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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Començam
el plenari del dia d'avui.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del Dia nacional de les llengües de
signes espanyoles.

En primer lloc, llegirem una proposta de declaració
institucional, de 14 de juny, Dia nacional de les llengües de
signes espanyoles.

Secretària primera?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“Amb motiu del Dia nacional de les llengües de signes
espanyoles, des del Parlament de les Illes Balears volem posar
en relleu el valor d'aquestes llengües en l'exercici dels drets,
deures i llibertats de les persones sordes i sordcegues, com a
garants de la seva participació igualitària en la vida
democràtica.

Les llengües de signes són el resultat del procés de mútua
interacció entre biologia i cultura en l’ésser humà, i
constitueixen un gran exponent de la seva capacitat creativa i
d'adaptació. Com a llengües naturals, donen resposta a la
necessitat de comunicar-se i interactuar amb l'entorn, ajuden a
estructurar el pensament i encarnen la història, les visions del
món i les emocions dels seus usuaris i usuàries. 

Amb el seu reconeixement a nivell estatal, amb la Llei
27/2007, per la qual es reconeixen les llengües de signes
espanyoles i es regula el dret al seu aprenentatge, coneixement
i ús, i s'estableixen i garanteixen els mitjans de suport a la
comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat
auditiva i sordcegues, i la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
en el seu article 19 sobre els drets de les persones dependents,
afirma que les administracions públiques garantiran l'ús de la
llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de
ser objecte d'ensenyament, protecció i respecte. La nostra
societat i les nostres institucions es comprometen tant a
promoure l'aprenentatge i coneixement de la llengua de signes
espanyoles, com a garantir el seu lliure ús en tots els àmbits de
la vida.

El Parlament de les Illes Balears apel·la a totes les
institucions, agents públics, socials i al conjunt de la ciutadania,
a actuar de forma compromesa per col·locar les llengües de
signes espanyoles en condicions d'igualtat en totes les esferes
de la vida educativa, social, cultural, econòmica i política de la
nostra comunitat autònoma.

Les llengües juguen un rol fonamental per a la convivència
i el respecte de les nostres comunitats. Per això, hem d'articular
mesures que garanteixin la protecció de les llengües de signes
espanyoles.

El Parlament de les Illes Balears estarà sempre al costat dels
que defensen la igualtat, la justícia social, la inclusió i la

diversitat, i en aquest sentit reconeix la labor del moviment
associatiu, del CNSE -Confederació Estatal de Persones
Sordes-, que ha contribuït decisivament al fet que aquestes
llengües aconsegueixin un estatus legal i social, però, sobretot,
per haver mantingut viu un llegat que forma part del patrimoni
comú de tota la ciutadania.

Perquè les llengües són el vehicle dels nostres pensaments,
ens fan lliures, i la llibertat és el reconeixement de la nostra
dignitat.

Les persones sordes han de ser lliures per escollir, han de
ser lliures per signar.” 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. En funció de l'article 204 deman a
veure si es pot aprovar per assentiment. Estan tots els portaveus
d'acord? Idò queda aprovada aquesta declaració institucional
amb motiu del Dia Nacional de la llengua de signes.

(Aplaudiments)

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

I.1) Pregunta RGE núm. 5007/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a polítiques actives d’ocupació
per afavorir la reconversió dels llocs de treball afectats per
la transició energètica. 

La primera pregunta és la RGE núm. 5007/22, relativa a
polítiques actives d'ocupació per afavorir la reconversió dels
llocs de treball afectats per la transició energètica, que havia de
formular la Sra. Font.

He d’informar al plenari que els diputats que es desplacen
des de Menorca, per problemes tècnics, no han pogut sortir
d'allà i arribaran més tard. Però també he de comunicar que el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball va presentar
un escrit, amb data d'ahir, que s’hauria d’absentar del plenari.

Si es pogués donar la circumstància que pogués arribar la
Sra. Font, i el conseller encara fos aquí, es reformularia la
pregunta, i en cas que no fos així, la pregunta decauria.

I.2) Pregunta RGE núm. 4996/22, presentada per la
diputada Sra. Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a instal·lacions a l’espai protegit de
S’Estany des Peix a Formentera.

Passam a la segona pregunta 4996/22, relativa a
instal·lacions a l'espai protegit de S'Estany des Peix a
Formentera, que formula la diputada Maria Tania Marí i Marí,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
Fa uns anys, el Consell de Formentera va donar a conèixer la
pretensió de regular S'Estany des Peix amb un sistema mixt de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202205007
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204996
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fondeigs ecològics i una passarel·la amb pantalans
desmuntables per a embarcacions. 

Enguany s'han començat a executar les obres de la
passarel·la i d’aquests pantalans, a més de la instal·lació de
diversos blocs de formigó de 3.000 quilos cadascun que no
coincideixen amb el projecte presentat. Tot això dins una
llacuna del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera
i dins Xarxa Natura 2000.

Sr. Conseller, quina opinió li mereix la impactant
passarel·la i els morts de formigó que ha posat el Consell de
Formentera a l'espai protegit de l'Estany des Peix?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sra.
Marí, jo el que puc fer és opinar sobre aquelles feines en les
quals ha participat la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
que no han estat altres que acompanyar el Consell Insular de
Formentera a dur endavant aquest projecte i, sobretot també,
dur a terme l'avaluació ambiental, un projecte, per cert, que té
com a objectiu la regulació i l'ordenació dels fondeigs a
S'Estany des Peix i entendrà, per tant, que la meva opinió en
aquest sentit és favorable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Conseller. Els ciutadans de
Formentera es demanen on ha quedat la passarel·la de baix
impacte i els anclatges ecològics. Els vesins es demanen si
vostè, com a responsable de la Conselleria de Medi Ambient,
pensa realitzar alguna actuació sancionadora contra aquest
despropòsit o si mirarà cap a una altra banda. 

Es tracta d'un projecte que compta amb 650.000 euros
subvencionats amb l'impost de turisme sostenible.

Considera que és sostenible aquesta infraestructura i que no
provoquen cap impacte tots els blocs de formigó que han
llançat a S’Estany, tots els blocs com aquests?

El projecte que es va publicitar entre la població no és el
que s'executa. Desconeixem qui va decidir modificar el
projecte, desconeixem qui és el responsable d'aquest canvi
substancial, desconeixem si vostè coneixia aquestes
modificacions, encara que ara ha afirmat que els ha donat
suport.

Els ciutadans mereixen unes explicacions sinceres,
transparents. Qui va decidir canviar el projecte executiu i qui
és el responsable? Va ser l'empresa adjudicatària TRAGSA?
Va ser el Consell de Formentera qui ho va ordenar i canviar?
Es va comunicar a la Demarcació de Costes i a la seva
conselleria?

Entenem que també hi ha d'haver un informe d'impacte
ambiental, com ha dit, però el que no podem entendre és que la
Direcció General d'Espais Naturals accepti un projecte que
modifica una passarel·la flotant per tones de formigó. 

Sr. Conseller, si no actua, la falta de lideratge, de
coordinació i de previsió del Partit Socialista a Formentera li
passarà factura a vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, conec i entenc el
debat social que ha transcendit a través dels mitjans de
comunicació que, certament, doncs no he vist totes les
preguntes que vostè formulava. Sigui com sigui, li torn repetir
que la tasca de la Conselleria de Medi Ambient s'ha centrat en
l’acompanyament de l'avaluació ambiental del projecte i
acompanyar que el consell insular pogués dur endavant les
seves intencions.

Jo crec que certament hem fet una passa de gegant, s'ha fet
una passa de gