamenta aquesta llei d'educació, l'alumnat, només això
ja ens dóna una primera resposta clau del per què d'aquesta llei.
Així, el nostre objectiu és tenir una llei que doni estabilitat
al sistema educatiu, perquè aquesta és una condició necessària,
no única, per seguir millorant l'educació, tal com s’ha
demostrat en aquests darrers anys on tots els indicadors
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educatius han millorat, dos exemples: PISA i l’abandonament
escolar prematur. Podria dir molts més indicadors, però tots,
tots, han millorat a nivell qualitatiu i quantitatiu i d'equitat.
Però hi ha altres aspectes que vull assenyalar, és una llei
que aposta per una segona descentralització educativa i per un
apoderament dels centres educatius. Efectivament, després de
les transferències de les competències del ministeri a les
comunitats autònomes aquestes varen tenir el model MED,
però, una vegada que han passat anys, és necessària una segona
descentralització que tenguin els centres com a objectiu
fonamental. Per tant, és una llei que aposta per l'autonomia real
de centres als diferents nivells organitzatius, pedagògics,
econòmics i d'una gestió específica del personal, amb una
perfilació de places en el marc del projecte educatiu de cada
centre.
I tot això, com una estratègia fonamental d'apoderar els
centres, però una autonomia de centres que implica la
participació de la comunitat educativa, la seva
responsabilització en les decisions, l'aposta per equips directius
professionalitzats, competents i amb un lideratge democràtic,
en definitiva, una potenciació dels centres educatius des de la
confiança i la responsabilitat, la qual implica també la
implantació d'una cultura real de l'educació com una millora
permanent en l'estratègia d'aquesta modernització dels centres
i de l’escola del segle XXI.
Però hem d'afegir dues accions més de descentralització que
hi ha en aquesta llei: el reforç polític i institucional de les
delegacions territorials, que es converteixen en direccions
territorials de cada illa amb competències i amb una forta
implantació institucional, i la possible delegació de
competències educatives a les administracions insulars o locals
que així ho vulguin a través de convenis específics. Així,
entenem nosaltres aquest procés de descentralització educativa
totalment clau.
Però aquesta també és una llei que aposta per la
institucionalització de la participació de la comunitat educativa
a tots els nivells, consells escolars, meses de negociació, de
diàleg, de consulta, d’assessorament. Amb aquesta llei volem
que la millora del sistema educatiu de la CAIB es faci amb la
participació de la comunitat educativa, com no es pot fer d'altra
manera, i la volum forta, rigorosa i activa. Sense una comunitat
educativa plural i vertebrada és difícil fer avançar l'educació,
cal crear complicitats i sinèrgies, i aquesta és la lletra i l'esperit
de la LEIB i és la lletra i l’esperit de la Conselleria d'Educació.
(Alguns aplaudiments)
Però és una llei també per a la consolidació del model
lingüístic d'èxit, efectivament, la llei que avui aprovam té com
a model lingüístic l'actual, que necessita la seva millora i
actualització; un model que es fonamenten en la Llei de
normalització lingüística, en el Decret de mínims, un model
radical és un model d'èxit, un model de consens, un model que
ha vengut aquí des de fa molts d'anys, i aquest és el nostre
objectiu, aquest és el nostre model sobre el qual volem
treballar. Es tracta d'un model, en definitiva, que sigui capaç de
crear ciutadans plurilingües i amb capacitat de ser competents
en tots els aspectes. Aquesta és la nostra realitat, i això és el
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que nosaltres volem. No volem ciutadans monolingües en cap
aspecte.
L’escola ha estat i serà clau en el sosteniment de la nostra
llengua, mai no hi havia hagut persones, ciutadans que
utilitzassin la nostra llengua, però necessitam polítiques
lingüístiques que vagin cap a la millora de l'ús social de la
nostra llengua. Aquesta és una estratègia perquè l'escola no pot
donar resposta a totes les necessitats de política lingüística.
És una llei, la que aprovam, que aposta pel que significa el
currículum competencial, tal com el desenvolupam; és una llei
que aposta per l'educació 0-3, per una regulació clara, que sigui
la primera baula d’una política d'equitat i d'igualtat
d'oportunitats, amb un horitzó d’universalització i de gratuïtat
progressiva; és una llei que aposta per la formació professional,
consolida el que fem, consoliden la nostra política de millora
de la qualificació professional, juntament amb la Conselleria de
Treball; una llei que, en definitiva, s'emmarca en el context de
la nova Llei d’FP a nivell estatal; una llei que té el compromís
de seguir reduint ràtios, tal com hem fet des del 2016, amb una
reducció de ràtios que sigui una forma de millorar la vida
quotidiana als centres i l'atenció a la diversitat; una llei que té
un compromís de finançament amb l’augment del 5% del PIB,
amb una memòria econòmica.
D'aquesta manera, consolidam el que hem fet des de 2016
d'un increment progressiu i important dels recursos i dels
pressuposts d'educació. Una llei que defensa els drets dels pares
a l'elecció de centre educatiu públic i concertat en el marc d'una
escolarització equilibrada entre les dues xarxes; una llei que
aporta per la (...) entre la pública i la concertada, partint de què
l'escola pública és la nostra prioritat, però la concertada és un
servei públic, i per això apostam per un compromís per a
l’equiparació sociolaboral entre treballadors públics i
concertats i la millora dels mòduls.
Una llei que aposta per l'educació inclusiva, per la relació
entre els centres d'educació especial i els centres ordinaris. Una
llei que aposta per la institucionalització de la funció pública
docent i per la carrera professional, que ha negociat amb els
sindicats d'educació, en el marc de la LOMLOE. Una llei que
aposta per la coordinació institucional en tots els aspectes entre
l'educació formal i la no formal. Una llei que aposta per la
inspecció professional, autònoma, que assessori, pedagògica.
Una llei que consolida els estudis superiors artístics, en el marc
de les indústries culturals. Una llei que aposten per la millora
inicial i permanent del professorat i per això tenim una relació
constant amb la UIB. Una llei que aposta per la col·laboració
amb totes les institucions. Una llei que aposta per tenir un Pla
d'infraestructures educatives, com hem tengut, un pla que
aposta per un pla de digitalització, tal com hem tengut. En
definitiva, hi ha molts d’altres aspectes que podria destacar,
però tot va en la idea de millorar l'educació en qualitat i equitat.
Ha escrit Daniel Innerarity, que “la missió de la política és
civilitzat el futur i l'educació és un dels instruments
fonamentals per poder aconseguir aquest difícil objectiu, en una
societat de la globalització, del risc i de la incertesa. La
civilització del futur només és possible des del coneixement i
el diàleg i el pacte és la forma més civilitzada de construir
aquest futur.”
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I acabaré fent referència a unes paraules del poeta pollencí
Miquel Costa i Llobera, un dels grans de la literatura catalana,
de la seva poesia, Als joves, aquella que comença a dir: “Fills
d'una raça dreturera i forta, que unia el seny amb l'ímpetu,...”.
I sí, aquesta és una llei que uneix el seny amb l'ímpetu, que
uneix la raó amb la força, el rigor amb la voluntat, l’evidencia
amb la passió, i aquesta llei neix del seny, de l’ímpetu, de la
força, de la raó, de la passió i la passió és la que ha fonamentat
la construcció i el desenvolupament i la negociació de la llei
d'educació, creiem evidentment en l’educació.
Tanmateix, aquesta és una llei amb arrels profundes, però
també amb ales potents, des de l'experiència local a la
perspectiva global, ciutadans d'aquí, però també ciutadans del
món; una llei a favor en positiu per fer avançar la realitat
educativa; una llei que consolida el que hem assolit durant
aquests anys; una llei que contribueix a millorar les mancances;
una llei que té compromisos reals; una llei que, en definitiva,
obri les portes a donar resposta als reptes que té l'educació en
aquesta terra.
Volem un futur d'increment del nivell educatiu, com no pot
ser d'altra manera; volem una prosperitat econòmica; volem una
cohesió social i volem una sostenibilitat ambiental, perquè
aquest és l'únic futur que tenim en aquesta terra: sostenibilitat
en tots els aspectes.
I moltes gràcies a tots per fer possible la primera Llei
d'educació de les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)

d'haver arribat o que ens hagués agradat arribar, des de la
generositat, des del seny, des de les ganes de construir, des de
les ganes de sumar, que ens hem abstingut a coses i hem votat
a favor de coses en les quals havíem de fer una mica d'acte de
bona voluntat, al final hi ha hagut coses que no poden ser.
Però, bé, primer vull dir tot el que hem aconseguit a través
d’aquest grup parlamentari, que estam molt contents i que és
així, vostè ha dit: a través del diàleg es pot arribar a
enteniments, i nosaltres ho tenim claríssim i per això ho hem
intentat i ho hem aconseguit. Eren un total de 62 esmenes,
algunes ja sabíem que rebrien el no, però d'altres, com deia, un
total de 25, han tengut el vistiplau i han estat ja aprovades en
ponència i també en comissió.
Faré un petit resum: establir, entre d'altres, nous concerts
educatius per entendre atesa les necessitats d'escolarització;
augmentar el rendiment escolar en educació postobligatòria, a
postobligatòria, un dels grans mantres i gota malaia, -permeti’m
que ho digui així- que hem fet des d'aquest grup parlamentari,
ha estat que el transport postobligatori sigui gratuït per a
aquells alumnes de batxiller i de Formació Professional, a la
llei de qualque manera s’estableix un marc genèric perquè això
sigui així i, a més a més, hi ha una proposició no de llei que
sap, espera que vostè doni el ¡sus! als grups que conformen el
Govern, perquè això ha de ser que sí, si no, a través d'aquest
transport postobligatori, sí a través de beques i ajudes, perquè
tots, tant si són de Lloret de Vista Alegre, com si són d'un
llogaret de Formentera, puguin anar als centres escolars a fer
batxiller i a fer Formació Professional. Així que amb la seva
paraula i amb aquesta bona voluntat, també ens quedam en el
dia d'avui.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Educació i Formació
Professional.
Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears RGE núm. 8813, de la 8818 a la
8822, 8824, 8827, 8828, 8829, 8831, 8832, 8835, 8836, 8839,
8840, de la 8842 a la 8848, de la 8853 a la 8860 i les 8862,
8863, 8865, 8867, 8869 i 8870, i posicionar-se respecte de les
de la resta de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, membres
de la comunitat educativa, president de la FELIB, Antoni Salas,
tots els que avui són aquí presents en aquest Parlament de les
Illes Balears.
Vull dir que, bé, Sr. Conseller, li han cabut moltes coses en
aquest discurs que acaba de pronunciar, però no li ha cabut tota
l’emoció que entre línies, hem vist, hem escoltat en el tremolor
de la seva veu i de les seves paraules. He de dir que jo també
estic emocionada, és la meva primera llei en què he pogut
participar i una llei d'educació a la qual he pogut aportar el
granet d'arena, juntament amb els meus companys, això, com
deia aquell: no té preu.
Així que enhorabona, l'ha aconseguida, té vostè la seva llei.
Una pena que tal vegada no hem arribat al consens que s'hauria

Promoure voluntariat als centres sostinguts amb fons
públics; fomentar el talent a totes les etapes educatives; atenció
i detecció precoç en la prevenció de les dificultats i ritmes
excepcionals d'aprenentatge.
Una de les grans apostes també d'aquest grup parlamentari
és la Formació Professional, en què també se’ns ha aprovat una
esmena adaptada al teixit productiu, i la Formació Professional
dual, que creixi dia a dia. I una de les esmenes que nosaltres
teníem posada en aquesta llei educativa, que finalment ha estat
transaccionada, és que aquesta Formació Professional dual
eliminàs el límit d'edat, perquè estam en crisi, perquè aquests
joves no tenen perspectives d'un futur en condicions, com sí
vàrem tenir nosaltres, qui volia fer feina, era la frase d'aquell
moment: qui vol fer feina en fa en aquesta terra; avui això no és
així, o almanco de moment.
Per tant, nosaltres pensam que en aquesta Formació
Professional dual han d'estar qualificats i s''ha d'eliminar el
límit d'edat. Ja sabem que estan pendents de Yolanda Díaz i
que tot queda una mica a càrrec d'això, però també entenem
que, a través d'aquesta transacció, vostès aproven aquesta
proposta del Grup Parlamentari El Pi.
Gratuïtat de 0 a 3; esmenes per a no-discriminació de
llengua i els auxiliars administratius els quals també tendran la
seva presència a tots els centres educatius, o almanco aquesta
és la promesa que ens ha fet el Govern.
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Altres coses no han estat aprovades, encara avui és el
moment que se’ns doni el vist-i-plau a alguna de les 25 que no
hi han estat. No les repetiré totes, perquè si no, acabaré sense
temps, i voldria fer també una reflexió envers la llei que avui
quedarà aprovada. Però sí creiem que s'ha de posar personal
especialista, la nostra esmena 8867, per al que té a veure en
assegurar un desenvolupament personal i social sòlid en relació
amb l'autonomia personal i emocional, acceptació de la
diversitat. Nosaltres hem fet una esmena d’addició que diu així:
“Per a l'assoliment de tot aquest objectiu el qual, pensam, és
ambiciós i necessari, es necessita personal especialitzat que
treballi al costat dels docents, com ara psicòlegs i educadors
socials els quals han de tenir un espai definit, específic i
continu dins el sistema educatiu”. Crec que poden fer un
pensament, i si avui ens donassin aquesta alegria seria una
alegria per a tots els alumnes.
Per altra banda, també, a l'article 14, hem presentat una
esmena de modificació a través de la 8869, que, “en el cas
d’alumnes amb altes capacitats, atès que suposen entre el 5 i el
10% de la població escolar, les mesures per a la seva atenció
específica seran ordinàries i inclourà la promoció de l'alumnat
de cara a preparar-lo per a una orientació futura.”
Hem parlat també i hem escrit una esmena de batxillerat
d'arts plàstiques, arts escèniques i batxillerat general; ja sé el
que ens han dit, que la LOMLOE no els desglossa, però
nosaltres hem de reivindicar el que hem de reivindicar i crec
que aquest és un altre dels apartats que hem de tenir en compte.
Són moltes altres, n'hem parlat en ponència, n'hem parlat en
comissió, no m'allargaré gaire més, són un total de 25, perquè
sí que voldria fer una reflexió en relació amb aquesta llei que
avui quedarà aprovada.
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Bé, ja per no parlar de la ultradreta que ja, directament, ha
fet: me lo devuelva todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9..., no sé quantes
esmenes de devolució, ho tornam tot, i així ens quedam més
amples. Però, per altra banda, Ciutadans i el Partit Popular,
compren aquest missatge a la ultradreta, però, a veure, la Llei
de normalització lingüística no és de l'any 1986, no la va
aprovar el Partit Popular?
I he de tornar parlar de José Ramón Bauzá, que cada vegada
que en parl em pica el cos, però és que José Ramón Bauzá la va
retirar a la legislatura 2011-2015, i he de recordar que a la
legislatura passada -qualque cosa bona hem fet-, es va tornar a
fer una proposició de llei per retornar a la Llei de normalització
lingüística, a iniciativa del Grup Parlamentari El Pi. I també a
Illes per un Pacte, els primers que varen firmar vàrem ser
nosaltres, la Sra. Sureda va ser la ponent. I què passa? Que sí,
que volen sumar, que volen sumar, que volem sumar, i arriba
un moment que ens trobam que en tot allò que superam com a
societat, reculam, i hem de fer una passa endavant, i cinquanta
enrera, i això no pot ser!
Per tant, jo demanaria seny al Partit Popular, i demanaria
més seny també a Ciutadans, que essent imitadors no
aconseguiran res, no aconseguiran res, guardin i conservin
l'essència, guardin i conservin allò que s’ha fet aquí en aquesta
societat, perquè al final no em diguin que resultarà que el que
hem de defensar és el castellà, és que això no s'ho creu ningú!
Això no s'ho creu ningú, que hem de defensar el castellà!
Tothom parla el castellà! Els meus fills, als dos anys, parlaven
el castellà perfectament. El que s’ha de defensar és la nostra
llengua i nosaltres no ens movem del Decret de mínims!, avui
he sentit aquí, a primera hora del matí, una frase que és que
m’ha colpit: el cent per cent en castellà? No, és que això és cap
allà on anam, si no anam alerta entre tots!

Com dèiem, a nosaltres, en general, aquesta llei ens sembla
bé com un marc genèric, com un marc que cercava el consens,
com un marc per establir aquesta primera llei educativa de les
Illes Balears, perquè pensam que era necessària, que era
imprescindible i que, a la fi, arriba en el dia d'avui. Però també
tenim una mica la sensació que som massa bona gent, que de
vegades som massa bona gent, que se’ns pren una mica el pèl,
per aquesta bona voluntat de sumar i aquest entusiasme que
posam a les coses. Per què ho dic? Perquè al final tenim
transferides les competències de fa, què?, 25 anys?, no sé
quants d'anys fa ara exactament, són 25 o 26, i què?, seguim
parlant d’una llei lingüística i no educativa. Això és una llei
d'educació, no una llei de llengua, i al final ens hem enrocat en
el de sempre: que s'hi ha de dir “vehicular” o no ha de dir
“vehicular”; que s'hi ha de parlar d’”immersió” o no ha de
parlar d'”immersió”, sempre som allà mateix, no avançam!

Així que enhorabona per aquesta llei, nosaltres hem sumat
tot el que hem pogut i sempre estam a favor de sumar. Tenim
clar que la nostra llengua és la nostra llengua; encara -com diu
l’Obra Cultural Balear- pensam que s'hauria d'anar una mica
més enllà, com el comunicat que ha fet l’Obra Cultural, que els
subscrivim absolutament.

Per una banda, al Govern i als partits que donen suport al
Govern els hem de recriminar que no hem pogut aconseguir
aquest consens, ni els que són dins el corral, PSIB-PSOE, MÉS
per Mallorca, Unides Podem i amb el suport exterior de MÉS
per Menorca, i els que són fora del corral, que ja van desfets.
I, al final, resulta que la llengua ha estat el cavall de batalla
durant tota la ponència i tota la comissió d'aquesta llei
educativa.

En qualsevol cas, els destinataris no som nosaltres, aquí,
que ens podem tirar els trastos pel cap, els destinataris són els
alumnes, perquè són el present, perquè són el futur, perquè hem
de ser els qui som, amb les nostres bones arrels i una mirada
universal.

I, bé, la generositat i el consens no ha estat de part de
tothom.
En qualsevol cas, estic d'acord amb vostè, Sr. Conseller, o
estam d'acord que era el moment de la política i creiem que El
Pi ha fet política, com sabem fer. I he dormit avui nerviosa, ja
li dic, m'he aixecat pensant que avui s'aprovarà la llei
educativa, a veure si haurà anat bé o no haurà anat bé amb tots
els punts.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Pons. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 8874, 8875, 8876, 8877,
8885, 8886, 8888, 8892, de la 8896 a la 8900, les 8902, 8908,
8909, 8910, 8911, 8914 i 8925, de la 8931 a la 8934, les 8937,
8938, 8941, 8943, 8944, 8947, 8948, 8949, 8952, 8953, de la
8955 a la 8958, les 9298, 9299, 9300 i 9302, i posicionar-se
respecte de les de la resta de grups parlamentaris.
Això no obstant, aquesta presidència els comunica que el
Grup Parlamentari Mixt ha presentat dos escrits: el primer, el
RGE núm. 2104/22, pel qual retira les esmenes 8885, 8886,
8888, 8892, 8896, 8897, 8908, 8909, 8910, 8911, 8932, 8953,
8955, 8958 i 9299/21; i amb l'escrit registrat el dia d'avui, RGE
núm. 5834/22 s'han retirat les esmenes 8875, 8876 i 8877.
Donam la paraula al Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Bé, començaré i estam d'acord, Sra.
Pons, que aquesta nit m'ha costat dormir i que puj a aquest
faristol, de nou, com el primer dia, molt nerviós, molt nerviós
perquè debatem una llei que és molt important, no només per
ara, perquè podem debatre en aquesta cambra parlamentària,
sinó també per al futur de la nostra societat i dels nostres joves.
Benvinguts tots els que ens acompanyen: senador, rector de
la UIB, FELIB, autoritats.
Avui debatem la primera llei d'educació de les Balears, una
llei que ha de garantir un dels majors drets d’un estat de dret,
justament, la formació; la formació per a tots amb les mateixes
garanties i des del principi de totes les etapes de formació, una
de les qüestions més importants és establir l'etapa de 0-3 anys
com a una etapa formativa, que fins ara no ho era.
Així mateix, es garanteix la protecció de la formació de tota
la resta d'etapes, d'acord també amb l'Estatut d'Autonomia i
garantir que la nostra llengua de les Illes Balears pugui ser
utilitzada en les etapes formatives.
Com ha expressat la presidència, s'han retirat tres esmenes
per la meva part, i explicaré quines són: l’esmena 8875 parlava
de la urgència en la implementació d'aquesta llei, des del meu
grup considerem, consideràvem que era molt urgent, ja que es
tramita com una llei, i justament avui ens trobem en el procés
de l'aprovació, tramitar-la amb urgència no tendria sentit que
hauria d’haver estat mitjançant un decret llei, dels quals ja
n'hem parlat en diverses ocasions.
L'esmena RGE núm. 8876 ja inclou, tant a l'exposició de
motius com als articles 6,7,8 i 160, justament la gradualitat per
a l'etapa de 0 a 3 anys i la gratuïtat d'aquesta etapa i és el motiu
pel qual aquesta esmena també és retirada.
I l'esmena 8877/21 ja inclou a l'article 133.1, al seu apartat
j) bis, d'acord amb el dictamen que se’ns ha presentat,
garanteix, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, les modalitats
lingüístiques.

A l'esmena que queda viva el que debatem des del meu
grup, el que proposen des del meu grup, és expressar la
particularitat de Formentera. I per quin motiu? Amb el
conseller, a qui vull agrair també tot l'esforç que es fa, que s’ha
fet i que sabem que es continuarà fent a Formentera, per la
implantació tant de la Formació Professional dual, com ja s'ha
parlat per qui m'ha precedit, a Formentera, justament ja es fan
cicles formatius de cuina en aquesta modalitat molt particular,
així com en l'ampliació d'infraestructures per a la reforma
educativa.
També s'ha parlat moltes vegades de les dificultats que
tenim a Formentera per la triple insularitat, del trasllat dels
alumnes i de totes les qüestions que costen més per a un alumne
de Formentera en comparació amb un alumne de la resta d'illes.
S'ha proposat una transacció per part del Grup Socialista, la
qual ja els dic que, si no hi ha inconvenient per la resta de
grups, serà acceptada perquè recull les necessitats que tenim i,
al final, com s'ha parlat per qui m'ha precedit, parlam que hem
d'arribar a un consens.
La Llei educativa és per a tot i per a tots i és molt important
que arribem a punts de consens justament per poder aprovar-la
la majoria de grups. En aquesta transacció ja es parlava també
dins l'esmena original, i aquesta transacció ho recull d'una altra
manera, però molt important la manera també que sigui
aprovada, es crearia una unitat delegada a Formentera
justament per a l'estudi de les necessitats que té Formentera ara
i que tindrà en un futur, i que aquesta unitat delegada,
conjuntament amb el Consell de Formentera, com a
administració més propera, estudiï les necessitats que té
Formentera per estudiar i per garantir els grups. També
garanteix la coordinació interadministrativa justament entre
aquestes dues administracions, la Conselleria d'Educació i el
Consell de Formentera, i també garanteix, mitjançant partida
pressupostària, que hi hagi el finançament necessari per poder
fer-lo.
La transacció crec que la tenen tots, establiria quatre punts:
un dels punts s’ha retirat, segons expliquen per qüestió que
aniria a una altra llei, que també debatrem, que és la Llei de
consells, i és per això que l’acceptem. Els quatre punts són:
crear la unitat delegada, atenent les qüestions característiques
de Formentera; el segon punt, garantir la prestació dels serveis
educatius no universitaris a l'illa de Formentera, coordinats amb
el Consell Insular de Formentera com a administració més
propera; el tercer, que l'oferta de Formació Professional es
pugui decidir des de la mateixa illa, regulada justament en
aquesta unitat delegada i en una comissió de formació
professional; i la quarta, que aquesta triple insularitat quedi
garantida mitjançant una partida pressupostària, en el marc
pressupostari de cadascun dels anys.
Res més, donar-li l'enhorabona, Sr. Conseller, a tot l'equip
de govern, Sra. Presidenta, perquè aconseguir la primera llei
educativa és una gran fita de la qual podem estar ben
orgullosos.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Sanz. Donam la paraula el Sr. Castells,
per un temps de deu minuts.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Vull començar la intervenció
en aquest debat fent un reconeixement, fent un reconeixement
i un homenatge a totes les persones que van unir-se al
moviment del Pacte Educatiu, una gent que va lluitar, o que
vam lluitar, no només contra el TIL o contra la Llei Wert, que
també, sinó a favor d'una educació avançada, d'un canvi
educatiu, d'un model que superés definitivament un model
d'educació del segle passat, que havíem heretat del segle passat
i que, de fet, al nostre país encara fins i tot havíem heretat del
franquisme. I aquest moviment va constituir una autèntica
primavera educativa de les Illes Balears, i recordar-ho avui
suposa per a mi un recordatori agredolç; dolç, perquè va ser
una alenada d'aire fresc, va ser un moviment d'apoderament
social, i perquè, gràcies a aquell moviment, avui som aquí
aprovant la primera llei d'educació de les Illes Balears. Però
també un recordatori agre, perquè avui la gent que va formar
part d'aquell moviment estan defraudats, perquè no hem sabut
convertir el tresor d'aquell moviment en una llei realment
transformadora, agosarada, revolucionària, que ens acosti als
models educatius que admiram i als quals voldríem assemblarnos.
És una llei també, malauradament, que arriba tard, després
de l’extraordinària mobilització d'energies que va suposar el
moviment del Pacte Educatiu, hauríem d'haver estat capaços de
fer una llei la legislatura passada i aprofitar l'empenta, les idees,
la il·lusió. No puc evitar pensar que aquell moviment la
legislatura passada va fer por; va fer por posar-lo al capdavant
del Consell Escolar de les Illes Balears; va fer por donar-li
protagonisme; va fer pot rompre les inèrcies d'un model
educatiu estantís, antiquat, burocràtic, funcionarial en la pitjor
accepció del terme. I quan es va començar a donar tràmit el
document Illes per un Pacte es va dilatar, es va fer repetir tot,
es va anar apagant la flama; la maquinària implacable del dia
a dia de la conselleria, el seu dia a dia, imposat, va acabar amb
aquella il·lusió.
I açò vull s’ha de recordar, hi ha hagut un gran
malbaratament d'energies que podríem haver aprofitat perquè
aquesta llei sortís amb més suport i amb més consens.
L'únic fruit de tot aquell procés que vam aconseguir va ser
el Col·legi de Docents, i la notícia que tenim és que les traves
administratives, burocràtiques, han frustrat la posada en marxa
d’aquest col·legi, que fa tres anys que vam crear per llei.
Aquest és tota una sèrie de precedents que avui, que
evidentment és un dia d’alegria i de celebració, no podem
deixar de recordar, perquè és important i perquè és la nostra
història i és el que ens ha portat fins aquí.
I som on som, com diria el poeta, som on som i hem de
saber-ho i dir-ho. I què fa MÉS per Menorca en aquest som en
el qual som ara? Doncs, òbviament, intentar ser fidels al
moviment del Pacte Educatiu i, davant del projecte de llei que
va aprovar el Govern, mirar d’aprofitar-lo i mirar d'acostar-lo
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el màxim als postulats d’aquest moviment, al moviment del
Pacte al qual m'he referit.
Inicialment el projecte ens va decebre. Per què? I ara no ho
faré, Sr. Conseller, una crítica, com n’hem vistes moltes,
indocumentada. Per què? Doncs, perquè no donava resposta a
alguns dels elements fonamentals que són necessàries per al
canvi educatiu, sobretot en matèria de professorat; és a dir, la
formació inicial del professorat i la selecció del professorat és
la primera baula de qualsevol intent de canvi educatiu. Em
diran: és que la formació inicial no és cosa nostra, és de la
Universitat. És clar, està clar, per això nosaltres proposàvem
una proposta, una proposta agosarada, revolucionària a la qual
la política hauria de ser capaç de donar resposta; proposàvem
la creació de cossos propis, cossos docents propis, la qual cosa
ens hagués permès actuar sobre la formació inicial del
professorat. Perquè aquesta és, i em sembla que estarà d'acord
amb mi, Sr. Conseller, la gran mancança que tenim en aquests
moments per portar el sistema educatiu cap allà on volem, ni
podem regular la formació inicial del professorat ni podem
seleccionar-lo, perquè no volem, perquè ens conformem amb
què estableix la Llei de bases, i no volem desenvolupar el
nostre propi model educatiu, com vostè ha proclamat a la seva
intervenció.
Aquests elements, formació dins del professorat i selecció
del professorat, són les condicions necessàries perquè
l'autonomia de centre, que sí que és un element que està molt
ben treballat a la llei, puguin donar fruit al canvi educatiu.
Perquè, és clar, si l'autonomia de centres es troba en mans d'un
col·lectiu la major part del qual no té la motivació, la
preparació, la vocació necessària, doncs, evidentment, per
molta autonomia que donem, realment aquí no hi haurà un
motor de canvi educatiu.
I aquesta també és la condició necessària perquè es
produeixi un aprenentatge competencial, és a dir, una educació
per a la vida real. I aquí no puc deixar de citar un article que va
publicar el pedagog Jaume Funes, aquest cap de setmana, al
diari Ara, resumint només una frase, només agafaré una frase,
deia: “Hem de passar de la perversa frase, “passen de curs amb
suspensos i regalant títols”, que és el que diu la gent que està en
contra del canvi educatiu, Jaume Funes diu: “Hem de passar
d’aquesta frase a dir “encara no hem aconseguit que domini els
coneixements i les competències que necessita per esdevenir un
ciutadà competent”. Aquest és el resum del canvi que nosaltres
hem perseguit, que la llei apunta, però que nosaltres creiem que
s’ha quedat curta, i per això faig avui aquest discurs.
Aquest aprenentatge competencial, d’aquí deriva la
necessària, que també tots ens omplim la boca, l'educació
individualitzada, l'educació inclusiva, passar d'un model
educatiu industrialitzat a un model educatiu artesanal. I he de
dir, som on som, és a dir, partíem d’aquest projecte, amb
aquestes mancances, que, tot i la nostra decepció inicial, hem
aconseguit millorar aquesta llei, i cal reconèixer -i vull fer-ho
sense cap reserva- l'esperit i la col·laboració de la conselleria
que ha volgut aprofitar el nostre impuls i ha acceptat moltes de
les esmenes nostres, les de MÉS per Menorca, el grup més petit
d’aquest parlament, 50 esmenes en total, que ha tengut -i ho he
de dir així- molta receptivitat per part del Govern i que crec
que, conjuntament, hem aconseguit millorar aquesta llei.
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I avui podem celebrar que millora, i molt, el finançament de
l'educació 0-3, en el curt termini aconseguirem que és més que
dupliqui el suport que la conselleria dona a les famílies amb
fills escolaritzats a la xarxa pública, més que duplicar el suport
que es dona avui, gràcies a una esmena de MÉS per Menorca.
En matèria d'educació inclusiva, hem aconseguit que quedi
clar que als centres hi ha d'haver una xarxa integrada de
serveis, de salut, socials, no només educatius, i que l'atenció
s’ha de donar als mateixos centres.
Hem pogut fer millores en matèria d'actualització
pedagògica: refermar l'autonomia dels centres per completar i
desenvolupar el currículum.
Fer un reconeixement insòlit, podríem dir que
revolucionari, a l'educació no formal i integrar-la dins del
sistema, que sigui avaluada, que formi part de l'avaluació dels
alumnes. Fer èmfasi en què l'avaluació no pot consistir en la
simple verificació de la memorització d'uns continguts.
També altres elements de millora del sistema: formació del
professorat en els centres, els centres com a protagonistes de la
formació permanent del professorat; millora de la selecció de
professorat, en la línia del que nosaltres perseguíem, que la fase
de pràctiques fos un autèntic MIR educatiu, això no s’ha
aconseguit, però hem aconseguit uns avanços tímids fruit de la
transacció; més recursos dedicats a l'avaluació externa dels
centres; un pla d'impuls dels col·legis que integrin primària i
secundària, una vella reivindicació mai no portada a terme.
I també altres elements de millora del funcionament dels
centres: fer èmfasi en els temes de convivència; regular les
juntes de delegats dels centres, per primera vegada es regula
aquest òrgan de participació dels estudiants en el govern dels
centres; el reconeixement social dels equips directius. I altres
elements que podríem citar com la millora de la regulació i el
finançament de les escoles municipals de música; que la
Inspecció supervisi el compliment del projecte lingüístic dels
centres, element important que de vegades ens oblidem en el
model lingüístic, la supervisió que els centres acompleixen el
seu propi projecte lingüístic, i també el programa d'obertura
dels centres fora de l'horari lectiu.
Totes aquestes són un resum de les millores que hem
aconseguit introduir a la llei.
Per acabar, i per resumir la valoració que fem d'aquesta llei:
aquesta llei es queda curta per deixar enrere el model educatiu
del segle passat, hauríem desitjat una llei que garantís a tots els
alumnes una plaça pública i que l'educació de 0 a 3 anys fos
gratuïta per a totes les famílies.
MÉS per Menorca vol un ensenyament més innovador i més
pròxim als països, per exemple, del nord d'Europa. I lamentem
que aquesta llei arribi tard i hagi deixat perdre l’embranzida
que va suposar el moviment Illes per un Pacte, però hem de
celebrar les millores aconseguides i molt especialment que hem
aconseguit duplicar el finançament de les escoletes infantils
públiques, una família que abans rebia per cada fill que tenia
escolaritzat a la xarxa pública una subvenció de 400 euros,
passarà a rebre, en el termini de tres anys, una subvenció de

1.000 euros, per tant, en el context de la gratuïtat que ens ha
d'arribar a través de la llei estatal, crec que és una passa
endavant molt important. I com aquesta altres millores que ja
he esmentat.
Vull acabar dient que MÉS per Menorca ens consideram
hereus i continuadors, amb altres, no únics, del moviment del
Pacte Educatiu, ens comprometem a continuar lluitant per fer
un seguiment estricte de la política educativa, com hem fet
sempre, vostès ho saben bé, perquè l'educació és el dispositiu
clau per assolir la justícia social i per això MÉS per Menorca
hi posa tanta energia.
Hi hem estat, hi som i hi continuarem sent!
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 8980, de la 8982 a la
8987, de la 8989 a la 9000, de la 9002 a la 9008, les 9011,
9013, 9014, 9016, 9017, 9018, 9020, 9022, 9023, 9024, de la
9026 a la 9029, les 9033, 9034, 9035, 9038, 9039, 9041, de la
9044 a la 9050, de la 9052 a la 9059, la 9063, de la 9067 a la
9076, de la 9079 a la 9088, de la 9090 a la 9096 i les 9098 i
9311, i posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, Sr. President. Fent la referència onírica que s’ha
plantejat aquí, aquest diputat ha descansat, ha dormit bé, per a
la consciència és important a l’hora d'anar a dormir, però
evidentment els nervis són importants i seran evidents per la
intervenció i per l'envergadura d'aquesta llei.
En primer lloc, comentar-los que el nostre portaveu no serà
aquí present avui per un tema familiar inexcusable i, per tant,
jo presentaré en aquesta tribuna, en el seu nom i en el del grup
parlamentari, les nostres esmenes.
Sens dubte des de Ciutadans -i vostès ja ho saben- hem estat
conscients des del primer moment que érem davant la
tramitació de la llei més important o de les més importants
d'aquesta legislatura i, per això, sempre hem defensat i
defensarem que el que necessitam és un pacte d'estat per a
l'educació que reforci la qualitat de l'educació i que garanteixi
la igualtat com a principi fonamental.
El nostre grup parlamentari, amb l'esperit constructiu que
ens caracteritza, hem presentat un total de 121 esmenes per a la
millora de llei educativa, i perquè es garanteixi la qualitat de
l'educació en la qual l'equitat i la igualtat d'oportunitats siguin
pilars fonamentals.
Hem fet un esforç molt gran per intentar millorar aquesta
llei i uns altres han decidit no fer-ho, i no presentar esmena, i
és el seu estil de retre comptes a la ciutadania.
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Amb les esmenes aprovades per Ciutadans hem aconseguit
que s'incorpori com a principio fundamental y pedagógico el
fomento del talento en todas las etapas educativas; suprimir
el concepte d'immersió lingüística com a tal, encara que amb
l'article 133.3 queda blindada a la pràctica; incluir la
posibilidad de financiar en los centros privados concertados
los servicios que resulten de los processos de inclusión, amb
l'objectiu d'incentivar la innovació i l'ocupació laboral que
garanteixi la flexibilitat i l'especialització de l'oferta formativa;
que los proyectos de dirección tengan que ser públicos y
accesibles; que s'implementin models de disseny universal que
garanteixin l'accessibilitat universal; eliminar el que solo haya
oferta pública para adecuar la formación profesional a les
necesidades del tejido productivo y la colaboración con los
agentes; incloure la necessitat d'assolir el domini ple de les
dues llengües oficials, però que volem que el registre lingüístic
sigui formal i culte al final de l'escolarització obligatòria;
incluir la promoció del éxito educativo y la prevención del
abandono escolar temprano; incloure la no-discriminació per
necessitats diverses, juntament per raons de gènere i envers
l'orientació sexual.
Algunas de nuestras enmiendas hay que decir que están
orientadas para incluir a los alumnos con altas capacidades
y talentosos, junto a alumnos con dificultades curriculares y/o
necesidades educativas especiales. La formación del
professorat és la consecució del model educatiu inclusiu i amb
la diversitat cultural.
I ens queden actives per defensar avui aquí un total de 90
esmenes a les quals faré referència, però, mirin, és una
evidència que aquest projecte de llei du massa concessions als
socis del Govern de les Illes Balears. Ya se presentó como un
obús ante cualquier atisbo de posibilidad de consenso, i això
li hem traslladat moltes vegades al conseller. Per tant, no
podem estar-hi d'acord per les següents raons que li exposarem:
partimos de que se basa en el parcheado que se hizo en la
LOMLOE, a la LOMCE y a la LOE, una ley que no contó con
el consenso ni de los grupos parlamentarios ni del conjunto de
la comunidad educativa, atempta contra la llibertat educativa
i les famílies i el seu dret a triar l'educació dels seus fills, per
sobretot altra cosa,... com fa la LOMLOE, i es plega davant el
model d'enginyeria social que planteja Unidas Podemos en
l'escolarització sota els requisits de proximitat que atempta
contra la igualtat d'oportunitats, por su particular visión de la
sola inclusión de la diversidad en la escolarización sólo en
centros ordinarios y no en el resto.
Y no se acepta nuestra enmienda, la 8989, para hacerles
alguna referencia, respecto al artículo 10, para suprimir lo de
“preferente en centros ordinarios y que se garantice el
derecho de las familias a elegir si quieren escolarizar a sus
hijos y a sus hijas con necesidades especiales en centros
ordinarios o optar por centros de educación especial.”
Entenem que suposa un atemptat contra la igualtat i l'equitat
intentar reduir les xifres d'abandonament amb la promoció amb
suspensos que deixava la LOMLOE a les comunitats
autònomes. No és la solució tapar el fracàs escolar per acabar
amb ell i és una maçada a l'esforç i a la meritocràcia.
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Blinda la immersió lingüística i el model monolingüisme en
català, incloent la llengua castellana, excloent-la com a..., la
llengua catalana. I encara avui, encara avui ens trobarem que es
fa una passa per eliminar el castellà com a llengua vehicular.
Hoy el PSIB-PSOE, con un juego de trilerismo, vuelve a
insultar el trabajo parlamentario llegando a acuerdos en los
despachos únicamente con los socios del gobierno, y esa es la
única voluntad de consenso que realmente se ha manifestado.
Des de Ciutadans, defensam un model plurilingüe en les
dues llengües oficials, com a vehiculars, amb la introducció de
l'anglès. Un modelo en el que se garantice el derecho a las
familias a matricular a sus hijos y a sus hijas en la lengua
materna y la libre elección en la primera enseñanza. Y eso es
lo que pedimos con varias de las enmiendas que hemos
presentado.
No es pot cridar al consens lingüístic, com va fer el
conseller Martí a l’inici, si es presenta un projecte de llei
blindat amb la immersió del Decret de mínims del Partit
Popular i amb la llengua catalana com a única llengua
vehicular.
Va ser a través d'una esmena de Ciutadans que es va
aprovar en ponència, El Pi hi va votar en contra, quan es va
eliminar a l'article 134, un paràgraf que implementava la
immersió lingüística. I gràcies a aquesta esmena de Ciutadans,
que es va aprovar en ponència, es va aconseguir introduir al
projecte de llei que les dues llengües oficials fossin vehiculars.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Decirles también, y como denunció nuestra portavoz,
Patricia Guasp, ya desde la ponencia, que aunque se consiguió
introducir el castellano, también como lengua vehicular, era
algo puramente testimonial dado que en la práctica el artículo
133.1, letra f) y en el punto 3 del artículo 133, blinda la
inmersión lingüística en la lengua catalana como
vertebradora.
Este gobierno ha demostrado que no quiere respetar las
sentencias judiciales que garantizan al menos el 25% de horas
lectivas y una troncal en castellano, como se ha reiterado en sus
sentencias.
Ciutadans defensarà el dret de les famílies a triar i defensarà
també els drets lingüístics de tots els alumnes. A més, amb les
nostres esmenes a l'articulat del capítol del model lingüístic,
defensam amb diverses esmenes que en acabar l'ensenyança
obligatòria es tengui el ple domini en el registre lingüístic
formal i culte en les dues llengües.
Però ahir, fruit de la negociació en els despatxos, i no de la
tramitació parlamentària, el PSIB-PSOE va decidir, al costat
dels seus socis, delimitar el mínim consens aconseguit, i avui
perpetraran aquí un nou atropellament.
Nunca imaginamos desde el grupo parlamentario tanta
falta de altura de miras y tanta irresponsabilidad por parte de
este Grupo Parlamentario, del PSIB-PSOE, que ha escenificat
la pleitesía, una vegada més, al nacionalisme; encara que vostès
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sempre posen l'excusa que són els socis i que ja s’assembla,
evidentment, que se sentin vostè còmodes sempre.
No es pot demanar consens, demanar... no centrar el debat
en la llei d'educació i sí en la llengua, quan Unidas Podemos
i MÉS no han fet més que centrar aquest debat precisament. No
poden demanar consens i presentar un projecte de llei amb la
llengua catalana com a única llengua vehicular. No poden
demanar consens quan han admès esmenes i ara l'article 1
regula que el sistema educatiu és el principal instrument del
qual disposa la comunitat autònoma per fer efectiu el mandat
d'assegurar el coneixement de les dues llengües oficials.
I per això votarem no al que recull l'objecte d'aquesta llei i
votarem no als articles 1 i 2.
La immersió basada en la imposició, el que persegueix el
somni del monolingüisme, és el que es presenta, i aquí, en el
segle XXI, aquest govern no té un model sinó un dels anys
noranta. Por eso, desde Ciudadanos, apostamos porque el
castellano, el catalán y el inglés, las tres lenguas, sean lenguas
vehiculares.
(Remor de veus)
I mirin, vostès empraran usar la fal·làcia d'interpretar
malament el discurs del nostre partit, com si nosaltres
estiguéssim en contra de la llengua catalana, i això saben
perfectament que és fals; del que estam en contra és del que
vostès fan, és a dir, eliminar el castellà de l'ús normal, és a dir,
vehicular de l'educació i de l'administració. I estam en contra
d'arraconar les modalitats insulars pròpies de les nostres illes.
I del que estam a favor des de la nostra formació política és de
la llibertat d'elecció de llengua i de preservar els drets
lingüístics de tots els ciutadans de les Illes Balears.
Tenim la gran sort en aquesta comunitat de tenir dues
llengües, dues llengües oficials reconegudes per la Constitució
i pel nostre Estatut d'Autonomia, i això suposa sumar en
riquesa lingüística, cultural, la diversitat i no restar, com aquí
es pretén.
Faig avui una crida a la responsabilitat i a la legalitat, deixin
d'atacar en el que vostès fan contra el bilingüisme, donin suport
a les esmenes de Ciutadans i a la llei d'educació amb les nostres
propostes. El conseller March sap que tenim en aquest sentit
raó, encara que no ho pugui reconèixer explícitament avui
aquí.
Defensam una esmena, l'esmena 9049, hi entr en detall, en
la qual demanam incloure el foment, coneixement i estudi de
les modalitats lingüístiques insulars. El Partido Popular se
conformó en la ponencia con la transacción a una enmienda
suya sobre el fomento del uso. Des de Ciutadans seguirem
defensant també el coneixement i l'estudi.
Altres de les nostres esmenes, la 9050, afegeix a l’article
133, perquè els alumnes amb necessitats especials o problemes
importants en l'aprenentatge rebin l'ensenyança en la llengua
materna o en l'elecció de les seves famílies.

El artículo 9054, un curso puente, aborda por un curso
puente para los alumnos de incorporación tardía, y para que
se dé a los docentes un plazo de dos años para acreditar el
requisito de capacitación en la lengua catalana.
Explicaremos por qué entendemos ahora que la norma
atenta con la libertad educativa. No quieren introducir el
concepto de demanda social que se incluiría con las
enmiendas que ha presentado Ciudadanos, porque el PSIBPSOE se pliega de nuevo al modelo de Unidas Podemos de
ingeniería, y que ya hemos discutido varias veces, por el cual
se decide que los niños tienen que estudiar en un código postal
concreto, con independencia del proyecto educativo que elijan
las familias.
La concertada no puede ser subsidiaria, lo hemos dicho
muchas veces, sino que debe ser complementaria, también es
educación pública, está financiada como educación pública.
Presentamos enmiendas encaminadas a incluir que el
bachillerato y la formación profesional sean objeto de
concierto. Y lamentamos que no haya consenso encontrado en
el ámbito del apoyo de los grupos por una cuestión, a veces, de
explícito sectarismo.
Ustedes hablan de consenso sin tener en cuenta que casi el
40% de los niños y niñas de esta comunidad autónoma
estudian en centros concertados.
Por otro lado, hemos presentado enmiendas, la enmienda
9075, al artículo 2.4, respetando la voluntad de las familias y
la demanda social; la 8993, respecto a la aprobación de
nuevos conciertos educativos, para que estén sujetos con la
demanda por parte de las familias; la 9024, como saben,
incluir en la exposición de motivos que se garantice la
cobertura pública del coste efectivo de la plaza; la 9006,
añadir el artículo 108 que se garantice una asignación de
recursos suficientes y de forma equilibrada entre todos los
centros sostenidos con fondos públicos; la 9005, pedimos
eliminar del artículo 108.2 que el régimen de admisión del
alumnado quede condicionado con el número anual ofrecido
por la Administración educativa.
Pedimos recursos suficientes para garantizar cubrir el
gasto de la plaza, concertando la educación también especial
y la educación infantil, el bachillerato y la formación
profesional.
En la 8990, pedimos que se respete el carácter propio del
centro educativo con el que se suscribe ese concierto.
Tampoco aceptan nuestra enmienda en la que pedimos una
zona escolar única para garantizar la igualdad de
oportunidades, y en este caso obtuvo la abstención del Partido
Popular.
La enmienda 9003, el proceso de escolarización,
proponemos establecer una zona escolar única, como hemos
dicho, para garantizar la igualdad de esas oportunidades,
eliminando únicamente el criterio de proximidad. Es
sorprendente que eso no se apoyase por algún partido político.
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Otras enmiendas que quiero destacar en esta intervención
es un paquete de enmiendas que hemos presentado importantes
en el ámbito de garantizar la atención especial, (...) especiales
en el ámbito de trastornos en el aprendizaje y en el lenguaje.
También para la atención a las altas capacidades pedimos
reforzar los mecanismos para la detección temprana de
necesidades especiales y de altas capacidades, como refleja la
enmienda 9072.
La 9026, en cuanto a la enseñanza de idiomas, deberá
atender a esa diversidad.
La enmienda 9039 es preguntar si ustedes están a favor o
no del préstamos de los libros, nosotros sí.
La enmienda 9080 incluye también ayudas en el ámbito de
transporte escolar, en el artículo 163.1.
La enmienda 9038, respecto a la inversión en educación
para que esté garantizada.
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via vehicular de les dues llengües per arribar a aquesta
educació de qualitat i d'equitat.
Per tant, demanam aquesta responsabilitat, i demanam
també l'atenció a les nostres esmenes, només amb una educació
de qualitat pot garantir-se la igualtat d'oportunitats, i els nostres
fills i les nostres filles, els nins i nines i els joves són el futur,
però des del present d'avui, i el nostre millor actiu ha de ser el
capital humà.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, de la 9100 a la 9295, i
posicionar-se respecte de les de la resta dels diferents grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Campos, per un temps de
quinze minuts.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Y en el ámbito 9045, la disposición decimoquinta, pedimos
implantar de forma generalizada y progresiva la figura del
enfermero escolar en los centros educativos, que ha sido
objeto de debate, también, en la Comisión de Salud, pero de
forma presencial y permanente para atender los problemas y
enfermedades de salud, para impartir formación y fomentar los
hábitos saludables y de promoción de la salud. No solo es una
reivindicación de los enfermeros y las enfermeras del ámbito
público en nuestra comunidad autónoma, es también de
muchísimas familias, y aquí quiero agradecer, nuestro grupo
parlamentario, agradecer el apoyo que ha dado a esta medida,
el Sr. Castells, del Grup Mixt MÉS per Menorca.
9048, la reducción progresiva de ratios, al menos un 10%.
Entendemos que afecta a la calidad de la enseñanza y también
al seguimiento de la atención por parte del profesorado, de las
de cada alumno.
Por todo ello, esperamos que rectifiquen los grupos del
Govern, al menos pido al PSIB-PSOE responsabilidad y
altura de miras, en aras a un consenso para que todos los
ciudadanos de la nostra comunitat autònoma, els seus drets i
llibertats puguin veure’s integrats en aquesta llei educativa; una
llei educativa que ha de ser per a tots i que garanteixi la qualitat
de l'educació, on l’equitat i la igualtat d'oportunitats són, com
he dit abans, els fonaments.
Quan es fa de l'educació una arma electoral, vol dir que no
s’està a l'alçada del que demana la nostra societat. Ho ha
explicat moltes vegades el portaveu del nostre grup, la Sra.
Patricia Guasp, i crec que era obvi reiterar-ho de bell nou, aquí.
Sempre nosaltres hem abordat l’'educació com s’ha d’entendre:
un assumpte d'estat i no de partits, perquè l'educació sigui una
eina eficaç per a la igualtat d'oportunitats i, evidentment, per a
la cohesió i la integració.
I mirin, nosaltres sí, i si escolten vostès la nostra
intervenció, hem vengut a parlar d'educació, tot i que l'àmbit de
la llengua és un àmbit s’hi troba vinculat, també, a aquesta llei
educativa, entre altres coses, perquè entenem que ha de ser la

Muchas gracias, Sr. presidente. Buenos días, señores
diputados, buenos días, miembros del Gobierno, Sr. Consejero,
público asistente. Aprovecho para saludar también a los que
están en la sala adjunta, que deben estar pasando frío, por
cierto, un saludo a todos.
Sr. March, usted ha salido aquí y parecía que venía a recibir
un Óscar porque se ha pasado la mitad de la intervención dando
las gracias a un listado y..., vamos, inacabable de personas que
para usted han hecho un gran trabajo, porque para usted esto es
una gran noticia y hoy estamos en un día de fiesta. Pues, mire,
no, la verdad es que hoy no es un día para celebrar, hoy los
ciudadanos de Baleares no recordarán con agrado la aprobación
de una ley que va a perjudicar profundamente el futuro de
muchos alumnos. Esperemos que sea breve y podamos
derogarla cuando nosotros tengamos responsabilidad del
gobierno.
Como sabe, VOX es el único partido que presentó una
enmienda a la totalidad a este proyecto de ley de educación,
hoy estamos aquí también porque, lógicamente, presentamos
también enmiendas parciales de supresión, lo digo porque,
según lo que se ha publicado -o algunos han dicho- no tendría
por qué estar aquí, porque he oído que ¡hasta VOX no ha
presentado enmiendas, por primera vez en la historia! Bueno,
pues no, presentamos una a la totalidad y todas las demás de
supresión. Y tengo que decirles que, visto el desarrollo de las
comisiones, las ponencias, el dictamen final, sus
intervenciones..., acertamos completamente a presentarlas,
tanto la enmienda a la totalidad como las de supresión, porque
lo único que se puede hacer con esta ley es eso, es suprimirla.
Este es un proyecto para blindar por ley el fracaso de un
sistema educativo y la condena a la mediocridad de las futuras
generaciones. Ustedes van a aprobar esta bazofia de ley que va
a consolidar que estemos a la cabeza de España en abandono y
fracaso escolar, con porcentajes superiores al 20%; una ley que,
en la práctica, huye del esfuerzo y el conocimiento para
centrarse en el objetivo fundamental para ustedes, que es
convertir la enseñanza en una máquina de adoctrinamiento
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ideológico al servicio del socialismo, desde la resiliencia, la
perspectiva de género y en catalán, sobre todo, en catalán.
Miren, tanto la lamentable situación en la que se encuentra
nuestro sistema educativo como el contenido de esta ley, es la
demostración de la incapacidad de gestionar la competencia de
educación para formar a los hombres y mujeres del futuro, con
sentido crítico, libres, formados, con valores como el esfuerzo,
el mérito y la capacidad de superación, para adquirir los
conocimientos necesarios que les ayudarán en su vida
profesional. Una vida profesional cuyos mejores puestos,
gracias a estas fabulosas normas y leyes que aprueban, los
mejores puestos los están dejando en manos de aquellos que se
pueden permitir la educación privada, porque huyen de una
educación pública que les aboca al fracaso.
Ustedes deberían reconocer que son incapaces de gestionar
esta competencia de educación, devolverla al Estado y, desde
luego, a continuación, irse a su casa. Pero no, ustedes quieren
perpetuar el fracaso educativo y condenar este país a la
mediocridad, nosotros no.
Gran parte, además, de los problemas que sufrimos hoy y
que nos afectan como sociedad -incluida la continua
resurrección de odios enterrados ya hace muchos añosproviene de la educación; lo que ustedes también pretenden,
que es incluir eso que llaman memoria histórica, y que no es
más que desmemoria histérica o auténtica fantasía, pues eso, lo
que va a hacer es aún incitar más a la división de este país.
La culpa del desastre educativo, cuyas consecuencias hoy
estamos sufriendo, la tienen ustedes; los que estaban antes que
ustedes también tienen parte de culpa, y ahora pretenden
perpetuarlo en esta ley de educación balear, por ejemplo, con
una primacía en la práctica de la escuela pública, cuando uno
de cada tres alumnos de Baleares está escolarizado en un
colegio concertado; imposibilidad práctica para los padres de
elegir el centro educativo; intromisión en la esfera privada
afectivo-sexual; imposibilidad de que los padres puedan educar
a sus hijos en base a sus convicciones morales o religiosas; e
imposición absoluta del catalán como lengua vehicular,
blindando el viejo Decreto de mínimos, otorgándole rango
legal.
Esta va a ser una nueva ley educativa que demuestra su
animadversión a formar alumnos libres, de mente abierta,
dotados de espíritu crítico y realmente independientes, capaces
de elegir bien en las complejas decisiones que la vida les
pondrá por delante. Ustedes no están interesados en que los
jóvenes decidan por sí mismos, quieren crear un rebaño que no
se plantee los perjuicios que el socialismo educativo ocasiona
a la sociedad.
El proyecto de ley de educación de Baleares sigue la misma
línea que la LOMLOE, una ley que hunde la enseñanza en
España. Ustedes, los que vayan a votar a favor, van a pisotear
el futuro de los niños, adolescentes y jóvenes, ellos van a ser
las víctimas de sus experimentos.
Por ejemplo, esta ley incluye varios absurdos: uno de ellos
es que pretende adornar el currículo escolar con perspectiva de
género; a fin, además -ustedes han enfatizado en ello-, a fin de

lograr más vocaciones científicas o humanistas femeninas a
través de este sistema. Bueno, esto es lo que pone de relieve es
el sesgo autoritario de aquellos que son responsables políticos
de la enseñanza.
Esta ley estigmatiza a las familias que desean ejercer su
derecho a la objeción de conciencia en aquellas actividades
formativas complementarias que tratan temas moralmente
controvertidos; no aceptan la participación voluntaria en ellas,
como reflejo de una escuela propia, de una sociedad madura,
tolerante y plural en el marco de una democracia avanzada.
Este proyecto de ley, que sigue la teoría de la exministra de
Educación, la Sra. Celaá, de que los hijos no son de los padres,
sino que pertenecen al Estado o a la comunidad autónoma,
blinda este sistema.
El Gobierno balear, a través de la Consejería de Educación,
por supuesto con las aportaciones de los partidos y entidades
que dependen de la subvención pública, pretenden definir el
significado de bueno y malo, al tiempo que se abordan debates
tan interesantes como el respeto por las minorías o las
identidades de género.
Esta ley, que va en contra del aprendizaje, la práctica, la
memoria y los resultados, no incluye en ningún momento ni
apela a la excelencia, a la mejora, una excelencia y una mejora
que promuevan los valores que impidan que Baleares siga
siendo líder de la tasa de desempleo juvenil, como lo es
actualmente, sino que sacrifica el futuro de generaciones
enteras en favor de un falso igualitarismo.
Se repite hasta la saciedad la inclusión, todo es inclusivo en
esta ley, eso sí, promocionando de curso con suspensos, ¡muy
inclusivo!, incluso en bachillerato, no solo se puede pasar de
curso hasta con dos materias suspendidas, sino que se puede
obtener el título sin haber aprobado todas las materias, ¡qué
gran progreso! ¡Qué gran avance, de verdad!
Esta ley, además, también perjudica a la educación especial.
Y este proyecto de ley de educación ataca un derecho
básico, ataca el derecho constitucional de los padres a elegir el
tipo de educación de sus hijos, e impide la libre elección de
lengua en la enseñanza entre las dos lenguas oficiales,
imponiendo de facto un sistema de inmersión obligatoria en
catalán.
Decía el consejero, decían muchos de ustedes, los que han
intervenido antes que yo, que estaban muy bien las
negociaciones, era una demostración del consenso, los acuerdos
a los que se había llegado, oigan, y ¿qué pasa?, de repente ayer
por la tarde todos esos consensos y negociaciones se van a
tomar viento, porque aparece el líder de un partido que ni
siquiera está aquí, y dicen: hasta aquí hemos llegado, todo lo
que habíais dicho, retiradlo. ¡Vaya consensos y negociaciones!
Además sobre un tema que ustedes han demostrado que es el
verdadero objetivo de esta ley, porque aquí mucha inclusión
mucha... mucho progreso, mucho avance, mucho feminismo,
pero el... -lo han demostrado ustedes, eh, no nosotros, o sea
para que vean quienes están obsesionados con el tema
lingüístico-, ustedes han demostrado que el verdadero objetivo
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de esta ley es blindar el predominio total del catalán, esa es la
cuestión de esta ley.
Podríamos reducir todo este debate al artículo 133, miren
si nos ahorraríamos tiempo, y eso es lo que han demostrado
ustedes con el sainete que estamos viviendo no solo durante el
último mes, sino sobre todo ayer y hoy.
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discriminación lingüística, dando la palabra a las familias, unas
familias que no aparecen en este texto, en elegir la educación,
les dan un papel simbólico en algunas asociaciones, pero las
familias... nada, no aparecen.
¿Por qué tienen miedo a la libertad? Ustedes odian la
libertad, no quieren que las familias elijan. Nosotros no.
(Remor de veus)

Además, dejen de engañar con el tema este de que si el
castellano, el español iba a ser lengua vehicular o no: “La Sra.
Armengol cede a sus presiones de... de los... de MÉS”, y tal,
no, oiga, dejen de engañar: ¡nunca estaba contemplado que el
español iba a ser lengua vehicular, nunca!, ni con el texto
original, ni con el texto que recoge las enmiendas ni el texto
que aparece en el dictamen, nunca. Ustedes mienten
abiertamente, mienten a la ciudadanía. Ustedes no quieren que
el español sea lengua vehicular en Baleares, quieren seguir con
el mismo sistema que llevamos desde hace 25 años donde de
facto se sufre una inmersión obligatoria en catalán.

Ustedes lo hacen porque utilizan el catalán como arma para
adoctrinar, por eso no quieren que haya familias que puedan
elegir la otra lengua cooficial y oficial de España. Y ustedes
también quieren que esto siga así porque han creado una
industria millonaria con el catalán, aquí hay cientos, miles de
personas que viven de la subvención pública por imponer el
catalán, que pagamos todos los ciudadanos, los discriminados
también. Por eso no quieren dar la palabra a las familias, por
eso tienen miedo.

No engañen a la gente, dejen de intentar tomar el pelo a la
gente, que sufren las familias que tienen sus hijos en el colegio
cuando escuchan: el español va a ser vehicular; no, ahora ya no
lo va a ser. Nunca lo ha sido y nunca se pretendía hacerlo, y
ustedes lo saben, no hagan estos paripés, ni estos circos,
ustedes no quieren.

Ustedes quieren seguir condenando a los alumnos a no
dominar la lengua que hablan 600 millones de personas, ¿qué
mayor absurdo puede haber que en el país original del español
no se pueda escolarizar a un niño en español? Si es que esto no
pasa en ninguna parte del mundo, y ustedes, todos los que van
a votar a favor, es lo que pretenden blindar,...

Además, esta propia ley cae en varias incongruencias, por
ejemplo, la ley dice que “se prohíbe separar a los grupos clase
por razón de lengua”, pero, en cambio, sí que los separan para
eso que llaman acolliment lingüístic, que es una vuelta de
tuerca más a eso... el apartheid lingüístico que sufrimos en
Baleares, que sufren sobre todo los que tienen el español como
lengua materna, ahí no pasa nada, ahí se pueden separar.
La ley también dice que “uno de los principios es el derecho
de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua
materna.” Fíjense lo que dice, pero esto no solo no pueden
hacerlo, sino que si algún centro -supongo que concertadofacilita la opción, si la ley prohíbe separarlos por razón de
lengua ¿cómo lo van a hacer ustedes? ¿Van a tener un profesor
susurrándole en el mismo grupo clase en un idioma? ¿Partirán
por la mitad, lo hará uno en un momento, otro en otro? Esta es
la demostración que este derecho tampoco se va a poder llevar
a la práctica, dejen de engañar a la gente.
Este es el quid de la cuestión, el quid de la cuestión es la
libertad lingüística, la libre elección de lengua, que es lo que
defiende VOX, libertad frente a la imposición del catalán que
se sufre en Baleares.
Porque, además ¿por qué tienen ese miedo a elegir? ¿Por
qué tienen miedo a que las familias puedan elegir libremente la
lengua que quieren para la educación de sus hijos? Pues, si
ustedes fueran tan demócratas, que no lo son, son lo más
apartado de la democracia y de la libertad, no tendrían ningún
problema en que la familia elija libremente qué lengua quiere
para la enseñanza de sus hijos, siempre garantizando el
conocimiento de la otra, como defendemos nosotros.
De hecho, nosotros por eso hemos registrado una
proposición no de ley donde se recoge cómo acabar con la

(Remor de veus)
... les debería dar vergüenza, 600 millones de personas y
ustedes quieren impedir que dominen esta lengua.
Es más, también quieren que lo impidan... el dominio
correcto, los docentes, porque ustedes sí que incluyen en la
ley... establecen que tienen que acreditar nivel de catalán, igual
que para la lengua extranjera, pero ¿acreditación de nivel de
castellano, del nivel de español? no se exige ninguno. También
es verdad que, como ya saben que no va a haber clases en
español, pues ¿para qué? ¡Eso es un gran avance!
En definitiva, bajo el eslogan..., este que utilizan ustedes,
“una educación pública de calidad, gratuita y para todos, todas
y 'todes'”, se esconde la condena a los sectores más
desfavorecidos de nuestra sociedad, cuyas posibilidades de
éxito educativo, social y profesional quedan lesionadas por un
sistema público de enseñanza, donde los criterios de formación,
los contenidos académicos, los saberes universales, incluso la
privacidad, han sido sustituidos por criterios de titulación, la
pseudocultura y la llamada educación emocional.
Con la aprobación de esta ley, edulcorada con enmiendas
parciales, que no modificarán los fundamentos de la ley, los
partidos que voten favorablemente serán corresponsables de
impedir un futuro próspero a las futuras generaciones,
principalmente a las más necesitadas económicamente, a
quienes van a condenar a un sistema fracasado.
Ustedes, que además son habituales a inventarse palabras,
son un auténtico diccionario de eso que llaman el “politiqués”,
-yo les animo a que creen el diccionario español-politiqués,
politiqués-español-, han creado eso de la economía circular,
que ustedes salen a la calle y no saben lo que es, pues ustedes
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lo que han hecho es crear la “educación circular”, la educación,
pero dando vueltas en el fracaso absoluto, y de ahí no la
quieren sacar, ustedes son los artífices de la educación (...).
Acabo, VOX se abstendrá, acabó, VOX se abstendrá en
todas las enmiendas de los demás partidos, en coherencia con
todo lo que hemos dicho desde el principio, y votará en contra
de todo el articulado de una ley, que llevaremos al Tribunal
Constitucional, y que, en cuanto tengamos responsabilidad de
gobierno, derogaremos.
Muchas gracias.

escuelas ahora mismo, y de parte de quién están, si no es de la
comunidad educativa.
Esta ley es una victoria de la sociedad balear, que no se va
a quedar aquí en el Parlamento, esta ley cobrará vida y será un
instrumento que ofreceremos a la sociedad balear, para
ofrecerles un futuro más amplio, un futuro más diverso, un
futuro mejor. Lanzamos un mensaje con la aprobación de esta
ley: aquí tenemos la garantía certificada de que los impuestos
que pagamos todos y todas sirven para que nuestros hijos y
nuestras hijas puedan acceder a una educación pública de
calidad y puedan perseguir sus sueños de una vida mejor,
independientemente del barrio en el que hayan nacido.

(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Per defensar l'esmena del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, RGE núm. 9483, i posicionar-se
respecte de les de la resta de grups parlamentaris, té la paraula
la Sra. Santiago.

Es una ley que lleva muchas horas, que lleva muchos
acuerdos detrás, grandes consensos y también grandes avances.
Voy a agradecer aquí a los grupos parlamentarios que han
trabajado constantemente y con gran responsabilidad en este
texto, el Partido Popular, Ciudadanos, El Pi, Grupo Mixto, lo
hemos conseguido desde la escucha y desde la búsqueda del
consenso.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:
Buenos días. Gracias presidente. La realidad educativa de
Baleares es compleja, es compleja porque la vida en Baleares
lo es, la vida aquí es mucho más cara que en el resto de España,
la vivienda es un bien de lujo, los alquileres sin regular están
ahogando a las familias, y los problemas económicos de los
padres y de las madres repercuten inevitablemente en el
rendimiento escolar de los hijos y de las hijas. El bienestar o el
malestar económico de una sociedad va a determinar la calidad
educativa de un sistema educativo de un territorio, y eso se va
a reflejar en el bienestar de las plantillas del profesorado,
incluso en los datos de absentismo o de abandono escolar, que
se ha hablado varias veces en este debate.
Los datos de absentismo no representan niños que no
quieran ir a la escuela, representen niños que posiblemente no
confíen en el sistema educativo porque están creciendo en
entornos muy desfavorecidos. El absentismo escolar, el
abandono escolar temprano, no representan niños que no
quieren ir a la escuela más, representan niños y niñas que tienen
que abandonar el sistema educativo, por qué más tarde o
temprano tienen que encontrar un trabajo para aportar un
salario extra a su familia.
Aquí cito a Paulo Freire, dice: “La educación no lo puede
todo, es cierto que la realidad educativa en Baleares es
compleja, es difícil, pero también garantizo que el comienzo de
la mejora de la calidad educativa de las Islas Baleares empieza
en esta ley, pero también tiene que ir acompañada de mejoras
estructurales que mejoren el sistema socioeconómico de las
Islas Baleares, para terminar sin excusa con las desigualdades,
porque las desigualdades no son un hecho natural. La
educación no lo puede todo, pero sí puede algo”. Así termina
la frase de Paulo Freire.
Y en este debate y en la votación posterior se verá, blanco
sobre negro, cuál es la verdadera cara de los grupos
parlamentarios qué defienden, si no es lo público, a quién están
protegiendo, si no es a los niños y a las niñas que están en las

También quiero agradecer desde aquí a la conselleria, en
especial a Tomeu Barceló, director general de la Conselleria de
Educación, por su esfuerzo y por su dedicación y por las ganas
de mejorar esta ley, por el bien de la ciudadanía, y también no
me voy a olvidar de Aurora Bonnín, la enlace entre el
Parlamento y la conselleria, por estar siempre, siempre
disponible y por siempre mostrar su ayuda en positivo.
Era importante llegar a grandes consensos en esta ley
educativa, pero hubiera sido mejor la unanimidad, eso hubiera
supuesto que, por fin, hemos llegado a un acuerdo de que hay
tres principios básicos y fundamentales que tienen que
estructurar la educación de todo el territorio: la laicidad, la
gratuidad y la universalidad.
Si nos alejamos del ruido para leer los principios generales
de esta ley, voy a citar algunos textualmente: “el fomento de la
convivencia, la no violencia, la paz, la prevención y la
resolución pacífica de los conflictos, desde la tolerancia y la
libertad, en el marco de los principios democráticos”. Eso, eso
es lo importante, no hay otro debate, eso es lo importante, lo
que se va a aprobar hoy con esta ley. Y quien no vote a favor
de esta ley está desafiando a la democracia y a los principios
inherentes que van en ella, y son principios que tienen que
permear en todos nosotros y en todas nosotras, porque son los
principios que tienen que incidir, inspirar la educación de
nuestros hijos y de nuestras hijas.
Nosotras teníamos muy claro que una de las líneas rojas de
Unidas Podemos era garantizar que la igualdad de
oportunidades no solo estuviera sobre el papel, que se
materializara con garantías, que se materializara con hechos,
por eso propusimos, por eso negociamos y por eso, finalmente,
hemos conseguido que la primera ley de educación balear
contemple la gratuidad del material escolar para las familias
con rentas más bajas. Y desde aquí vamos a vigilar para que
ningún gobierno haga trampas, gratuidad es gratuidad, es coste
cero del material escolar. Las familias con las rentas más bajas
tienen que entrar, como mínimo, aquellas familias que su renta
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anual no llegue al 75% de la renta media nacional. Eso es
insoslayable y eso hoy hace historia, hace historia, esta medida
va para quien más lo necesita, para quienes más han de recibir
la protección de las instituciones y el mayor de los cuidados,
para que sean de donde sean, hayan nacido donde hayan nacido
y, por supuesto, hablen la lengua que hablen.
Por otro lado, es muy importante mirar al futuro, pero sin
cometer la irresponsabilidad de olvidar el pasado, ¿para qué?
Para que no caiga en la irrelevancia, por eso esta ley va a
incluir también memoria democrática -se llama memoria
democrática, Sr. Campos- y la incluirá la educación de forma
transversal. Hemos mantenido esta propuesta con firmeza para
que en las escuelas se cuente lo que ocurrió, para que aprenden
los niños y las niñas que ninguna idea, ninguna causa justifica
el asalto a la democracia, ninguna causa, ninguna idea justifica
la violencia de nadie contra nadie; no es una fantasía, -Sr.
Campos- son cuerpos enterrados en fosas, eso no es ninguna
fantasía, es memoria democrática, y tiene que estar muy
presente, porque nos acercamos con firmeza a un futuro y este
tiene que ser esperanzador.
Hay que estar en la realidad de Baleares y nuestras islas son
un orgullo de tolerancia y respeto, y la diversidad tiene que
reflejarse en esta ley. Hemos querido que se incluya también el
respeto a la diversidad sexual, porque quienes formamos parte
del colectivo LGTBI tenemos los mismos derechos,
necesitamos y requerimos el mismo reconocimiento y la misma
protección que las otras realidades hetero-normativas.
Un avance que no quiero dejar pasar, es la referencia a la
coeducación, a la educación en igualdad entre hombres y
mujeres, a la erradicación de las violencias machistas, que
también se proclama en esta ley, aunque ustedes se empeñen en
dibujar un país abocado al odio y al enfrentamiento. Lo cierto
es que los jóvenes tienen cada vez actitudes menos machistas
y más igualitarias, muchas veces el discurso vehemente de los
jóvenes responde a que no encuentran su lugar, no tienen una
vida fácil, no se han encontrado una época fácil, su futuro es
muy incierto. Pero yo les quiero decir a esos jóvenes que no es
la igualdad la que está amenazando su futuro, no es el
feminismo el que dibuja para ellos un futuro incierto, es,
precisamente, el sistema socioeconómico que ha construido la
derecha y que sostiene y que mantiene la derecha y la extrema
derecha, con sus políticas neoliberales, lo que amenaza el
futuro de los jóvenes, lo que amenaza el futuro de su vida,
porque precariza sus empleos y destruye todo sus sueños. Ese
es el verdadero problema.
Nosotras hemos presentado una enmienda, no fue aceptada
en comisión, le digo el número por si quieren pensárselo, es la
9483, habla de apartar las referencias a la religión en esta ley:
hay que empezar a liberar las escuelas públicas de todas las
enseñanzas religiosas, hay que liberar la enseñanza pública de
dogmas y de condicionamientos religiosos. La escuela pública
debe fomentar la capacidad crítica, la escuela para aprender a
pensar en libertad, la religión en espacios privados. Cada cosa
en su lugar. Les invito a que reflexionen por un futuro laico que
inevitablemente va a llegar a España.
El meu grup parlamentari és un reflex de la societat balear,
uns parlen castellà, perquè és la nostra llengua materna, i no
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em lamentaré per això; altres parlen en català, utilitzarem la
llengua que se'ns permeti, sigui castellà o català, perquè les
dues són llengües oficials a les Illes Balears. I qui vegi en això
un problema, és que el problema és ell.
En el tema lingüístic educatiu continuarem respectant el
Decret de mínims, esperem que la resta de grups parlamentaris
mantinguin la coherència i el consens. El Decret de mínims és
una victòria de la societat balear, els grans consensos porten
estabilitat i tranquil·litat a la gent i són símbol de maduresa
política, els grans consensos no poden trencar-se per caprici
polític, fa falta lleialtat. Els pactes manen i no es poden
trencar, cal jugar net, és molt perillosa la deslleialtat política,
bé ho sap aquests dies el Partit Popular.
(Remor de veus)
Ahora, con la reforma laboral veremos que los beneficios a
todos los trabajadores y a las trabajadoras también repercutirá
en la calidad educativa, porque serán niños y niñas que vayan
con menos dolores de cabeza, con menos problemas a las
escuelas. Nosotras no vamos a entrar en otro tipo de debate que
ya está superado, nuestro rumbo es mejorar las condiciones
materiales de la gente.
Las condiciones laborales del profesorado también son la
joya de la corona de nuestra comunidad autónoma, con esta ley
empieza el cambio, pero las reformas necesitan también que el
sistema socioeconómico, desde todas las consellerias, desde
todas las fuerzas de Gobierno, tenga lugar. Hay que estar a las
cosas, hay que estar al trabajo, a la responsabilidad de llegar a
acuerdos, de saber que tu opinión no es la única, a la
responsabilidad de darle respaldo hoy a una ley que hace
historia en estas islas. Por eso estamos aquí, por eso estamos
aquí, porque la política es servir a la comunidad autónoma y a
tu país. “La educación no lo puede todo, pero si puede algo”,
empezamos con esta ley.
Gracias, presidente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Santiago. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 9314, 9315, 9317, 9318,
9319, 9320, 9322, 9323, 9324, 9326, de la 9332 a la 9338,
9340, 9341, 9343, 9345, 9346, 9347, 9349, 9352, 9353, 9355,
9357, 9360, 9361, 9365, 9376, 9377, 9379, 9380, 9381, 9385,
9386, 9387, 9392, 9394, 9395, 9396, de la 9398 a la 9402,
9404, 9405, de la 9407 a la 9410, 9412, 9413, 9418, 9420, de
la 9423 a la 9426, de la 9429 a la 9434, de la 9436 a la 9439,
de la 9442 a la 9446, 9448, 9451, 9452, 9453, 9459, 9460,
9462, 9463, 9464, de la 9466 a la 9472, 9474, 9475 i de la
9477 a la 9479, i posicionar-se respecte de les de la resta de
grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Durán.
(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Bon dia a tots els diputats i les diputades, encara que ja
sigui en hores del migdia, com bon dia a totes les persones que
han vengut avui aquí a l'aprovació d'aquesta llei, la primera llei
d'educació.
Des del primer moment, el Partit Popular, tal i com hem dit
tantes vegades d'una manera clara, vàrem apostar perquè la
primera llei d'educació servís per donar estabilitat al sistema
educatiu i un impuls cap a la millora de la qualitat educativa de
la nostra comunitat autònoma. Creiem que les famílies i la gran
majoria de la comunitat educativa esperaven dels polítics
l'intent d'arribar a consensos per tal que la normativa educativa,
o la seva gran majoria, tingués durada en el temps.
Com a principal partit de l'oposició, i única alternativa de
govern, el Partit Popular vàrem assumir amb responsabilitat
aquesta tasca, sense enganar ningú, perquè començant pel dia
de la presa en consideració del projecte de llei, en ponència, en
comissió, en públic i en privat als despatxos, sempre hem
assenyalat les línies vermelles: no renunciaríem al respecte a la
Constitució, a l'Estatut d'Autonomia, als nostres principis i
valors.
No ens agradava ni estàvem d'acord amb el text, ni molt
manco, el trobàvem com a poc ambiciós, però per
responsabilitat hi hem volgut fer feina, i molta, no hem
escatimat esforços per negociar i consensuar un tema clau per
a les properes generacions de Balears.
El mes d'octubre jo ho deia aquí a aquesta tribuna, si el
Partit Popular no fa de contrapès real en la tramitació de la llei
balear d'educació, en defensar els nostres principis i valors,
seran altres partits radicals els que acabaran marcant la línia de
la llei d'educació. El nostre compromís és intentar evitar que
sigui una llei de part, en aquest sentit, amb aquest ànim, no
vàrem presentar esmena a la totalitat i sí presentàrem 171
esmenes, esmenes en positiu, que el subjecte passiu, el centre
de totes les esmenes, sempre ha estat l'alumnat. Aquestes
esmenes presentades varen ser fruit del treball de moltes hores
dels membres i del president de la comissió d'educació del
nostre partit, i de les persones que han tengut responsabilitat en
matèria educativa. A totes elles el meu reconeixement i
agraïment.
De les 171 esmenes n’han estat aprovades més de 70, 30 de
les quals transaccionades. Nosaltres crèiem que el consens era
cert, que l’intent de consens era cert, i així ho enteníem; i
encara romanen vives 98 esmenes que avui es votaran, en les
quals defensam, entre d'altres, dins el dret de l'educació que
tant a centres públics com a concertats es reconegui el dret dels
pares i mares a triar el model educatiu que volen per als seus
fills, d'acord amb les seves condicions.
Defensam la construcció d'un sistema plurilingüe que tengui
com a eix vertebrador la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, juntament amb la llengua castellana, oficial a la nostra
comunitat i a tot l'Estat.
Defensam mesures de suport i protecció de la funció
pública docent. Defensam la concertació amb centres privats

com a xarxa complementària de la xarxa pública, tant a
l'educació infantil com a formació professional. Defensam
l’educació infantil en l'etapa 0 a 3 en el seu doble caràcter
educatiu i assistencial, així com la seva gratuïtat de manera
progressiva. Defensam el primer cicle de l’educació infantil, a
més de l'oferta existent en els municipis o zona escolar, es
puguin celebrar convenis amb titulars de centres privats
concertats i entitats sense afany de lucre amb la mateixa
finalitat, per garantir una oferta suficient de places de 0 a 3 en
relació amb les demandes dels pares i de les mares. Defensam
que el segon cicle de l'educació infantil sigui gratuït, on
l'administració educativa ha de garantir una oferta suficient de
places als centres sostinguts amb fons públic, d'acord amb la
demanda social i en el marc de la planificació educativa i
garantir l'exercici de la llibertat d'elecció de centre de pares.
Defensam la lliure elecció de centre per part de pares i mares
a totes les etapes educatives. El Govern de les Illes Balears ha
de planificar un mapa escolar que tingui en compte els centres
públics i privats concertats per tal de disposar d'una xarxa que
sigui suficient per cobrir la demanda de la població escolar i
per garantir la lliure elecció de centre a la que tenen dret els
pares i les mares de l'alumnat.
Defensam, envers d'un nivell òptim d'aprenentatge volem
l'èxit escolar; defensam, tant a la formació professional com al
batxillerat, que tenguin sempre en compte conciliar l'oferta
pública i la privada concertada. Defensam l'oferta de formació
professional, que es tengui en compte tota la xarxa de centres
sostinguts amb fons públics, tant de titularitat privada com
pública, en igualtat de condicions. Defensam la creació de la
mesa sectorial de l'ensenyament d'educació especial per parlar
i decidir sobre les seves particularitats i singularitats. Defensam
que l'aportació de terrenys de l'article 104, per part dels
municipis per a la construcció de centres sostinguts amb fons
públics no sigui una obligació, sinó que, com a l'article 25.n),
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, els
municipis hagin de col·laborar, hagin de cooperar, amb les
administracions educatives corresponents amb l'obtenció dels
solars necessaris per a la construcció dels nous centres docents.
Defensam el dret d'escolarització amb assignació de
recursos suficients i equilibrats a tots els centres, també els
sostinguts amb fons públic. Defensam l'alumnat amb necessitats
específiques de suport educatives que es puguin escolaritzar en
unitats educatives especials en centres ordinaris, en centres
d'educació especial o en la modalitat d’escolarització
combinada, sempre amb la finalitat de garantir la seva
escolarització en les condicions més apropiades, en garantir la
dotació dels recursos humans i materials necessaris.
Això, entre moltes d'altres esmenes que avui encara aquí
queden vives, i els partits polítics poden votar a favor.
Quant al model lingüístic, ho teníem clar i ho tenim clar:
presentàrem esmenes per a la protecció i blindatge de la realitat
lingüística de la nostra comunitat autònoma, amb dues llengües
oficials, com estableix la nostra Constitució i Estatut
d'Autonomia, que han de ser vehiculars, les dues, dins la llei i
que aquestes formin part de l'aprenentatge en un plànol
igualitari, fora imposicions ni immersions.
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Defensam l'ús de les modalitats insulars de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, d'acord amb l'establert a
l'article 35 del nostre Estatut d’Autonomia. Ens reafirmam en
el que sempre hem defensat, que l'ús de les dues llengües a
l’ensenyament no havia d'estar motivat per raons polítiques,
sinó amb respecte a l'ordenament jurídic vigent, per raons
pedagògiques i didàctiques. Estam convençuts que utilitzar les
dues llengües que es parlen a Balears, a més d'afavorir la
convivència, augmenta -segons els experts- la qualitat del seu
coneixement ja que només es pot adquirir un registre culte d'un
idioma, si aquest és present com a vehicular a l'ensenyament.
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..., deixant-nos -i cregui’m, Sr. Conseller- que ho dic perquè em
dol, deixant-nos en una situació molt desagradable; sense una
cridada prèvia, quan hem tengut comunicació constant, dia sí,
dia també, a totes hores, dissabtes i diumenges, sense una
cridada prèvia, vostès varen anunciar ahir que tot allò negociat
no valia res, que setmanes de feina quedaven sense efecte.
Vostè, Sr. March, que a tota la tramitació de la llei havia dit
“això no és una llei de llengües”, finalment, per imposar la
immersió lingüística, ha romput tot el consens.
(Alguns aplaudiments)

Bé, idò, el passat dia 14 de gener, en ponència, els partits
d'esquerres -PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Podem- varen votar a favor de tres esmenes importants que
consideram del Partit Popular; varen votar a favor del
tractament de les llengües oficials d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia, com a llengües d'ensenyament i aprenentatge del
sistema educatiu de les Illes Balears, que tindran el caràcter de
llengües vehiculars. Varen votar a favor de l’ús de les
modalitats insulars de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, segons l'Estatut d'Autonomia; i varen votar a favor de
la supressió del punt específic d’estratègies educatives
d’immersió lingüística. I el passat dia 10 de febrer, a comissió,
també varen votar a favor dels articles lingüístics amb la
redacció ja aprovada.
Ens quedaven pendents esmenes, tant a l'article 133 com a
l'article 134, però el decisiu -i ho coneixien tots els partits- era
que la no inclusió a l'article 133 d’un mínim de la llengua
castellana, com a llengua d'ensenyament i aprenentatge dins la
llei, era innegociable. I a això ho sabia tothom!, ho sabia el
secretari general de la conselleria, el Sr. Tomeu Barceló, amb
qui hem fet molta feina, ho sabia el conseller, ho sabien els
portaveus de tots els partits, perquè ho vaig dir per activa i per
passiva.
Fins i tot, el passat dia 1 de febrer, en pregunta
parlamentària, li seguíem demanant consens, Sr. Conseller vostè ho sap-, per garantir els drets lingüístics i els drets
educatius a la LEIB, després de les darreres sentències que
determinaven que les llengües oficials i vehiculars havien de
tenir un mínim d'un 25% en l'ensenyament necessari per
garantir el seu coneixement. Sentències que són d'obligat
compliment per a les comunitats autònomes amb dues llengües
oficials, vehiculars, i amb una sola línia educativa; també ho
pensa així la ministra d'Educació, ja que es basen en principis
generals i en l'aplicació de la Constitució i la jurisprudència del
Constitucional i del Suprem.
Per tant, fins ahir al matí -fins ahir al matí- la voluntat del
Partit Popular era votar a favor on s'hagués arribat en
l'aprovació d'esmenes i millora del text; votar en contra de dos
punts dels articles que consideràvem inconstitucionals, i que
deixaven oberta la immersió lingüística; i abstenir-nos a la
resta. Vostès ho sabien i els ho havíem dit el passat divendres,
al despatx del Sr. Conseller, però vostès han decidit fer volar
pels aires tots els ponts, han decidit fer volar pels aires tot el
consens...
(Alguns aplaudiments)

Al final, l’únic que ha importat i que ha preocupat a aquest
govern ha estat la llengua.
(Remor de veus)
Al final, tot es va decidir ahir a un despatx, això sí, del
Consolat, perquè vostès necessiten la llengua, la necessiten
utilitzar com a arma política. El súmmum són les excuses, el
motiu d'aquesta reculada no és altra que la cessió del PSOE
davant les pressions sofertes per la por a les pancartes i a la
pèrdua de vots per part d'aquells que han fet de la llengua
sempre motiu d'enfrontament i el seu únic i primordial cavall de
batalla. Prova d'això són les rodes de premsa que vàrem tenir
ahir, aquí, en aquest parlament.
Quin paper, Sr. March, i, cregui’m, quina llàstima!
Finalment, aquesta llei no és una llei de consens educatiu,
i miri que semblava que hi estàvem a prop, nosaltres ho crèiem,
ho crèiem; perquè, de fet, li vàrem dir que votaríem molts dels
articles a favor, ho sap de divendres a migdia.
Fer una llei és molt fàcil, aquí s'ha dit que fer una llei no és
fàcil; no, és fàcil, quan es té majoria per votar-la, tenen majoria
per aprovar-la sense haver-nos de menester; però vostè ha
fracassat en aconseguir que la primera llei d'educació de
Balears sigui de consens, com també en sigui duradora. I no ho
és, no ho serà, perquè no compta ni amb el principal partit de
l'oposició ni amb una gran part de la comunitat educativa, que
tampoc no hi està d'acord: podem escoltar els sindicats ANPE,
USO i STEI, però tampoc no ho és per a l'escola concertada,
per a les famílies de nins que tenen necessitats especials o
discapacitats profundes, i també per a l'escola pública.
I ara, el Partit Socialista haurà d'explicar per què no vol que
hi hagi un mínim de castellà com a llengua d'ensenyament a
l'educació de les Illes Balears. El Partit Socialista haurà
d'explicar per què no vol que el castellà sigui llengua vehicular
a l'ensenyament. El Partit Socialista haurà d'explicar per què fa
seguidisme del model lingüístic de Catalunya, contrari a la
Constitució Espanyola. El Partit Socialista haurà d'explicar per
què no vol complir les sentències. El Partit Socialista haurà
d'explicar si renuncien a les modalitats lingüístiques de la
nostra terra, pròpies de Mallorca, de Menorca d'Eivissa i de
Formentera, establertes a l'Estatut d'Autonomia. El Partit
Socialista haurà d'explicar per què no vol una llengua
estrangera com a llengua d'ensenyament i aprenentatge de
continguts curriculars no lingüístics, i hem de dir que això no
era una esmena de cap partit polític, això era al text presentat
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per la conselleria, des del primer dia, i ara vostès, avui, hi
votaran en contra.
El Partit Socialista haurà d'explicar per què no vol més
mesures de suport i protecció de la funció pública docent. El
Partit Socialista haurà d'explicar per què no vol equiparar les
condicions dels treballadors de l'escola pública a les de l'escola
concertada. El Partit Socialista haurà d'explicar per què està en
contra de la lliure elecció de centre per part dels pares, des de
l'educació infantil fins al batxillerat i la formació professional.
El Partit Socialista haurà d'explicar per què no vol garantir a
l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatives la
seva escolarització en les condicions més apropiades, garantir
la dotació dels recursos humans i materials necessaris.
Sí, ho hauran d'explicar perquè avui votaran en contra de tot
això. El Partit Socialista haurà d'explicar per què rebutjarà
esmenes aprovades, per vostès, votades a favor pels portaveus
d’educació, la Sra. Gloria Santiago; votades a favor -esmenesvotades a favor pel Sr. Enric Casanova i el Sr. Carles Bona,
votades a favor pel Sr. Joan Mas...
(Alguns aplaudiments)
..., hauran d'explicar per què, per dues vegades, repetesc, en
ponència i en comissió, votaran a favor. Per què divendres
seguien mantenint aquesta votació a favor i per què ahir al matí
a un despatx -com he dit abans- es va canviar?

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, per posicionar-se respecte de les esmenes de la
resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies president, diputades, diputats. Bé, vull començar
com han començat la majoria de grups, vull agrair la bona feina
feta en ponència i en comissió per part de tots els grups que
varen voler participar en el treball i en la feina, també supòs
que el bon ambient, la bona feina que es va poder fer tant en
ponència com en comissió és perquè hi va haver un grup que no
va voler venir a fer feina, i sempre és d'agrair que aquesta gent
se n’afluixi.
(Remor de veus)
Vull agrair també la feina de tot l'equip de la conselleria i
donar-los la benvinguda a la casa, sobretot del conseller que
sempre ha estat pendent d'això i de Tomeu Barceló, ens
coneixem fa molts d'anys, no fa falta, però moltes gràcies,
Tomeu, per sempre ser-hi, en tot moment.
Vull aclarir només una cosa, Sr. Gómez, la concertada a dia
d'avui ja no és el 40% a les Illes Balears, és el 27, ho dic
perquè és important tenir en compte aquestes xifres a la hora de
fer segons quines valoracions.

(Remor de veus)
Tot això són les raons per les quals el seu “no” no ha estat
possible el consens amb el Partit Popular i, per això, tot i que
-ho torn dir, cregui’m- ens sap molt de greu, perquè hi hem fet
molta feina i perquè es perd una oportunitat d'estabilitat dins el
món educatiu, i no just per a nosaltres, sinó per al futur dels
alumnes, dels nins i nines de les Illes Balears, avui serem
nosaltres els que votarem no a aquesta llei.
(Se sent una veu de fons que diu: “oh”)
Sr. March, vostè ha fracassat, -veig que no els importa, però
és igual- Sr. March, esper que a vostè sí que li importi el nostre
sentit del vot, perquè a nosaltres ens sap greu, però només té un
únic culpable i és vostè. Vostè volia que la llei d'educació, la
llei marc donàs estabilitat, fos duradora, i no serà així, i és
vostè el culpable perquè és vostè qui ha cedit, és vostè el
culpable perquè és vostè el que ha canviat; és vostè el culpable
perquè ho tenia molt fàcil, era molt fàcil, fins i tot havíem
demanat la votació separada de l'article 133.1, 133.2 com
varen votar l'altre dia en comissió, haguéssim votat a favor,
hagués quedat just l'article 133.3, no hi havia res a dir, però no
ho han volgut fer.
Vostès són els que canvien, vostè és el que deixarà al seu
llegat com a conseller la falta de consens en educació. Creiem
que ha comès un greu error.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Després de 24 anys, des de l'any 1998 del segle passat,
gestionam les competències d'educació i ho fem a base de
decrets, ordres i instruccions, a la fi avui aprovarem, si no hi ha
res de nou, una llei pròpia d'educació de les Illes Balears, fent
així un exercici de sobirania que ens acosta al país que molts
desitjam.
Fa poc més de dos anys, des del primer esborrany, de
llavors ençà el text ha millorat moltíssim, ho ha fet perquè a
tots els tràmits que ha passat la llei, des de l'exposició pública
fins a la tramitació parlamentària, tots els actors de la comunitat
educativa, famílies, sindicats, cooperatives ensenyament,
ajuntaments, partits, han presentat propostes de millora i
aquestes han estat acollides dins la llei. Per això avui ens arriba
una bona llei que a partir d'ara el Govern haurà de desplegar.
Quan parlam..., quan legislam d'educació aquí i a qualsevol
lloc del món sempre es genera controvèrsia, sempre, i només
faltaria que això no fos així, l'educació és una qüestió molt
delicada que s'ha de tractar amb delicadesa, empatia,
participació, claredat i amb el màxim consens possible. Al cap
i a la fi parlam de la formació de la ciutadania i tenir ciutadans
crítics, tenir una societat crítica és, hauria de ser l'objectiu de
qualsevol governant.
Quant a la Llei d'educació de les Illes Balears, tot i que
tracta totes les qüestions que afecten l'educació del nostre país,
finançament, ràtios, infraestructures, educació inclusiva,
participació de la comunitat educativa, FP, etapa 0-3, etc., és
cert que en alguns aspectes podria ser més concreta i més
ambiciosa. Les dues coses, però, tenen solució, és
imprescindible demà posar-nos a desplegar la norma, posar
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pressupost, ser ambiciosos i valents a l'hora de plantejar els
decrets i les normes que derivin d'aquesta llei, la comunitat
educativa i el país s'ho mereixen.
Vegem, però, de què parlam, per exemple, en el cas de les
ràtios la llei diu clarament que la conselleria té dos anys per
elaborar un pla per reduir, almenys, un 10% de les ràtios a les
aules del país. Conseller, presidenta, demà s'han de posar a
aquest pla, l'objectiu ha de ser anar més enllà d'aquest 10%,
hem vist, sobretot el curs passat, que la reducció de ràtios
influeix directament en la qualitat de l'ensenyament.
Quant a l’FP, és un dels pilars sobre el qual s'ha d'assentar
el canvi de model econòmic. Per això és important posar en
valor l’aposta decidida que fa la llei pel sistema integrat de
formació professional. Garantir un bon finançament, garantir
les infraestructures i la col·laboració amb les empreses és
l'objectiu d'aquesta llei per seguir avançant en FP i en la
qualitat laboral del país.
Una altra qüestió important que fa aquesta llei és reconèixer
l'etapa 0-3 com a etapa educativa, reivindicació històrica del
sector, que també influeix directament en la qualitat global del
sistema educatiu. En aquest cas, volia donar les gràcies i
l'enhorabona al col·lectiu 0-3 de les Illes Balears per la seva
capacitat de feina i de propostes, de veres, moltes gràcies i a
seguir treballar.
(Alguns aplaudiments)
Podríem parlar també de com aquesta llei regula la
participació de la comunitat educativa, tenir present la veu de
tots els agents de la comunitat educativa és fonamental, com ja
he dit, l'educació és massa important i ho hem de fer entre totes
i tots.
Aquesta llei planteja també l'educació inclusiva com a
principi fonamental i fa així possible donar resposta a la
diversitat educativa i social existent en els nostres centres
educatius, fa transversal a tots els nivells i serveis educatius els
principis de l'educació inclusiva, i garanteix que totes les
activitats programades en els centres i serveis educatius siguin
inclusives. Amb aquestes bases és necessari que la conselleria
es posi a treballar per al desplegament d'aquest aspecte de la
llei, això és també qualitat educativa.
Bàsic també en aquesta llei és el finançament de l'educació,
garanteix un 5% del PIB en, com a màxim, 8 anys. Gràcies a
aquest punt no podrà tornar a passar que un govern baixi el
finançament de l'educació pública, com va passar a la darrera
legislatura que va governar el Partit Popular, és molt important
blindar per llei el finançament de l'educació pública del país.
Ara bé, conseller, no han de passar vuit anys per arribar al 5%
del PIB, el tant per cent ha de seguir pujant i en això sempre
ens hi trobarà. La qualitat en l'educació és directament
proporcional a la qualitat de vida dels ciutadans del país i sense
recursos no hi ha qualitat en educació.
També ens hauria agradat aprovar una llei sense religió,
desgraciadament, aquest Parlament no és sobirà per decidir
aquesta qüestió, això depèn d'un acord que hi ha entre l'Estat
espanyol i un tercer estat, en aquest cas el Vaticà. Ho hem dit
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altres vegades, l'autonomia que ens cal és la de Portugal. La
Llei d'educació de les Illes Balears, però, i això és important,
reconèixer el dret a una educació no confessional, una petita
passa i un missatge a l'Estat, a veure si l'entenen.
I ara arribam al model lingüístic. I m'agradaria dir que he
sentit expressions aquí que parlen del perill que suposa per al
castellà aquesta llei, i dir que per mor d'aquesta llei, el castellà
està en perill o està en perill la llibertat o està en perill no sé
què, és com dir que donar ajudes al petit comerç, posa en perill
Amazon. No comparem, per favor!, la llengua castellana, -no
sé si el Sr. Campos ha dit que hi havia 600 milions de parlants-,
jo recordava aquell programa que feien a la televisió un temps,
de 300 millones, però vaja, si són 600 massa bé,...
(Remor de veus)
... devora els catalanoparlants i devora una llengua minoritzada
i minoritària, tot i que pròpia del país, com és la llengua
catalana. No facem aquesta exageració demagògica. Ja sabem
que vostès no saben fer política d'altra manera, però facem el
favor entre tots, entre tots els que no estan en el galliner de no
fer aquestes exageracions.
Pel que fa al model lingüístic, resulta que a dia d'avui tenim
dues normes, dues normes, fruit del consens polític i social,
aprovades per governs del Partit Popular: la Llei de
normalització lingüística i el que anomenam el Decret de
mínims, que són les que, a la fi, es veuen plasmades en aquesta
llei, i blinden el model d'èxit que tenim a dia d'avui.
A nosaltres ens hauria agradat que el PP, igual que hem
arribat a altres acords, amb altres aspectes de la llei, també en
aquest hagués sortit de la trinxera i hagués tornat a la majoria
social i política que va abandonar el 2011...
(Remor de veus)
Vist que no ha estat possible aquesta sortida de la trinxera
i aquest abandonament de la moderació i de la majoria social
i política que, com dic, va abandonar el 2011, vist que no ha
estat possible, el que hem fet els partits del Govern, és tornar al
text aprovat en Consell de Govern, a aquells aspectes que
acceptàvem per al bé d'aquest consens que el PP no ha volgut.
Ja entenem per què és que no volen el consens, tal i com
queda la llei a dia d'avui, un TIL no és possible. I, és clar, com
que vostès tenen la vista posada cap a l'extrema dreta, senten
nostàlgia de la legislatura Bauzá.
El que sí hem de fer i amb urgència, és treballar en contra
de l’emergència lingüística, és posar en marxa actuacions i
pressupost. És necessari recuperar els servei d'ensenyament en
català i dotar-lo de personal, i alhora, posar en marxa les 10
mesures urgents que la setmana passada va proposar l'Obra
Cultural Balear, com a entitat de referència en la defensa de la
llengua, la cultura i el país. Quan els centres educatius
compleixin el Decret de mínims i els docents tenguin el suport
que necessiten, podrem superar aquest decret de mínims i anar
més enllà, que crec que és l'objectiu que hauríem de tenir com
a país.
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Abans d'acabar, m'agradaria agrair a tota la gent que d'una
manera o una altra ha participat en l'elaboració d'aquesta llei,
comunitat educativa, sindicats, associacions de mares i pares,
ajuntaments, associacions d'estudiants, a l'Obra Cultural, a la
Universitat, que hi havia fa una estona aquí el rector, tots ells,
des de fa dos anys, treballen, treballam aquesta norma, és una
norma que la veritat és que ha rebut moltes aportacions i és
d'agrair la feina feta per part de totes i tots.
Ja per acabar, a la fi aprovarem la Llei d'educació de les
Illes Balears, avui és un dia important per al país, fem una
passa més, per seguir construint una societat formada i crítica.
Avui toca celebrar, demà seguir treballant amb aquest objectiu.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Socialista, per
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Bona.
EL SR. BONA I CASAS:
Gràcies, Sr. President. Què fa avançar un país? Des del
Grup Socialista no tenim cap dubte que és la seva gent, el futur
que volem el construïm col·lectivament, des dels petits actes
del dia a dia fins a quan aconseguim grans fites, i això
s'assoleix a través del coneixement i l'aprenentatge, que són la
base de qualsevol transformació. L'educació té el poder de
provocar canvis profunds en la vida de les persones i, per tant,
de fer avançar un país. Ho tenia clar Lluïsa, dona de fer feines,
a qui li hauria agradat poder estudiar i, per tant, va decidir que
la seva filla ho fes: enviant-la interna a la ciutat a fer el
batxillerat, amb una beca i aguantant els comentaris del poble,
que qui s'havia pensat que era aquesta!, voler que la seva filla
estudiàs; però ho va fer, el batxillerat elemental, el superior, la
Universitat i un bon dia aquella nina va morir essent rectora. I
aquell dia Lluïsa...
(Alguns aplaudiments)
...., amb el cap ben alt, va estar molt agraïda cap a tots els
mestres que la seva filla havia tengut i ben orgullosa d'haver
pres la decisió correcta. El mateix orgull que senten tots els
professors quan celebren tantes i tantes vegades, els èxits en la
vida personal dels seus exalumnes, especialment els d’aquells
que ho tenen un poc més difícil des del començament.
Res ha fet més per l'equitat social i per al progrés social que
l’educació. De fet, a les darreres dècades ha funcionat en el
nostre país com a principal ascensor social, per convertir-nos
en una societat de classes mitjanes. I és que l'escola ens permet
evadir de la nostra realitat, ens alimenta una necessitat que és
molt més gran en els petits que els grans, que són les ganes de
descobrir. L’escola ens fa objecte a tots, venguem d’on
venguem, de la més alta consideració, ens fa dignes de
descobrir el món.

Després d'uns anys de crisi i d'austeritat pressupostària el
nostre ascensor social havia quedat encallat, amb tota una
generació de joves decebuda i una societat en estat de
crispació, estava clar que calien dues coses: per una banda,
deixar clar que l'educació és una inversió imprescindible per a
un govern que creu en la igualtat d'oportunitats i que l'educació
és oportunitat de la seva vida per a molts d'infants de famílies
humils. És per això que aquest govern ha incrementat el
pressupost en educació en gairebé un 50% des del 2015,
incorporant més de 2.000 docents.
I per altra banda, diàleg, consens, estabilitat. Com diu la
nostra presidenta, Francina, a qui vull agrair que tengui tan clar
que havíem de sortir de tota aquesta situació que vivim amb el
pressupost més alt de la història de dedicat a la nostra
comunitat autònoma en educació, idò, com diu la nostra
presidenta: “la política la podem millorar a través del diàleg i
la recerca de consensos i equilibris, que són fonamentals per
prendre les millors decisions”. O com deia, Albert Camus,
Albert Camus Sintes, de família materna menorquina, origen
molt pobre i també molt agraït el seu mestre de primària, quan
va guanyar el Premi Nobel: “No hi ha vida, -deia Camus-, no
hi ha vida sense diàleg”. I aquesta manera de fer és la que ha
practicat el Govern de les Illes Balears des de l'any 2015.
Necessitàvem un consens social i polític que donés estabilitat
i pau educativa, fent participar les famílies, mestres, professors,
equips directius, sindicats. Així a través del diàleg permanent,
empatitzant amb tothom que treballa als centres, facilitant la
cooperació de tothom per a la realització de projectes educatius
eficaços i innovadors, donant autonomia.
Aquest projecte de llei neix d'aquell esperit el d'Illes per un
Pacte, i és un document que s’ha anat elaborant amb la
participació de tota la comunitat educativa, amb reunions
constants durant els anys en què s’ha elaborat el projecte. Té
molts pares i mares, i això el fa gran i el fa de tothom. I si m’ho
permet el conseller March, es tracta d'una llei sense llinatge,
perquè és fruit d'una voluntat d'acord. Una relació de confiança
i respecte entre administració, escoles i família és, per tant,
imprescindible.
De fet, mentre som aquí, més de 173.000 alumnes i més de
16.300 mestres i professors són a l’escola donant el millor de
si mateixos, gràcies a la confiança que hi dipositen les famílies
cada matí en deixar els infants; una confiança mútua entre
docents i famílies, reconeixent el paper fonamental que es fa de
les dues parts, per fer de l'escola un espai de convivència
comunitària. Els que tenim fills, sabem que la mestra, els
professors, cada any acaben formant part de la història dels
nostres fills, els transmeten coneixements, d'acord, però
sobretot ens acompanyen a veure’ls créixer com a persones. I
és que tots tenim mestres que ens han marcat, i avui és un bon
dia per dedicar-los un record.
La llei posa el focus en totes aquestes dimensions de
l'educació, l’escolar, però també el paper de les famílies i de
l'entorn, perquè els èxits no són mai individuals. Gràcies a la
perseverança de totes les parts implicades, i, si m’ho permeten,
incloc també la política educativa del Govern, s'han recollit
fruits, des del 2015 s’ha reduït en un 50% l’abandonament
escolar; per primera vegada Balears se situa per sobre de la
mitjana espanyola a l'informe PISA en competències lectora i
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matemàtica, i arriba a la mitjana en competència científica. Des
del 2009 s'han recuperat 26 punts en competència lectora i
científica i 19 en matemàtica. S'ha reduït l'alumnat repetidor, hi
ha una millora general de resultats acadèmics i som el sistema
educatiu que menys segrega per l'alumnat a tota Espanya i els
segons d'Europa, just darrere Finlàndia. No són només xifres,
és l'esforç d'alumnes, famílies, escoles i administració. Són més
oportunitats per a moltes famílies.
Sabem, per tant, que anam per bon camí, però volen
continuar caminant així que quan parlam d'estabilitat no és per
consolidar aquestes dades sinó la tendència de millora, volem
ampliar la comprensió del dret a l'educació i recuperar el seu
caràcter de dret universal, decisiu per a la llibertat i la
convivència. L'educació és un dret i un bé públic, i hem de
construir un sistema educatiu estable, basat en l'equitat i
orientat a l'excel·lència que garanteixi la igualtat d'oportunitats
i d'aprenentatge i l'assoliment dels millors resultats educatius.
I perquè així sigui necessitam signar avui un nou contracte
social per l'educació que pugui reparar qualsevol injustícia
mentre alhora transforma el futur. Un contracte social construït
sobre la inclusió, l'equitat, la cooperació i la solidaritat així
com una responsabilitat col·lectiva. Un contracte social basat
en el dret a una educació justa i de qualitat al llarg de tota la
vida entenent l'educació com un esforç compartit per tota la
societat i, per tant, fent de l'ensenyament i l'aprenentatge un bé
comú.
Necessitam un sistema que proporcioni oportunitats a
l’accés a l'educació infantil i a la infància més vulnerable, no és
possible que quan un infant neix a Son Espases, a Son Llàtzer,
a l'Hospital d'Inca, a Manacor, al Mateu Orfila, a Can Misses,
a Formentera, tant s’hi val, no és possible que la situació
socioeconòmica de la família determini el seu futur. Per això,
en aquesta llei convertim el primer cicle d'educació infantil, de
zero a tres anys, en etapa educativa; l’universalitzam per fer-lo
gratuït progressivament i això és donar més oportunitats a cada
infant que neix a un hospital de les Illes Balears, perquè com
més petits són els nins en els quals invertim en educació, major
és el retorn que rebem com a persones i com a societat.
L'aprenentatge...
(Alguns aplaudiments)
..., l'aprenentatge és acumulatiu, amb millors fonaments més i
millor hi podrem construir a sobre, una oportunitat única que
ha de ser per a tothom, ho trobàrem a l'article 7; un sistema que
doni accés a activitats extraescolars de qualitat en el mateix
centre escolar i que compti amb les ajudes públiques
necessàries per garantir l'accés a la infància en situació de
pobresa. Perquè l'educació més enllà de l'escola, és un element
clau per garantir la igualtat d'oportunitats, perquè les activitats
extraescolars no han de ser un privilegi per a uns pocs, article
163.
I no és possible assolir l'equitat educativa sense el
finançament i els mecanismes redistributius adients, com un
sistema de beques ampli en extensió i intensitat; article 100 i tot
el títol novè del finançament del sistema educatiu, on es diu que
els recursos econòmics, posats a disposició del sistema
educatiu, s'han de gestionar d'acord amb el principi general

6721

l'equitat. Per tant, doblers sí, però que quedi clar a què els
destinam.
També la disposició addicional setzena, per motius
d'insularitat, i, sobretot, la disposició addicional catorzena, que
fa que assolim una despesa del 5% del producte interior brut en
educació d'aquí al 2030, com els països més desenvolupats de
la Unió Europea en l'àmbit educatiu, queda establert per llei.
(Alguns aplaudiments)
Un sistema educatiu que garanteixi de forma efectiva
l'equitat en l'accés a qualsevol escola sostinguda amb fons
públics, sense cap tipus de discriminació.
La llei té tot un capítol dedicat a l'escolarització equitativa
i l'article 166; que valori la diversitat dels alumnes com una
riquesa que dóna suport a l'aprenentatge de totes les persones
des del punt de vista curricular, pedagògic i avaluatiu, és a dir,
l'educació inclusiva, la millor solució per a un sistema escolar
que ha de respondre a les necessitats de tots els seus alumnes,
garantir-ne un augment de recursos humans i econòmics per
fer-la possible. Tot un capítol dedicat a educació inclusiva, així
com els articles 116, 121, 150 i 151.
Que ofereixi suficients opcions educatives més enllà de les
obligatòries, que siguin públiques i de qualitat, tant l’itinerari
acadèmic com el professional, perquè aquest és el nivell
educatiu que actualment és el llindar per a la inclusió social i
laboral de les societats avançades.
Hem posat l’FP al nivell que li pertoca a les nostres illes, i
aquest govern és el que més places d’FP ha posat a disposició
de la ciutadania a tot l'Estat. Ens ha donat l'enhorabona la
ministra d'Educació. Qualsevol que coneix qualque adolescent
ara mateix sap que hi ha un gran interès per la formació
professional, gràcies a la qualitat i quantitat de l'oferta i a les
oportunitats que ofereix. La llei té tot un capítol dedicat al
batxillerat i un altre a la formació professional.
Que garanteixi vies, mecanismes i programes de segona
oportunitat per als estudiants que han abandonat prematurament
els estudis. Tots tenim etapes de la vida que de vegades són
complicades i el dret de reprendre els estudis no pot dependre
de la situació laboral o econòmica de la família, haver
començat a fer feina o haver formar una família no ha de
condicionar les oportunitats d’aprendre. Destinam tot un capítol
a l'educació permanent de les persones adultes, així com
l'article 23, de la formació professional per l'ocupació.
I que reconegui el professorat, li atorgui confiança i
proporcioni la formació necessària i un sistema d'incentius
adient, perquè la llei preveu el desenvolupament de la professió
docent i una regulació de la carrera docent, articles 7, 40 i tot
un capítol a la formació del professorat, un altre reconeixement
de la funció pública docent, així com la disposició final tercera.
Inclou també una de les seves reivindicacions persistents,
establir en un termini de dos anys un pla per reduir les ràtios
mínim un 10%; a la disposició addicional tercera. Això
requerirà també d'un pla d'infraestructures educatives
imprescindible per a la nostra comunitat, comprometent els
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ajuntaments a cedir terrenys per fer centres públics, ja que a
cap altra banda augmenta la població escolar com ho fa a les
Balears, articles 103 i 104.

és, com va dir i com va escriure Marià Villangómez: “Voler
l'impossible, ens cal, i no que mori el desig”.
(Alguns aplaudiments)

Tot això sense oblidar que vivim a una societat amb una
cultura i llengua pròpies que la vertebren i la projecten cap el
món, articles 3 i 133, que donen categoria de llei a un model de
consens.
Com esforç de tota la societat, l'educació construeix
finalitats comunes i permet que persones i comunitats creixin
juntes. Un contracte social per a l'educació no només ha de
garantir finançament públic per a l'educació, també ha
d'incloure un compromís a nivell de tota la societat per incloure
tothom a les discussions públiques sobre l'educació. L'educació
no és individual, no existeix educació sense societat, aprenem
per conèixer i coneixem per conviure.
Aquest èmfasi en la participació és el que enforteix
l'educació com a un bé comú, una forma de benestar
compartida que triam i assolim junts. En aquest sentit, la llei
aposta per la màxima participació de tota la comunitat
educativa, a la qual la llei dedica tot un títol. A més, l’educació
es governa també de forma comuna. Com a projecte social que
és hi ha molts actors implicats en la seva governança i
administració, veus i perspectives diverses que han de ser
integrades en les polítiques i preses de decisions, com ha
demostrat aquesta llei en la seva gestació i també en els seus
continguts d’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió de
centres. Dedicam tot un capítol a l'autonomia de centres.
En definitiva, major compromís social en l’educació,
formació professional i batxillerat més flexibles adaptats a les
noves necessitats de la societat i dels estudiants, afavorir la
formació i aprenentatge al llarg de tota la vida, perseguir l'èxit
escolar de tot l'alumnat, concebre l'avaluació com a instrument
de millora de la qualitat, la modernització del sistema educatiu,
centres amb més autonomia i disposar dels recursos necessaris
per atendre tot l'alumnat, i un compromís amb el professorat
per millorar la qualitat de l'educació, a més del que hem
assenyalat del finançament per dotar el sistema educatiu dels
recursos necessaris per complir els seus objectius de la dècada,
el que significa un augment progressiu de la despesa pública en
educació fins a assolir la mitjana dels països de la Unió
Europea.
Construir un sistema educatiu des de i per l'equitat no és
únicament una necessitat des del punt de vista de justícia social,
és també el millor recurs, la millor política per a l'eficàcia
educativa. Com demostren les anàlisis més recents de PISA, la
majoria de sistemes educatius que aconsegueixen millorar el
seu rendiment ho fan gràcies a millorar substancialment
l'equitat educativa, reduint les diferències entre aquells que
estan millor i pitjor posicionats socialment, milloren els
resultats generals del sistema i suposa una inversió clarament
beneficiosa a mitjà i llarg termini. Invertir en equitat és invertir
en excel·lència.
Per tant, l'equitat educativa hauria de deixar de ser una
opció política entre plantejaments ideològics oposats per passar
a construir una estratègia col·lectiva beneficiosa per a tothom.
No ha de ser impossible que ens posam d'acord en això, i, si ho

L'enemic més gran de l'acord és la voluntat de no voler-lo,
i crec que és de justícia reconèixer i agrair al conseller, el Sr.
March, la seva mà estesa constant cap a tothom que ha volgut
dialogar. Els acords també són possibles gràcies a tenir les
persones adients als llocs de responsabilitat adients;
especialment el contingut dels acords. L'equitat d'aquesta llei
no és casualitat quan el conseller és un pedagog social. Voldria
fer extensiu l’agraïment també a tot l'equip de la conselleria,
especialment a Aurora i a Tomeu, que ens han hagut d'aguantar
a tots, perquè el diàleg parlamentari ha estat a moltes bandes.
En aquest sentit, vull agrair la generositat dels parlamentaris
dels diferents grups que han participat a la ponència, Marga,
Patricia, -avui no hi és-, Lina, Josep, “Collet”, Glòria, Enric.
Més enllà de les diferències que sovint expressam al Ple, hem
sabut treballar en equip, cadascú veient les coses a través del
seu prisma.
I és que en educació, com en altres àmbits de la vida
humana, coexisteixen diferents concepcions raonables del que
podria considerar-se bona educació. Cada persona que ens
escolta avui al plenari i a casa té una idea concreta del que és
una bona educació. La discrepància forma part de la
democràcia, però aquest pluralisme educatiu, aquesta idea que
cadascun de nosaltres té individualment del que és una bona
educació s'ha de fer compatible amb un ordenament just de les
condicions institucionals perquè totes les persones puguin
disposar de les mateixes possibilitats d'aprenentatge, amb
independència de la seva situació personal, geogràfica o social;
igualtat de drets, igualtat de dret a l'educació.
Avui debatem i votarem no només una llei, sinó l’estructura
de futur d'unes quantes generacions, és el fonament d'una
societat de dones i homes a un món globalitzat, on les aventures
que ens queden per viure necessiten molt coneixement, molta
formació i cohesió social.
La història ens ha col·locat en aquest moment per dir sí a un
futur millor, sí a millorar el present i fer una societat unida,
preparada i forta. Hi ha oportunitats que només passen una
vegada a la vida i renunciar-hi implica renunciar a una vida
millor. Avui és un, d’aquests dies, ho saben perfectament tots
els nostres padrins i padrines que s’hi varen deixar la pell
perquè els nostres pares i mares poguessin estudiar, i els pares
i les mares que avui fan el mateix amb els seus fills; es pot
separar la visió ideològica, però crec que totes i tots hi estarem
d'acord: qualsevol país, qualsevol democràcia o projecte
col·lectiu necessita un bon sistema educatiu. Convé que ho
tenguem present, avui és a les nostres mans. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Bona. Començam el torn de rèpliques i
contrarèpliques. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
aquesta segona intervenció seré molt breu, fins i tot crec que
més breu del que marca que el rellotge, per una senzilla raó,
perquè supòs que estan bojos ja per passar a les votacions.
Jo faria com a reflexió, la següent, que crec que no és un
moment adequat per encendre focs, per encendre crispacions,
per dir segons què que sabem que no és vera, per a totes
aquestes coses no és el moment, amb la societat que tenim en
aquest moment, tan crispada, tan enfrontada. Per tant,
demanaria un exercici de seny i responsabilitat.
Ara, pel que fa a aquesta llei educativa, el que hem de veure
és si a partir de demà estarem a l'alçada dels seus destinataris,
és a dir, de les circumstàncies, és a dir, dels alumnes d'aquesta
comunitat autònoma.
Aniré per al·lusions a contestar algunes de les coses que
s'han dit aquí. Ara, al Sr. Gómez, de Ciutadans, entenc que és
una mala papereta la que li ha tocat, tal vegada, avui, no ho sé,
haver de defensar una llei que, bé, que realment la ponent
d'aquesta llei avui no ha pogut ser aquí amb nosaltres, com
vostè ja ha dit; vostè ha dit que vostès varen demanar eliminar
la immersió lingüística i que El Pi hi va votar en contra. És que
nosaltres tenim clar el que tenim clar, si és que parlam de
llengua, ho tenim claríssim; però vostès sí que de vegades
semblen els vuit vents del món, s'aixequen de ponent, a mitjan
matí són de llebeig, i l’horabaixa bufa el vent de tramuntana,
em sap greu, però és així i és així com passa quan vostès
mostren una i una altra ideologia en qüestions diverses i
divergents.
Nosaltres, com deia, ho tenim clar, sabem que hi ha dues
llengües, sabem que el castellà també és llengua vehicular, el
que digui el contrari, és mentida, el que passa és que s'han
aferrat amb les dents, alguns grups, a hem de llevar això perquè
és un símbol, immersió és un símbol. No, tant els que ho volien
posar com els que ho volien llevar, no; vegem quines coses
bones té aquesta llei i que les coses estiguin com estaven, que
ens hem entès fins ara.
Al Sr. Campos, m'ha fet molta gràcia que ha dit “visto lo
visto en ponencia y en las comisiones...”, ustedes no han visto
nada, porque no estaban. Això, per començar, no hi eren...
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Per altra banda, s'aprovarà la llei, és cert, però és vera
també que no hi ha hagut el consens que hi hauria d'haver
hagut, Sr. Conseller, i senyors del Govern, és ver que donde
dijeron digo, dijeron Diego, i que això ha empipat el principal
partit de l'oposició, ja es defensaran ells.
Ara bé, jo la pregunta que em faig i li faria a la Sra. Durán
és molt clara: quan vostè ha dit: nosaltres ara votarem en contra
d'aquesta llei d'educació, què ha volgut dir? Perquè jo l'he vista,
amb les seves esmenes, tan il·lusionada, tan contenta
defensant-les, que hem fet feina tots junts per tirar endavant
aquesta llei, i no em digui que per tres punts de l'article 133 ara
vostè dirà que no a tot...
(Remor de veus)
... -no ho sé, ho deman-, a veure si és això el que ha volgut dir,
però jo crec que no. O pot ser que sí? No ho sé, no sé què diuen
de traïció, ara no l’he entès.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Perdó? No l'he sentit. D'acord. Idò, jo no sé si..., ah, bé,
hagi estat el que hagi estat, jo sé que vostè ha defensat moltes
coses per construir una bona llei educativa, que ha sumat, coses
que se li han acceptat, i em deman que és el que passarà, però
estarem ben pendents. Ara, és cert també, que els han fet un
requiebro pel camí, això també és ver.
Bé, idò a partir d'ara, simplement dir una cosa, que és
important que aquesta llei s'apliqui; que s'apliqui dins uns
terminis; que tot allò que s'hagi votat, i que es voti, i que es
votarà avui, s'apliqui, perquè, si no, no servirà de res, si ha de
quedar a un caixó no ens servirà de res aquesta llei ni la feina
que hem fet tots; així que s'ha d'aplicar, s'ha de desenvolupar,
s'ha de finançar, vostès han de demanar a Madrid que enviï més
doblers.
Ràtios reduïdes? Sí, idò endavant. Gratuïtat de 0-3? Sí, idò
endavant. Formació professional, hi aposten? Idò que es noti.
Formació professional dual, hi aposten? Que es noti. Que totes
aquelles esmenes que se’ns han aprovat en el dia d'avui, i tot
allò que votarem a favor, s'acompleixi, perquè nosaltres -els ho
puc assegurar- que estarem ben vigilants que això s’acompleixi.
Vigilarem tot allò, que s'acompleixi fil per randa, i esper que
els alumnes estiguin d'enhorabona, perquè aquesta ha estat la
nostra intenció.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Gràcies.
... O sigui que, visto lo visto, no, deu ser: visto lo leído en los
medios de comunicación. I jo també els deman una cosa, hi
haurien d'haver estat. És vera que vostè, per qüestions de salut,
no hi va poder ser, hagués pogut designar un altre ponent que
hagués defensat les seves esmenes, perquè jo crec que si vostès
han fet esmenes de devolució, una, una altra, una altra, una
altra, les havien de defensar; perquè m'agradaria saber com
podem defensar tornar-ho absolutament tot, i no, directament
no venir, i dir: visto lo visto en ponencia y en comisiones, pues,
vaya desastre, no? És que no hi eren, no lo han visto, això és
així com és.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. A la meva primera
intervenció no m’he pogut referir a les esmenes que ens
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quedaven vives i que seran objecte de votació d'aquí una
estona.
Bàsicament, les podria agrupar en quatre grups. El més
important són les que fan referència als temes de professorat,
aquest és el tema principal i ja he explicat el perquè, i
consideram que és clau i fonamental per a la millora del
sistema. Nosaltres proposàvem que s’aprofités la fase de
pràctiques perquè fos un autèntic MIR educatiu -com es diu
popularment. Demanàvem també que les places a proveir pel
personal interí estiguessin perfilades i només les poguessin
ocupar els professionals que complissin aquest perfil.
Proposàvem que poguessin haver-hi comissions de servei a
entitats culturals. Proposàvem la creació de cossos docents
propis de les Illes Balears, una mesura valenta, una mesura
agosarada, una mesura difícil, i que no hem volgut tirar
endavant i, per tant, d'aquí deriven moltes de les debilitats que
tenim en l'actual sistema per fer un salt endavant important.
I també una esmena important, la 8938, avaluació de la
pràctica docent.

pugui incorporar amb tots els drets i amb totes les facultats
dintre del sistema. I després també el model lingüístic, que
sigui una condició per al concert, hi ha la llegenda urbana que
molts de centres concertats no segueixen el model lingüístic,
idò que aquesta sigui una condició per al concert.
I passant als centres concertats, aspectes molt bàsics que
creiem increïble que no s'hagin pogut acceptar, com que la
Inspecció controli la gratuïtat real d'aquests centres i que es
facin públics els cobraments, i que els centres concertats hagin
de col·laborar amb la Sindicatura de Comptes.
Tots aquests temes ens queden pendents, són temes
importants i és el motiu pel qual en la meva primera intervenció
he dit, he començat explicant que, tot i que celebrem la
promulgació de la llei, evidentment hi ha aspectes..., no és la
nostra llei i hi ha aspectes que creim que s'haurien d'haver
millorat.
Vull acabar agraint a tots els ponents de la llei l'ambient de
treball i l'ambient de col·laboració i d'entesa que hi ha hagut
tant en ponència com en comissió.

Són esmenes que els grups del Govern no han acceptat
perquè hi ha hagut una actitud d’una certa por de molestar els
sindicats. Nosaltres creiem que el que hi ha d'haver en el centre
del sistema educatiu és l'alumne, per tant, hem de garantir que
els professors -que són treballadors públics, evidentmenttinguin el perfil i tinguin la preparació, tinguin la motivació i
tinguin la vocació adequades per tenir un bon sistema educatiu,
i això ha de ser perfectament compatible amb el respecte als
drets laborals del professorat.

I, per acabar, simplement vull recordar, he començat
explicant que hi ha gent decebuda, gent important, gent que era
molt important per al sistema educatiu que estan decebudes i
això ho hem de saber, no és una crítica a la llei, ho hem de
saber, partim d'aquest punt, no? I nosaltres hem intentat amb la
feina, doncs, que la major part d'aquesta gent que estava
decebuda veiés que hi havia elements de la llei als quals es
podien agafar per veure una bona eina per tirar endavant.

Després hi ha una sèrie, un segon grup, una sèrie de
principis bàsics: dret a plaça pública. La llei diu que hi ha dret
a ser escolaritzat a un centre sostingut amb fons públics,
nosaltres creiem que hem de garantir el dret a la plaça a un
centre públic.

Com deia el poeta, el mateix que he citat abans: “Hem
heretat la paciència dels pares i l'esperança dels avis”, i això a
Menorca ho tenim molt clar. Per tant, continuarem lluitant al
peu al canó des de la tasca parlamentària que fem per millorar
l'educació.

Després també, l'exclusió d'activitats religioses, garantir que
en el projecte educatiu s'exclouen les entitats religioses.

I també m'agrada citar una frase que cito molt, però em
sembla que no l’he citada mai aquí, una frase de la pel·lícula
Un lugar en el mundo, d’Adolfo Aristarain, el protagonista és
un activista social, un revolucionari que diu una frase molt
bona, diu: “Jo ja no dic que hem perdut una batalla, però no la
guerra; jo dic que, ja que hem perdut la guerra, donem-nos el
gust de guanyar alguna batalla”.

L’existència d'un mapa escolar que permeti planificar
correctament l'evolució del sistema. La limitació dels deures a
casa. Després també, respectar les competències executives que
tenen els consells insulars en educació, i especialment en
conservatoris.
Una altra esmena que posa números a la limitació de ràtios,
no ens agrada com està la llei en termes de percentatge, que
gairebé no s'entén el que vol dir, escoltin, siguem clars, 20
alumnes a primària, secundària, 25 alumnes a batxillerat.
També aquesta esmena ens ha estat rebutjada.

En aquesta llei hem guanyat algunes batalles, algunes
batalles importants amb el treball tenaç, incansable que aquest
grup polític fa respecte de l'educació. A partir d'aquí
continuarem treballant per millorar l'educació d'aquestes illes.
Moltes gràcies, Sr. President.

Després, també -molt important- que l'assistència dels pares
a les reunions escolars es facin els canvis legislatius que siguin
necessaris perquè puguin computar com a permisos laborals,
que això és conciliació.

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

Després també, un parell d'esmenes que ens queden sobre
el tema de model lingüístic, la 8925, sobre la immersió, una
bona eina per a la inclusió educativa, un mètode avalat
internacionalment i que és útil perquè l’alumnat nouvingut es

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, vicepresident. Nosaltres... faré una sèrie de
puntualitzacions sobre el tema del posicionament del vot
perquè crec que és important a l’hora de tenir-ho en compte per
a la fase que vendrà ara.
Votarem en contra de l'esmena d'Unidas Podemos, la 9483,
de suprimir la lletra k) de l’article 3.1, los principios generales
y pedagógicos y la garantía del derecho que asiste a las
familias porque sus hijos reciban formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus convicciones, perquè es basa, entre
altres coses, en l’article 27 de la Constitució, i assenyala que
totes les formes que suposa... el que això suposaria ni molt
manco eliminar l'assignatura de religió com ha estat. És una
competència estatal i, per tant, no entenem que hagi d'estar ni
molt manco en aquesta llei. El debat és una altra qüestió.
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minvar també les ràtios, és a dir, hem tractat aquests temes;
quan només es parla..., és a dir, quan només altres fan
incidència en temes de llengua, els que parlen de llengua no
som nosaltres.
Miri, en contra de les esmenes que pretenen substituir el
concepte d'inclusió per a l'atenció a la diversitat, miri, sí que li
donarem suport a tot el tema que hem parlat abans de
necessitats especials, esmenes relatives a l'educació infantil,
com no pot ser d'una altra manera.
I quant a les modalitats lingüístiques, que vostès diuen que
no hi estam d'acord, nosaltres, evidentment, hi votarem en
contra. Vostès són partit regionalista, partit (...) de l’Estatut i
l’Estatut d'Autonomia parla de les modalitats lingüístiques com
a...,
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Les esmenes referents al Partit Popular, i donarem suport a
la majoria, les referents als concerts i a l'ensenyança concertada
per garantir la dotació suficient i per garantir la lliure elecció de
centre, que vostès ja saben que hi estam d'acord.
Les que demanen eliminar la preferència i per als concerts
amb centres construïts en cooperatives, moltes són molt
semblants a les nostres.
I les esmenes encaminades al tema de mantenir la cultura de
l'esforç i la meritocràcia que, evidentment, crec que ha de ser
un principi rector.
També les esmenes, donarem suport a les esmenes del Partit
Popular adreçades a introduir el tema de la consciència, la idea
de consciència de pertànyer a un conjunt, a una nació, a un
estat que és la suma de la diversitat de les seves regions i
nacionalitats, com és l'Estat espanyol, i, evidentment, com a
ciutadans de la Unió Europea, que són les nostre Illes Balears.
I votarem en contra de l'esmena 9430, sobre les modalitats
lingüístiques, saben vostès, i jo crec que haurien de rectificar en
això, que vostès es conformen amb l'ús, i nosaltres entenem que
l'aprenentatge i l'estudi també ha d'entrar dins aquest (...).
L’esmena 133.3, totalment... de perfil en el tema de la
llengua, ja li ho va esmentar la diputada, la nostra portaveu,
nosaltres defensam la nostra esmena i la defensarem aquí, com
hem plantejat abans.
L’esmena 9336, que deixa el punt 5.1.v) de l’article 3.1,
assumir la llengua catalana com a eix vertebrador... com a
principal de les Illes Balears. Nosaltres ja li ho hem dit, i
aprofit per contestar a la Sra. Pons, nosaltres, Sra. Pons, el tema
vehicular no és llengua vehicular la llengua castellana, l’han
eliminada, les nostres esmenes varen tractar perquè fos així,
però no ho és i vostè ens ha dedicat una gran intervenció sobre
aquest lloc, i, per tant, no li donarem suport. És que..., vostè
supòs que ha redactat també, ha format part de la redacció de
la llei quan ha dedicat tres minuts a aquest tema.
Nosaltres hem parlat de temes socials i hem parlat del tema
de la concertada i hem parlat del tema de l'educació especial i
hem parlat de l’infermer i de la infermera escolar, hem parlat de

... -idò, això és una esmena que nosaltres duim-, però hi
incloem que no només sigui l’ús, sinó que l’aprenentatge
també.
Quant a les esmenes de MÉS per Menorca, votarem en
contra de les esmenes, per exemple, en contra de l'esmena 8925
que restitueix el concepte d'immersió lingüística de l'article
134, no vull estendre'm amb el tema de la llengua, perquè ja
n’hem parlat.
Miri, a nosaltres ens preocupen els drets individuals dels
nins, de les nines, dels joves pel tema d’assolir el seu ús de la
llengua, de les dues llengües, però per tant també el de les
famílies que són les que dels menors d'edat les han de defensar
i els haurem de defensar on sigui, sigui via administrativa, via
debat polític i també via judicial, perquè de cada vegada són
més que individualment han d’anar al jutjat per exercir aquest
dret que nosaltres entenem, entenem que és fonamental.
I llavors un missatge que crec que és important, Sr.
Conseller, evidentment jo li he d’agrair la feina que vostè ha
fet, a nosaltres ens ha cridat només un pic, vostè ha pogut
mantenir més contactes i dic contactes d’estar asseguts i
negociar. Però a vostè li han fet un parell de d'avisos avui, no
sé si ha sentit les intervencions dels seus socis de govern: un ha
dit que el full de... quan s'hagi superat això del Decret de
mínims s'ha d’anar més enllà i el full de ruta el marca l'Obra
Cultural Balear, prengui nota. Un altre ha dit que s'ha
d'eliminar el dret de les famílies a rebre, a triar, a poder optar,
i vostè ho ha fet amb una altra confessió religiosa i l’ha
incorporada i em sembla bé, el tema de rebre educació religiosa
als centres que triïn; però és que també parlava dels valors, de
triar els valors, per tant, el projecte educatiu de la concertada,
i ha tengut un partit polític que en la línia de la seva enginyeria
social se'l vol carregar. Prengui nota vostè dels missatges que
els seus socis de govern li han llançat avui en aquesta llei
educativa.
Aquesta llei educativa, evidentment, és una oportunitat, i
entenem nosaltres... donarem suport a punts evidentment de les
nostres esmenes i a punts amb els quals hem estat d'acord, però
no és una llei de consens.
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Vostè la va plantejar...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Gómez, ha d’anar acabant.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
... -ja acab, vicepresident-, vostè la va plantejar així, i nosaltres
crèiem que havia de ser així, però el que va escenificar ahir,
conseller, vostè sap perfectament que ha rebut l’impacte
col·lateral de la metralla que ahir varen detonar.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.

se vive hoy actualmente, de esa inmersión lingüística en catalán
de facto, es gracias a esa normativa, a ese Decreto de mínimos,
sobre todo primero vino la Ley de normalización lingüística,
una ley totalitaria, obsoleta, vieja ya, que no atiende a la
realidad social, y después un Decreto de mínimos, aprobado
por ustedes, que son los que defienden, nada más y nada menos
que los ultras de MÉS. O sea, imagínese, imagínese qué tipo de
normativa se hizo en aquel momento.
Si ahora se rectifica, no hay ningún problema. Yo creo que
en esos aspectos siempre se puede llegar a acuerdos, cuando
realmente lo que se trata de defender es la libertad lingüística
y los derechos de los ciudadanos, que es a lo que nosotros
estamos aquí.
Tampoco estamos de acuerdo en eso que se dice que la
modalidad mallorquina, menorquina, ibicenca son modalidades
del catalán. No, para nosotros la lengua mallorquina, el
menorquín, el ibicenco, el formenterense, tienen entidad
suficiente para ser una simple modalidad del catalán.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:
(Remor de veus)
Gracias, Sr. Vicepresidente. Sra. Pons, creo que no me ha
entendido cuando lo he dicho en mi primera intervención, lo he
dicho en español, eso sí, no sé si no lo habrá entendido por
eso...
(Algunes rialles i se sent una veu de fons inintel·ligible)
..., yo he dicho: visto lo visto, para qué ha servido esta
comisión, pues, la verdad, mejor que no hayamos ido, porque
todos esos consensos y negociaciones de la cuestión clave, que,
como han demostrado estos señores, era la lengua, después no
ha servido para nada, pues evidentemente a eso me refería.
Por cierto, que no sé si sabrá que existen los Diarios de
Sesiones y también las retransmisiones en streaming por parte
de la comisión, y yo eso lo veo, Sra. Pons. De todas formas ya
le digo, ¿lo ve cómo es importante la competencia en español?
Porque usted no me ha entendido, yo, en cambio, a usted la he
entendido perfectamente.
(Remor de veus)
Miren, usted, que, además, ha salido aquí de gran defensora
de esa entidad progolpista, separatista, radical, que es la Obra
Cultural Balear, ahora tendrá ocasión para saludarles, porque
creo que están aquí fuera, están ahí fuera o algunos de estos
miembros, con una pancarta que pone “sí a la escuela en
catalán”. Digo yo que debe ser una manifestación preventiva,
para cuando nosotros deroguemos esta ley, porque si no, no lo
entiendo, digo yo.
Sra. Durán, yo, de verdad, me alegro mucho y se lo digo
sinceramente, me alegro de que su mensaje en favor del
bilingüismo y de la no discriminación lingüística, lo hayan
asumido y lo haya defendido aquí, de verdad que nosotros eso
lo agradecemos. Ahora no digan que siempre han defendido lo
mismo, porque eso no ha sido así, si ahora lo defienden, no hay
dicha que porque llegue tarde sea buena. Nosotros sí que la
hemos defendido siempre esa no discriminación lingüística,
pero ustedes no. De hecho, desgraciadamente, la situación que

Más que nada porque lo que están haciendo ustedes y
también intentan hacer con esta ley, es sustituirlas
completamente, hacerlas desaparecer, sustituidas por un catalán
estándar ortopédico, que es esto que se enseña en las escuelas
actualmente. Por cierto, ya que están ustedes con muchas citas,
también quiero citarles a Llorenç Villalonga, que era el mismo
escritor mallorquín que decía que estaba convencido de que
nuestra identidad, nuestra lengua no peligraba frente al
castellano, ni frente al inglés, pero sí peligraba frente al catalán.
Fíjese quien lo dijo, Llorenç Villalonga. De eso se han
olvidado también.
Al Sr. Mas, del partido MÉS per Catalunya, yo no he dicho
en ningún momento que el español esté en peligro,
evidentemente 600 millones de hablantes, concretamente 580,
esta lengua tiene potencia suficiente para no estar en peligro, yo
no he dicho eso en ningún momento; lo que está en peligro es
la competencia gramatical, la expresión, todo lo que conlleva
el saber utilizar una lengua, que tenemos la inmensa suerte de
compartir con 600 millones de personas en todo el mundo.
También me alegro de que el cordón sanitario ese lo hayan
desecho. Le agradezco la bienvenida a este momento
democrático que ha tenido usted, esperemos que no sea un
paréntesis.
También usted y la Sra. Santiago se han referido al tema de
la religión, no les ha gustado que la religión esté ahí. Oiga, y
también han felicitado al Sr. Consejero y al Sr. Director
general, que no sé si esta, díganle lo del islam, porque creo que
se han olvidado, han sido ellos los que han impuesto el islam
también en la educación, de eso ustedes no han dicho nada.
Sra. Santiago, usted ha dicho que quien vote en contra de
esta ley, está en contra de la democracia. No, precisamente al
revés, nosotros creemos que es una ley que vulnera la
Constitución y por eso la vamos a llevar al Tribunal
Constitucional. No diga que es una ley para los más
desfavorecidos, precisamente los más desfavorecidos se van a
ver muy perjudicados por esta ley, es justo lo contrario.
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Si no le gusta que le llame “memoria histérica”, le podemos
llamar por su nombre, que es “desmemoria democrática”.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Campos.

Y le digo una cosa, yo, como miembro del colectivo
heterosexual, me gustaría saber qué son las realidades heteronormativas que ha dicho usted, más que nada para saber en qué
me benefician. Claro, y usted después me lo explica.

(Se sent de fons el Sr. Campos i Asensi que diu: “no te
oigo, no te oigo”)
Silencio, por favor.

(Remor de veus)
Sra. Bona, del Partido Socialista. Yo también conozco a
mucha señoras Luisa, conozco a señores Juan, a señores
Alfredo, a hijos de funcionarios de la Policía Nacional, de la
Guardia Civil, que vienen con hijos en edad escolar y tienen
que partir la familia y llevárselos a escolarizar a la península,
porque les imponen un sistema de inmersión en catalán. Yo
conozco lo que están sufriendo estas familias, que son muchos
de los que nos votan a nosotros. Así es (...)
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Campos, tendría que ir acabando.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
... es que es difícil, tengo al vicepresidente diciendo y gritando
aquí, como un desesperado, que soy un mentiroso.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Yllanes, por favor silencio.
(Remor de veus)
EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Por parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos tiene
la palabra la Sra. Santiago.
LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:
Sr. Campos, usted cogió el proyecto de ley de educación,
usted y sus socios, y empezaron a tachar, diciendo a todo no,
no, no, no, no, no, no y ese fue su trabajo parlamentario, ese ha
sido su trabajo parlamentario. Ustedes tenían que estar en los
debates, ustedes tenían que estar en la ponencia, era su
responsabilidad, era su responsabilidad democrática estar en la
comisión, como hemos estado todos los grupos hora, tras hora,
tras hora, debate tras debate y ustedes ni han aparecido.
(Alguns aplaudiments)
Sus votantes, creo que esperaban mucho más
responsabilidad suya, creo que sí, creo que esperaban mucho
más. Desde luego, lo que no esperaban es que hicieran ustedes,
como su secretario general, Abascal, no hacer nada, porque
realmente la política no es eso, la política no es no hacer nada.
Ustedes tenían que haber estado esa ponencia. ¿Saben por qué
no han estado? ¿Saben por qué se limitaron a negar la ley de
educación, sin ninguna otra propuesta? Porque ustedes no
tienen propuestas, ustedes no tienen ningún proyecto, ni de
país, ni de comunidad autónoma mucho menos, ustedes no
tienen ninguna propuesta en educación, no tienen ningún
programa que pueda hacerse eficaz en las Islas Baleares, y
ustedes lo saben muy bien, ustedes los saben perfectamente. No
hay programa detrás suya, no hay propuestas educativas detrás
suya, no las hay.

Vale.
EL SR. PRESIDENT:
Silencio, por favor. Sr. Campos, vaya acabando, por favor.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Si, no, este es el Gobierno que defiende esta ley, el de la
educación.

Y ustedes desprestigian, martes tras martes, día tras día,
desprestigian el ejercicio de la política que es un ejercicio para
la ciudadanía, es una servicio al servicio de ese país que
ustedes tanto defienden y que yo también, y que es el mismo
que el suyo, pero yo hago un servicio aquí a mi país y hago un
servicio a mi comunidad autónoma estando en todos los
debates, proponiendo, haciendo propuestas constructivas, para
una mejor educación, y en esas estamos.

Termino, Sr. Vicepresidente. Sr. Bona, yo me acuerdo de
los desfavorecidos, me acuerdo de esos hispano-americanos
que vienen en edad escolar y que también fracasan por culpa de
la inversión en catalán, y me acuerdo de todos los perjuicios
que va a ocasionar esta ley.

Material escolar gratuito para las familias de rentas más
bajas. La memoria democrática transversal en todas las aulas,
para qué no se olvide el pasado doloroso y oscuro que tuvimos
que vivir todos y todas las españolas. Diversidad sexual, su
reconocimiento en una ley. Coeducación para terminar con las
violencias machistas.

En todo caso, cuando tengamos responsabilidad de
gobierno, la derogaremos por la libertad de todos los
ciudadanos, por Baleares y por España.

Nuestro futuro es más amplio que el suyo, nuestro futuro es
más luminoso que el suyo, nuestro futuro es más diverso que el
suyo y un futuro mejor que el que ustedes proponen.

(Algun aplaudiment i remor de veus)
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Hoy comienza una nueva etapa educativa. Yo lamento
mucho que realmente la Sra. Marga Durán haya decidido votar
que no, usando de nuevo el catalán como una arma. Nosotras
estamos al trabajo, estamos a lo que importa, no vamos a
utilizar ninguna de las lenguas oficiales como un arma
arrojadiza, unos contra otros. Nosotras vamos con la
comunidad educativa, vamos con la educación pública, vamos
con los niños y las niñas de hoy, que serán los hombres y las
mujeres del mañana, vamos con el presente, pero también con
el pasado, con firmeza hacía el futuro, con las dos lenguas
oficiales y su respeto.

No ens penedim perquè l'esforç s'havia de fer, era la nostra
responsabilitat, valia la pena, i encara que siguin poques, o
moltes, no ho sé, aquestes 70 incorporacions que hi ha dins el
text de les nostres esmenes, doncs enriquirà el text. Com, a
més, hem votat a favor dins ponència de moltes, moltes
esmenes d'altres partits polítics, de tots els partits polítics,
perquè si una esmena era bona de cara a l'educació de futur per
a aquesta comunitat autònoma, nosaltres l’hem votada a favor,
vengués de MÉS per Menorca, del mateix govern, que n'han
fetes moltes en formació professional, o de qualsevol partit
polític. I avui ho seguirem fent.

Enhorabuena, Sr. Conseller, enhorabuena a todos y a todas.
Hoy empieza una nueva etapa para la mejora de la calidad
educativa en las Islas Baleares, y nosotras estamos ahí, Unidas
Podemos.

I parlant d'esmenes, avui votaran, doncs, cinc o sis esmenes,
em sembla que són cinc d’El Pi que consideram que són bones
i que enriquiran aquests text, com també votarem més de vint
esmenes de Ciutadans.

Gracias.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Durán.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Des del Partit Popular, i vull que quedi ben clar, perquè, a
més, vull començar d'aquesta manera, no ens penedim de la
feina feta molts d'horabaixes i caps de setmana per plasmar
amb esmenes els valors que defensam i la millora del text
presentat. No ens penedim de les reunions efectuades amb
patronals, associacions, pares i sindicats de l'escola concertada,
que aprofitam per agrair, on ens traslladaven les seves peticions
i les seves crítiques, i també ens deien que trobàvem que era un
text poc ambiciós. No ens penedim de les reunions amb
associacions de pares i sindicats de l'escola pública, que
aprofitam per agrair, on també parlaven de l'oportunitat
perduda. No ens penedim de les reunions efectuades amb
partits polítics per arribar a consensos, amb cap, i, a més, és
veritat, i crec que tots els portaveus que m'han precedit han dit
que havien fet feina en un bon ambient, en un ambient
constructiu i que podíem estar d'acord o no estar d'acord amb
les esmenes presentades, però creiem que tant en ponència com
en comissió s'ha demostrat que era així. No ens penedim, com
no pot ser d'altra manera, de les reunions de la conselleria,
moltes, les reunions i les xerrades amb el secretari general, amb
el conseller, per arribar a consens i a transaccions. I jo mateixa
tant als mitjans públics, en públic i en privat hem dit que
aquesta vegada sí que semblava que es volia un consens.
I nosaltres sempre hem actuat amb lleialtat, cosa que no han
fet ni els mateixos partits de govern, amb el PSOE ni amb el Sr.
Conseller March, i nosaltres sí que ho hem fet. Sempre hem
actuat amb lleialtat.

Ara podem dir que el Partit Socialista no just no té paraula
quan dóna una paraula, sinó que també poden dir, crec, i jo no
tenc record que hagi hagut una altra vegada, que tampoc no
tenen força, no signifiquen res els vots ja efectuats pels partits
d'esquerres.
Aquí s'ha parlat de moltes coses i s'han posat moltes
excuses, una vegada més. Nosaltres, i ho saben totes les
persones que han participat a la ponència i, com deia abans,
hem votat qualsevol esmena que consideràvem que era bona,
no hem tengut cap problema de votar a favor el Partit Popular
de projectes lingüístics de centres amb la supervisió de la
Inspecció Educativa, supervisió d’Inspecció Educativa que va
incloure una esmena del Partit Popular, i vàrem votar tot aquest
punt, no hem tengut cap tipus de problema.
Per tant, sí que és vera que hem fet un esforç per arribar a
acords, lingüístics, també. I dins el 133, també, i jo pensava que
era un esforç conjunt, un esforç de tots, perquè és veritat que
quan vols negociar, quan vols arribar a consens el diàleg no
abasta, s’ha de cedir, hi ha cessions d’una banda i hi ha
cessions de l'altra, però valia la pena. Ho he dit: valia la pena
i s'havia de fer aquest esforç. No per un partit polític, no per
una medalla, no per una fotografia, no per dir... no, per donar
estabilitat a una cosa que és importantíssima que volen les
famílies i que vol la gran majoria, gran, gran majoria de la
comunitat educativa.
I vostès han cedit, han cedit per una minoria, han cedit per
uns radicals, han cedit per no tenir renou a fora o per no tenir
uns cartells aferrats a una seu, han cedit per això, i és així.
Tanmateix els faran renou, i si no avui, demà; i tanmateix
aquells socis tan lleials que han estat amb vostè, Sr. March, i
vostè ho sap, no ho seran avui, avui vostès han cedit, però ho
seran demà. Per tant, la veritat és que és una pena.
No vull entrar en altres valoracions que han fet els meus
companys, perquè crec que no és el dia, creiem que avui no és
el dia de tirar-nos trastos, no, i dir que si nosaltres compram o
no compram missatges o dir que si nosaltres ara hem canviat i
que abans volíem una altra cosa. Des del primer moment en
temes lingüístics vàrem dir que nosaltres no faríem guerra ni
faríem batalla. Tenim dues llengües oficials, dues llengües que
consideram vehiculars, no teníem cap problema que hi hagués
un mínim de català, però volíem un mínim de castellà.
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Nosaltres consideràvem que havien d'anar a un equilibri de
les dues llengües. Consideram que els al·lots, com va dir molt
bé aquí el conseller, i ho va dir el conseller, i jo ho vaig repetir
un dia: “Volen que els estudiants de les Illes Balears quan
surtin de l'escola obligatòria sàpiguen català i volem que els
estudiants de les Illes Balears quan surtin de l’escola
obligatòria sàpiguen les dues llengües, sàpiguen el castellà,
perquè són llengües oficials d'aquesta comunitat autònoma”.
No ho vaig dir jo, ho va dir vostè. I jo li vaig demanar: i com
ho garantim, Sr March? I encara esper resposta.
No parlaré de les trinxeres ni res, perquè és que diuen que
si nosaltres volíem un TIL o no volíem un TIL, el que han de
ser saber, ho tornaré repetir, que avui es carregaran aquesta
llengua estrangera com a ensenyament de continguts
curriculars, no lingüístics, quan ho varen votar al Consell de
Govern, perquè era el text original del Consell de Govern, però
ara el Sr. Apesteguia es veu que se sent fort i també ha volgut
llevar aquell tros d'aquell text que s'havia aprovat per Consell
de Govern, i que mai no havia estat qüestionat. Doncs, es veu
que avui també, pel que es veu, pel que varen dir ahir, hi
votaran en contra.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, president. Només per aclarir, la votació és avui,
ara, d'aquí una estona. Per tant, el partit no s'acaba fins que
l’àrbitre pita el final, i això crec que és important.
I l'altra, el Govern és un equip i els partits del Govern som
un equip, per tant, aquí no hi ha ni gent que dóna ordres, ni gent
que se sent forta, ni gent que no, aquí hi ha un equip que
valoram les coses i les qüestions en equip fins al final, fins al
final. Perquè el partit s'acaba en el moment que l’àrbitre pita el
final. I el Govern i els partits del Govern som això, som un
equip.
Per altra banda, jo em preocuparia, de veres. El Sr. Campos
l’ha lloada, l’ha lloada fermament. Tenint en...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Nosaltres apostàrem de veritat pel consens, i crec que avui
es veu amb el meu to i és el to del nostre partit polític, i no
l'hem canviat, crec que som dels pocs que no hem canviat.
Vàrem apostar perquè crèiem que vostè també era sincer, com
jo he dit moltes vegades, però, per desgràcia ahir i, per
desgràcia, avui ho veurem amb les seves votacions, vostès ho
dinamitaran tot i ens obligaran a fer el que mai, mai, en cap cas
haguéssim volgut fer, el que mai ens haguéssim pensat fer,
perquè el sentit de les votacions, el sentit de tot, ja estava més
que tancat el divendres, i tot estava preparat, i el sentit que tot
estava preparat a un full d’excel el diumenge a ca meva.
Per tant, això tot es va rompre. I repetesc, si moltes vegades
t’estranyen segons quines circumstàncies, aquí m'han estranyat
més, perquè quan hi ha hagut una col·laboració, quan hi ha
hagut cridades a qualsevol hora del dia, quan hi ha hagut
cridades de tot, ahir ni una sola cridada, i el nostre portaveu, el
Sr. Costa, es va haver d’assabentar en roda de premsa, del que
havia...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... -sí, una cridada sense dir-li què li havia de dir, una cridada
“et cridaré després”-, però quan es va assabentar del contingut
de la seva cridada de la una era en roda de premsa. I això és
cert, perquè les mentides, Sr. Conseller, tenen les cames curtes.
Ho he dit abans, i acabaré amb aquesta paraula...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Durán, hauria d’acabar.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
... ho he dit abans, i acabaré amb aquesta paraula, una vertadera
llàstima, Sr. Conseller! I vostè n’és el culpable!
(Alguns aplaudiments)

... -no, no sé si s’ha adonat d’això, l’extrema dreta l’ha lloada,
la veritat-, jo faria un pensament, fos de vostè, perquè que
aquest personal et lloï amb aquesta vehemència, la veritat és
que hi ha per fer un pensament.
Una qüestió que no hem parlat abans i que m'agradaria
aprofitar per dir en aquest moment, és el tema de les
infraestructures, que no l’hem parlat abans, i crec que és
important, crec que és important parlar d'aquest tema. Estam
infradotats quant a infraestructures, això ho sabem i, a més, en
som conscients tots, tot l'arc parlamentari. Per tant, la població
escolar del nostre país creix i hem de dotar les infraestructures,
ho marca la llei, ho marca la llei, i facem el que marca la llei,
anar revisant -amb la comunitat educativa- aquest tema.
I acabaré amb una història, un poc personal, mirau, l'escola
de Montuïri, l'escola pública de Montuïri es va fer en temps de
la República i duu el nom del batle que era en aquells moments
el que la va fer, que, a més, va guanyar les eleccions amb la
promesa que faria una escola pública; i va guanyar les eleccions
amb la promesa que faria una escola pública perquè les dretes
governants, fins a aquells moments, havien estat corruptes en
comprar un solar per fer una escola i que no l’havien arribat a
comprar. I, per poder fer l’escola pública va haver de fer una
consulta popular, que va guanyar. Va fer una consulta popular
a l'any 32 i va guanyar la consulta popular; és a dir, les
esquerres varen consultar el poble, el poble va decidir que
s'havia de fer una escola pública i es va fer aquesta escola
pública.
A l'any 1982, quan feia 50 anys d’aquella consulta popular,
es va posar el nom d’aquell batle que havia decidit fer aquella
escola pública, i jo tenia 8 anys -ara ja sabeu a quin any vaig
néixer- a l’any 1982, i aquí vaig començar a prendre
consciència de la importància que tenia l'educació pública per
al poble, per a les persones, per a la gent. I aquí vaig començar
a prendre consciència que les dretes no volien educació pública
de qualitat; aquell batle, aquell batle era Joan Mas i Verd, el
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batle “Collet”; al 36 l'assassinaren. Per què? Perquè havia fet
unes escoles públiques.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Bona.
EL SR. BONA I CASAS:
Gràcies, Sr. President. Hem d’acordar els espais comuns,
les regles del joc, els espais on poder treballar a l'àmbit del
comú i de l'educació. Cadascú de nosaltres, que té l’honor
d’ocupar un escó en el Parlament de les Illes Balears,
representa molts ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, el
nivell democràtic al qual hem arribat com a societat és un petit
miracle, fruit de molts d'anys d'història. Moltes persones s’han
deixat literalment la pell, perquè avui, aquí, puguem debatre,
molts mestres que van ser represaliats i assassinats durant la
dictadura franquista, per defensar la paraula.
Ara, més que mai, hem de demostrar la nostra
responsabilitat i pensar en el futur de la nostra presa de
decisions; hi ha molt més que ens uneix, que no que ens
divideix, i els drets que pensam que tenim adquirits per sempre
poden desaparèixer en un no-res. És un error caure en la
confrontació, ens uneix molt més del que ens separa.
La realitat, Sra. Durán, és que les esmenes aprovades en
comissió són aquí, i tot això és fruit del diàleg i de la voluntat
política, resulta fascinant que es parli de manca de consens
quan bona part del que aprovam avui, ha estat votat a favor o
amb abstenció en comissió pel principal partit de l'oposició.
Aquesta és una llei extraordinàriament participada. Durant
el procés d’exposició pública hi ha propostes que es varen
incorporar de la comunitat educativa, de 42 entitats; i durant la
tramitació parlamentària s’han presentat 456 esmenes amb
esperit constructiu, de tots els partits, i aquí -per descomptatestic exceptuant les de VOX, i d’aquestes 456 se n’han
acceptades 203. El Partit Popular ha presentat 171 esmenes, 78
d’incorporades; Ciutadans 121, 23 d’incorporades; El Pi 62, 25
d’incorporades; el Grup Mixt 78, 53 d’incorporades; i 25 per
part del PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca, amb 24
d’incorporades.
Volen acabar votant en contra d’esmenes que vostès
mateixos han introduït? Les modificacions durant la tramitació
són fruit d’aquest diàleg, no s’ha d’enganar la gent.
El model lingüístic d’aquesta llei sempre ha estat el de
consens en aquesta terra. Tots sabem que amb i sense l’article
133.1, lletres c) i d), el model lingüístic d’aquesta llei és el
model del Decret de mínims, sempre ho ha estat, i part de
l’oposició utilitza l’excusa de la llengua per desmarcar-se d’una
llei completament pactada.

Votin el que votin, el consens hi és, perquè queden
reflectides a la llei les diferents perspectives, que és el
fonamental, les propostes de les entitats i de la societat que són
el que realment importen, hi queden representades.
(Alguns aplaudiments)
No hem de fer ostentació de les diferències, tots ho podem
fer, com si en això radicàs la singularitat de la proposta de
cadascú, com més diferent, més singular. Jo tenc altres idees de
les coses, no he dit que s’hagin d’aparcar les diferències, dic
que a l’assumpte perquè hi hagi un pacte és saber pactar també
el desacord.
No els va bé el model lingüístic que vostès mateixos varen
implantar? Ho lamentam profundament. Hi votin en contra, si
volen, però la llei de moltes més coses que hem pactat; amb
vostès, també.
La pau educativa és cabdal, i el camí de l’enfrontament ja
sabem on va, vostès ja l’han recorregut i nosaltres no tenim cap
intenció de fer-ho. Si avui trien que la confrontació és el seu
model, a nosaltres no ens hi trobaran.
Hi ha moltes altres qüestions educatives, com l’educació
infantil, veure les necessitats d’educació específiques, i no
pensar que la igualtat d’oportunitats és un premi a l’esforç i al
talent, no està malament fer-ho, però això no és el dret a
l’educació, que ha situat la comunitat educativa, professors,
professores, mestres, famílies, tutors, alumnes, en el cor del
pacte.
Nosaltres, tots, representam la ciutadania, no ens oblidem
d’això, i les reivindicacions de la ciutadania estan recollides en
aquesta llei. Jo vull reiterar l’agraïment a totes les entitats, a la
comunitat educativa i als grups parlamentaris, per tot l’esforç
que han fet, per tot el diàleg. L’educació és una necessitat de
país, sempre ho ha estat, però ara, ara ho és més. El món és un
moment crucial, i l’educació ens ha d’unir al voltant
d’aventures i esforços col·lectius per promocionar el
coneixement i la innovació que necessitam per donar forma a
un futur més sostenible i amb major estabilitat per a tothom,
basant-nos en justícia social, econòmica i ambiental.
Tenim l’oportunitat, aquí i ara, de signar un nou contracte
social en educació, i és el que ens demana la ciutadania, els
pares i mares, el professorat, i les organitzacions educatives. El
Govern ha tengut l’encàrrec i la responsabilitat de dibuixar el
marc i de negociar amb totes les parts, és el que necessiten els
nostres fills. Avui comença a caminar un nou temps i hem
d’estar a l’alçada.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Bona. Un cop acabat el debat, passam a les
votacions, que, si cap grup parlamentari o diputat no indica el
contrari, es duran a terme d’acord amb les agrupacions
següents. Començam la votació.
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Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, esmenes 8863 i 8856. Votam.
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EL SR. PRESIDENT:
Cada una, o sigui, 8832 i 8846?

8 sí, 29 no, 19 abstencions.
EL SR. COSTA I COSTA:
Ara votarem les esmenes següents del Grup Parlamentari El
Pi, 8862...

Es poden votar, si volen, per a nosaltres les dues al mateix
temps.

EL SR. COSTA I COSTA:
EL SR. PRESIDENT:
Sr. President, podem demanar votació separada abans que
ho digui o...

Perfecte. Idò, ara votam la 8839, 8840, 8854, 8855, 8842,
8843, 8844 i 8845. Votam.

EL SR. PRESIDENT:
6 sí, 31 no, 19 abstencions.
De quina?
I ara votam les esmenes 8832 i 8846. Votam.
EL SR. COSTA I COSTA:
22 sí, 31 no i 3 abstencions.
De la 8836.
EL SR. PRESIDENT:
8836, separada. Idò torn repetir. Ara votarem la 8862,
8869, 8821, 8835, 8853, 8858, 8827, 8828 i 8829. Votam.

Ara votam, del Grup Parlamentari El Pi, l'esmena 8824.
Votam.
5 sí, 32 no, 19 abstencions.
Ara votam, d'El Pi, les esmenes...

6 sí, 30 no, 19 abstencions.
EL SR. COSTA I COSTA:
Ara votam l'esmena 8836. Votam.
Sr. President?
22 sí, 31 no, 3 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, 8865, 8867 i 8870. Votam.
6 sí, 31 no, 19 abstencions.
Ara votam l'esmena del Grup Parlamentari El Pi número
8818. Votam.

Sí.
EL SR. COSTA I COSTA:
Votació separada de la 8847.
EL SR. PRESIDENT:

3 sí, 31 no, 22 abstencions.
A continuació, també d'El Pi, votam l'esmena 8857. Votam.

Votarem separadament, idò. Ara, en primer lloc, votam la
8847. Votam.

8 sí, 29 no, 19 abstencions.

22 sí, 31 no, 3 abstencions.

Del Grup Parlamentari El Pi, votam ara la...

Ara votam la 8848. Votam.

EL SR. COSTA I COSTA:

6 sí, 31 no, 19 abstencions.

Sr. President?

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi, 8822
i 8860. Votam.

EL SR. PRESIDENT:
3 sí, 31 no, 22 abstencions.
Sí.
EL SR. COSTA I COSTA:
Demanaríem votació separada de la 8832 i 8846.

Ara votam, del Grup Parlamentari El Pi, les esmenes 8859,
8820 i 8831. Votam.
3 sí, 31 no, 22 abstencions.
Votam, també del Grup Parlamentari El Pi, l'esmena 8819.
Votam.
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19 sí, 34 no, 3 abstencions.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ara votam d'El Pi l'esmena 8813. Votam.

President, nosaltres demanam la votació separada d'aquest
grup de la 8933, 8943 i 9298.

3 sí, 34 no, 19 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Començam les votacions de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt. En primer lloc, votam les esmenes 8900 i
8937. Votam.

Bé, idò, si els sembla bé, farem una votació d'una amb una.
(Algunes rialles i remor de veus)

5 sí, 44 no, 7 abstencions.
Així no ens embullam. Votació de l'esmena 8933. Votam.
Del Grup Mixt votam l'esmena 8944. Votam.
5 sí, 48 no i 3 abstencions.
5 sí, 48 no i 3 abstencions.
Ara votam la 8934. Votam.
Votam del Grup Mixt l'esmena 8938. Votam.
2 sí, 44 no, 10 abstencions.
2 sí, 45 no, 9 abstencions.
Ara votam la 8941. Votam.
Ara passam a votar...
2 sí, 45 no, 9 abstencions.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Ara votam la 8943. Votam.
Sr. President?
5 sí, 48 no, 3 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Ara votam la 8947. Votam.
Sí.
2 sí, 44 no, 9 abstencions.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Sí, demanaríem
transaccionada.

votació

separada

de

la

8874,

De l’esmena 8874 hi ha una transacció feta, deman si cap
grup no s'hi oposa.
Idò passam a votar-la. Votam.

EL SR. PRESIDENT:
34 sí, cap no i 20 abstencions.
Bé, ara passam a votar...
Ara passam a votar la 8948. Votam.
LA SRA. PONS I SALOM:
5 sí, 45 no, 6 abstencions.
President, demanam també votació, que per a nosaltres
podria ser en dos blocs, de la 8933, 8943, 8874, 8948 i 8949.
I la resta també juntes.

Ara passam a votar la 8949. Votam.
5 sí, 45 no, 6 abstencions.

Gràcies.
Ara passam a votar la 9298. Votam.
EL SR. PRESIDENT:
2 sí, 48 no, 6 abstencions.
A veure, perdoni, ha dit 8933, 8943, 8948 i 8949?
LA SRA. PONS I SALOM:

Ara votam l'esmena del Grup Parlamentari Mixt 8899.
Votam.

I 8874.

5 sí, 29 no, 22 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara votam del Grup Mixt les esmenes 9300 i 9302. Votam.

Sí, també l'ha dita el Grup Parlamentari Socialista.

5 sí, 48 no i 3 abstencions.

LA SRA. PONS I SALOM:
Sí, exacte.

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt
8952 i 8956. Votam.
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2 sí, 29 no i 25 abstencions.

LA SRA. PONS I SALOM:

Del Grup Parlamentari Mixt votam la 8902. Votam.

President, demanaríem votació separada de la 9095.

2 sí, 32 no, 22 abstencions.

EL SR. COSTA I COSTA:

Del Grup Parlamentari Mixt votam l'esmena 8957. Votam.
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Sí, president, votació separada de la 8980, 9018, 9095,
9076, 9020, 9004, 9006, 9097, 8991 i 9080.

2 sí, 48 no, 6 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Ara passam a votar del Grup Parlamentari Mixt l'esmena
8898. Votam.

Les votarem nominalment una a una..., com que n’hi ha
tantes...

5 sí, 29 no, 21 abstencions.
Vinga!...
Del Grup Parlamentari Mixt passam a votar...
(Rialles a la sala)
LA SRA. COSTA I SERRA:
Sr. President, d'aquest grup demanaríem votació separada
de la 8925.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, en primer lloc la 8980. Votam.
21 sí, 31 no, 4 abstencions.

LA SRA. PONS I SALOM:
Passam a votar la 9068. Votam.
President, nosaltres demanaríem votació separada de la
8931 i la 8914, és a dir, dos blocs.
LA SRA. SANS I REGIS:
Sr. President, nosaltres volem votar per separat la 8914
també.

6 sí, 31 no, 19 abstencions.
Ara passam a votar la 9018. Votam.
21 sí, 31 no, 4 abstencions.
Ara passam a votar la 9095. Votam.

EL SR. PRESIDENT:
18 sí, 33 no, 4 abstencions.
Votarem les quatre que queden per separat, una a una.
Ara passam a votar l'esmena 9072. Votam.
En primer lloc, del Grup Parlamentari Mixt votam l'esmena
8931. Votam.

6 sí, 31 no, 19 abstencions.

2 sí, 48 no, 6 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena 9022. Votam.

Ara votam la 8914. Votam.

6 sí, 31 no, 19 abstencions.

2 sí, 42 no, 12 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena 9076. Votam.

Ara votam la 8925. Passam a votar. Votam.

21 sí, 31 no, 4 abstencions.

9 sí, 18 no, 28 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena 9020. Votam.

Ara passam a votar l'esmena 9296. Votam.

21 sí, 31 no, 4 abstencions.

5 sí, 48 no i 3 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena 9027. Votam.

Ara passam a votar del Grup Parlamentari Ciudadanos les
esmenes 9071, 9073 i 8982. Votam.

6 sí, 31 no, 19 abstencions.
Passam a votar l’esmena 9096. Votam.

6 sí, 30 no, 19 abstencions.
6 sí, 31 no, 19 abstencions.
Ara passam a votar del Grup Parlamentari Ciudadanos les
següents esmenes...

Votam l’esmena 9086. Votam.
6 sí, 31 no, 19 abstencions.
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Ara votam l’esmena 9087. Votam.
6 sí, 31 no, 19 abstencions.

EL SR. COSTA I COSTA:
President, demanaríem votació separada de la 9088, 9000
i 9045.

Ara votam l’esmena 9004. Votam.
LA SRA. PONS I SALOM:
21 sí, 31 no, 4 abstencions.
Ara votam l’esmena 9006. Votam.
21 sí, 31 no, 4 abstencions.
Ara votam l’esmena 9094. Votam.

Sí, president, nosaltres demanam votació separada de la
9045, igual, i de la 8998.
EL SR. PRESIDENT:
El Partit Popular ha demanat 9088, 9000 i 9045. I vostès
han demanat la 8998.

21 sí, 31 no, 4 abstencions.
LA SRA. PONS I SALOM:
Ara votam l’esmena 8991. Votam.
Exacte. Gràcies.
21 sí, 31 no, 4 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Ara votam l’esmena 9080. Votam.
21 sí, 31 no, 4 abstencions.
Del Grup Parlamentari Ciudadanos votarem la 9055 i la
9028. Votam.

D’acord. Doncs, ara votam les esmenes 9070, 9074, 9026,
8983, 9081, 9044, 8984, 8985, 8986, 8987 i 9039. Votam.
6 sí, 31 no, 19 abstencions.
Ara votam l’esmena 9088. Votam.

3 sí, 31 no, 22 abstencions.
21 sí, 31 no, 4 abstencions.
Votació de les esmenes de Ciudadanos 9075 i 9092. Votam.
Ara votam l’esmena 8998. Votam.
18 sí, 31 no, 7 abstencions.
3 sí, 34 no, 19 abstencions.
Del Grup Parlamentari Ciudadanos ara votarem...
Ara votam l’esmena 9000. Votam.
EL SR. COSTA I COSTA:
21 sí, 31 no, 4 abstencions.
Sr. President.
Ara votam la 9045. Votam.
EL SR. PRESIDENT.
20 sí, 33 no, 3 abstencions.
Sí?
EL SR. COSTA I COSTA:

Del Grup Parlamentari Ciudadanos votam l’esmena 9082.
Votam.

Demanam votació separada de la 9067.

3 sí, 31 no, 22 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Del Grup Parlamentari Ciudadanos votam la 9024. Votam.

Doncs, votam ara l’esmena 9067. Votam.

3 sí, 31 no, 22 abstencions.

18 sí, 33 no, 5 abstencions.

Del Grup Parlamentari Ciudadanos votam les esmenes 9041
i 8990. Votam.

Ara votam les esmenes 8997 i 8992. Votam.
3 sí, 31 no, 22 abstencions.
3 sí, 34 no, 19 abstencions.
Del Grup Parlamentari Ciudadanos...
Ara votam del Grup Parlamentari...
EL SR. COSTA I COSTA:
Sr. President, demanaríem votació separada de la 9049,
9079 i 9048.
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LA SRA. PONS I SALOM.
Sí, president, nosaltres demanaríem a més de la 9048, igual
que el Partit Popular, la 9038, votació separada.
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LA SRA. PONS I SALOM:
Sí, president. Separada de les RGE núm. 8989, 9008 i 9056.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Per no equivocar-nos, el Partit Popular ha demanat la 9049,
la 9079, la 9048. I després s’ha demanat també la 9038, en
conjunt.

Molt bé. Passam a votar idò ara les esmenes RGE núm.
9033, 9003, 8994, 8996, 9047, 9053, 9054, 9098, 9083 i 8993.
Votam.
3 sí, 34 no, 19 abstencions.

LA SRA. PONS I SALOM:
Ara passam a votar l’esmena 8989. Votam.
No, president, però la 9048 ha de ser independent. Gràcies.
3 sí, 31 no, 22 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Ara passam a votar l’esmena 9008. Votam.
Bé, votam la 9069, 9023, 9085, 9090, 9005, 9091, 9093,
9011, 9013, 9014, 9016, 9017, 9050, 9057, 9059, 9063, 8999,
9002, 9029 i 9035. Votam.

3 sí, 31 no, 22 abstencions.
Ara passam a votar l’esmena 9056. Votam

3 sí, 31 no, 22 abstencions.
3 sí, 31 no, 22 abstencions.
Ara votam l’esmena 9049. Votam.
I ara passam a votar l’esmena 9084. Votam.
17 sí, 31 no, 7 abstencions.
18 sí, 34 no, 4 abstencions.
Ara votam l’esmena 9079. Votam.
El Grup Parlamentari Ciudadanos...
18 sí, 31 no, 7 abstencions.
EL SR. COSTA I COSTA:
Ara passam a votar l’esmena 9048. Votam.
President, la 9311.
18 sí, 35 no i 3 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
I ara passam a votar l’esmena 9038. Votam.
3 sí, 35 no, 18 abstencions.

Idò, passam a votar ara les esmenes 9034, 9007, 8995,
9046, 9052 i 9058. Passam a votar. Votam.

Del Grup Parlamentari Ciudadanos...

3 sí, 34 no, 19 abstencions.

EL SR. COSTA I COSTA:

I ara passam a votar la 9311. Votam.

President?

18 sí, 34 no, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares...

Sí, Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
EL SR. COSTA I COSTA:
President, demanam votació separada de les 9167 i 9168.
Demanaríem votació separada de la 9084.
EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. PONS I SALOM:
President, nosaltres demanaríem votació separada de la
RGE núm. 8989, 9008 i 9056. Podrien ser dos blocs.

9167 i 9168. Bé, passam a votar en primer lloc la 9167.
Votam.
19 sí, 37 no i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:
Ara votam la 9168. Votam.
Pot tornar repetir, Sra Pons, per favor.
19 sí, 37 no i cap abstenció.
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Ara passarem a votar les esmenes del Grup Parlamentari
VOX de la 9100 a la 9295, excepte les dues que hem votat, la
9167 i 9168. Passam a votar. Votam.
3 sí, 37 no, 16 abstencions.
Ara passam a votar del Grup Parlamentari Popular, les
esmenes 9353 i 9479. Votam.

16 sí, 31 no, 9 abstencions.
Ara votam l’esmena 9436. Votam.
19 sí, 34 no, 3 abstencions.
Ara passam a votar l’esmena 9471. Votam.
19 sí, 34 no, 3 abstencions.

22 sí, 29 no i 5 abstencions.
I ara votarem l’esmena 9472. Votam.
Del Grup Parlamentari Popular, passam a votar l’esmena
9326. Votam.
18 sí, 30 no, 8 abstencions.
Del Grup Parlamentari Popular, passam a votar les següents
esmenes...

19 sí, 34 no, 3 abstencions.
Ara passam a votar les següents esmenes: 9346, 9352,
9399, 9429, 9431, 9439 i 9322.
Votam.
19 sí, 31 no i 6 abstencions.

LA SRA. PONS I SALOM:
President, disculpi, voldríem votar separada la 9343.
EL SR. PRESIDENT:
Votam en primer lloc l’esmena 9343. Passam a votar.
Votam.
19 sí, 34 no, 3 abstencions.
Ara votam del Grup Parlamentari Popular les següents
esmenes: 9340, 9341, 9357, 9361, 9365, 9377, 9380, 9381,
9387, 9398, 9400, 9401, 9405, 9407, 9408, 9409, 9410, 9420,
9442, 9464, 9477. Passam a votar. Votam.
22 sí, 31 no, 3 abstencions.
Ara també del Grup Parlamentari Popular passam a votar
les següents esmenes: 9332, 9334, 9335, 9345, 9349, 9360,
9396, 9402, 9404, 9412, 9413, 9446, 9469, 9475, 9315, 9317,
9319, 9320 i 9324. Passam a votar. Votam.
17 sí, 31 no, 7 abstencions.
Ara passam a votar del Grup Parlamentari Popular les
següents esmenes...

Ara passam a votar del Grup Parlamentari Popular l’esmena
9474. Votam.
16 sí, 31 no i 9 abstencions.
Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular 9337, 9338, 9376. Votam.
19 sí, 31 no i 6 abstencions.
Ara passam a votar del Grup Parlamentari Popular l’esmena
9460. Votam.
18 sí, 31 no i 6 abstencions.
Ara del Grup Parlamentari Popular votam les esmenes 9466
i 9478. Votam.
19 sí, 31 no i 6 abstencions.
Ara passam a votar del Grup Parlamentari Popular...
LA SRA. PONS I SALOM:
Sí, president, demanaríem votació separada per una banda
de les 9379, 9423 i 9426, podria ser un bloc i per una altra, les
9433 i 9459 podria ser un altre. I la resta.

LA SRA PONS I SALOM:
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
President, demanaríem votació separada de les 9436, 9471
i 9472.

President, nosaltres demanam la votació separada de la
9426 i la 9433.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
EL SR. PRESIDENT:
Nosaltres demanam la votació separada de l’esmena 9336.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé.
Idò començam amb la votació de l’esmena 9336. Passam a
votar. Votam.

Molt bé. Idò ara passam a votar aquestes cinc esmenes, de
les quals entre uns i els altres han demanat votació separada.
En primer lloc la 9379. Votam.
19 sí, 31 no i 6 abstencions.
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Ara passam a votar la 9423. Votam.

34 sí, 19 no i 3 abstencions.

19 sí, 31 no i 6 abstencions.

Ara votam l'exposició de motius. Votam.

Ara passam a votar la 9426. Votam.

34 sí, 19 no, 3 abstencions.

22 sí, 31 no i 3 abstencions.

Ara votarem...

Ara passam a votar l’esmena 9433. Votam.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

19 sí, 34 no i 3 abstencions.
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President, demanam votació separada dels articles 1, 2 i
162.

I ara passam a votar l’esmena 9459. Votam.
EL SR. PRESIDENT:
16 sí, 34 no, 6 abstencions.
I ara votam les següents esmenes: 9333, 9355, 9385, 9386,
9394, 9418, 9424, 9425, 9444, 9452, 9467, 9470, 9314, 9318
i 9323. Votam.

Demana votació separada de l'article 1, de l'article 2 i del
162. Passam a votar, en primer lloc, l'article 1. Votam.
34 sí, 22 no, cap abstenció.

16 sí, 31 no, 9 abstencions.

Ara passam a votar l'article número 2. Votam.

Ara passam a votar l’esmena 9462. Votam.

34 sí, 22 no i cap abstenció.

16 sí, 34 no, 6 abstencions.

Ara votarem l'article 162. Votam.

Ara passam a votar les esmenes 9347, 9392, 9395, 9430,
9434 i 9437. Votam.
16 sí, 31 no, 9 abstencions.
Ara passam a votar del Grup Parlamentari Popular les
esmenes 9445, 9451, 9463 i 9468. Votam.
16 sí, 34 no, 6 abstencions.
Del Grup Parlamentari Popular passam a votar les esmenes
9432, 9438, 9443, 9448 i 9453. Votam.

34 sí, 22 no i cap abstenció.
A continuació, votarem l'article 3 excepte l'apartat 1.v), els
articles 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 50, 80, 100, 114, 125, 127,
128, 132 i 150. Votam.
34 sí, 19 no, 3 abstencions.
Ara passam a votar l'article 134. Votam.
34 sí, 22 no, cap abstenció.
Ara passam a votar...

16 sí, 34 no, 6 abstencions.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Del Grup Parlamentari Unidas Podemos votam l’esmena
9483. Votam.

Sr. President. De la votació següent de l'apartat 1 de l'article
133. Demanaríem votació separada dels apartats c) i d).

9 sí, 40 no i 7 abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
Començam la votació dels articles, disposicions i exposició
de motius on es mantenen esmenes.

Molt bé, ara passam a votar de l'apartat 1, article 133, la
lletra c). Votam.

Votació de l’article 12. Votam.
(Remor de veus)
33 sí, 16 no i 5 abstencions.
18 sí, 38 no, cap abstenció.
Ara votam l’article 26. Votam.
31 sí, 16 no, 9 abstencions.
Ara votam l'article 115. Votam.
34 sí, 16 no, 6 abstencions.
Ara votam la disposició final desena. Votam.

Ara... Un poc de silenci, per favor. De l'apartat 1 article
133, ara passam a votar la lletra d). Votam.
16 sí, 39 no i cap abstenció.
Ara, ara passam a votar la resta de l'apartat 1 de l'article
133. Votam.
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34 sí, 22 no, cap abstenció.

31 sí, 22 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar l'apartat 2 de l'article 133. Votam.

Ara votam l'article 7. Votam.

34 sí, 22 no, cap abstenció.

31 sí, 19 no, 6 abstencions.

Ara passam a votar l'apartat 3 de l'article 133. Votam.

Ara votam l’article 142. Votam.

34 sí, 22 no, cap abstenció.

31 sí, 19 no i 6 abstencions.

Ara passam a votar l'apartat l'apartat 1.v) de l'article 3 i els
articles 135 i 136. Votam.

Ara votam l’article 143. Votam.
31 sí, 18 no, 6 abstencions.

34 sí, 22 no, cap abstenció.
Votació de l’article 20. Votam.
Ara passam a votar l'article 159. Votam.
31 sí, 19 no, 6 abstencions.
34 sí, 19 no, 3 abstencions.
Votació de l’article 40. Votam.
Ara passam a votar la disposició addicional segona. Votam.
31 sí, 19 no, 6 abstencions.
34 sí, 22 no, cap abstenció.
Ara votam l’article 24. Votam.
Ara passam a votar els articles...
31 sí, 19 no, 6 abstencions.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Ara votam l’article 36. Votam.
President, demanam la votació separada de la disposició
final primera.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a votar, en primer lloc, la disposició final primera.
Votam.

31 sí, 19 no, 6 abstencions.
Ara votam...
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Disculpi, Sr. President.

34 sí, 22 no, cap abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
Ara votam els articles 145, 152, 153, 154 i 160, les
disposicions transitòries primera segona i tercera, la disposició
derogatòria i les disposicions finals segona, tercera, quarta,
cinquena, sisena, setena, vuitena i novena. Votam.
34 sí, 19 no, 3 abstencions.
Ara votam l'article 55. Votam.

Sí, Sr. Castells?
EL SR. CASTELLS I BARÓ.
Demanaria votació separada del 108, el 120, el 146 i de la
disposició addicional tercera, que per a aquest grup es poden
votar conjuntament.

34 sí, 19 no, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara votam l'article 56. Votam.

Perdoni, torni a repetir, perquè estan agrupats, 108...

31 sí, 18 no, 6 abstencions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ara votam l'article 118. Votam.

108, 120, 146 i disposició addicional tercera.

31 sí, 19 no, 6 abstencions.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ara votam l'article 139. Votam.
31 sí, 19 no, 6 abstencions.
Ara votam l'article 140. Votam.

President, nosaltres demanam la votació separada dels
articles 107, 108, 110 i 123.
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EL SR. PRESIDENT:
El Sr. Castells ha demanat votació separada dels 108, 120
i 146.
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Votam l’article 108. Votam.
29 sí, 22 no, 4 abstencions.
Votam l’article 110. Votam.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:
31 sí, 21 no, 3 abstencions.
I disposició addicional tercera, Sr. President.
Votam l’article 120. Votam.
EL SR. PRESIDENT:
28 sí, 19 no, 8 abstencions.
I disposició addicional tercera. I el Sr. Gómez, 107, 108,
110 i 123. Molt bé. Doncs, votam, en primer lloc, els articles
5, 6, 16, 19, 21, 22, 23, 25, de l’article 27 al 35, els articles 37,
38, 39, de l’article 41 al 49, de l’article 51 al 54, de l’article 57
al 79, els articles 81, 82, 83, 86, 87, de l’article 90 al 99. En
primer lloc farem aquesta votació. Votam.
31 sí, 19 no, 6 abstencions.
Ara votam els articles 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109,
111, 112 i 113. Votam.

Ara votam l’article 123. Votam.
31 sí, 22 no, 3 abstencions.
Ara votam l’article número 10. Votam.
31 sí, 22 no, 3 abstencions.
Ara passam a votar els articles...
LA SRA. COSTA I SERRA:

31 sí, 18 no, 6 abstencions.
Ara votam els articles 116 i 117. Votam.
29 sí, 18 no, 6 abstencions.

Sr. President, demanaríem votació separada de la disposició
addicional dotzena, donat que una volta que s’ha aprovat
l’esmena 8874 del Grup Mixt, del Sr. Sanz, sobre Formentera,
sobre el mateix contingut i entenc que aquesta disposició
addicional dotzena col·lisionaria, no serien repetitives.

Ara votam els articles 119, 121, 122 i 124. Votam.
EL SR. PRESIDENT:
31 sí, 19 no, 6 abstencions.
Ara votam els articles 126, 129, 130, 131, 137, 138, 141,
144, 149, 151, 157, 163 i les disposicions addicionals vuitena
i catorzena. Passam a votar. Votam.

Molt bé. Passam a votar ara els articles 147, 148, 156, 158,
161, 164 i 165 i les disposicions addicionals quarta, cinquena,
sisena, setena, novena, desena, onzena i tretzena. Votam.
31 sí, 19 no, 6 abstencions.

31 sí, 19 no, 6 abstencions.
Ara votam l’article 146. Votam.
29 sí, 19 no, 7 abstencions.
I en darrer lloc d’aquesta votació, votarem la disposició
addicional tercera. Votam.

Ara passam a votar la disposició addicional dotzena.
Votam.
Cap sí, 50 no, 6 abstencions.
Ara passam a votar l’article 18. Votam.
31 sí, 19 no, 6 abstencions.

29 sí, 19 no, 8 abstencions.
Ara votam l’article 85. Votam.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
29 sí, 20 no, 7 abstencions.
Disculpi, Sr. President, però jo crec que no ha cridat la
votació de l’article 108 i del 120. Pot ser m’he equivocat, però
pel seguiment que he fet jo...

Votació de l’article 155. Votam.
31 sí, 19 no i 6 abstencions.

(Pausa)
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, un poc de silenci per favor.
Votam l’article 107. Votam.
Votació de l’article 4. Votam.
31 sí, 22 no, 3 abstencions.
31 sí, 22 no, 3 abstencions.
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Ara passam a votar...
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Disculpi, Sr. President, demanaria votació separada del 166.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Demanam votació separada del 166 i del 167.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. Passam a votar els articles 88 i 89. Votam.
34 sí, 19 no, 3 abstencions.
Ara votam l’article 166. Votam.
29 sí, 22 no, 5 abstencions.
Ara votam l’article 167. Votam.
34 sí, 22 no, cap abstenció.
Ara votam l’article 84. Votam.

34 sí, 19 no, 3 abstencions.
I ara, finalment, passam a votar la denominació del projecte
de llei, la denominació del títol preliminar, la denominació del
títol I, la denominació del capítol primer, la denominació del
capítol segon, la denominació del capítol tercer, la denominació
del capítol quart, la denominació del capítol cinquè, la
denominació del capítol sisè, la denominació del capítol setè,
la denominació del capítol vuitè, la denominació del títol II, la
denominació del capítol primer, la denominació del capítol
segon, la denominació del títol III, la denominació del capítol
primer, la denominació capítol segon, article 65 bis, la
denominació del capítol tercer, la denominació del títol IV, la
denominació del capítol primer, la denominació del capítol
segon, la denominació del capítol tercer, la denominació del
capítol quart, la denominació del títol V, la denominació del
capítol primer, la denominació del capítol segon, la
denominació del capítol tercer, la denominació del capítol
quart, la denominació del capítol cinquè, la denominació del
capítol sisè, la denominació del títol VI, la denominació del
capítol primer, la denominació del capítol segon, la
denominació del capítol tercer, la denominació del títol VII, la
denominació del capítol primer, la denominació del capítol
segon, la denominació del títol VIII, la denominació del títol
IX, la denominació primer i la denominació del capítol segon.
Passam a votar. Votam.

29 sí, 21 no, 6 abstencions.
34 sí, 19 no, 3 abstencions.
Ara passam a votar els articles, les disposicions i les
denominacions on no es mantenen esmenes.
Votació de l’article 117 bis i la disposició catorzena bis.
Votam.
34 sí, 19 no, 3 abstencions.
Ara passam a votar la disposició addicional catorzena ter.
Votam.
34 sí, 19 no, 3 abstencions.
Passam a votar la disposició addicional catorzena quater.
Votam.
33 sí, 22 no, cap abstenció.
Passam a votar la disposició addicional catorzena
quinquies.
34 sí, 19 no, 3 abstencions.
Ara passam a votar la disposició final setena bis. Votam.
31 sí, 19 no, 6 abstencions.
Ara passam a votar l’article 149 bis. Votam.
31 sí, 19 no, 6 abstencions.
Ara passam a votar la denominació del capítol 3 bis, del
títol sisè, l’article 144 bis i l’article 144 ter. Votam.

Es faculta els Serveis Jurídics de la cambra, per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries, per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent.
Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei d’educació de les Illes
Balears.
(Alguns aplaudiments)
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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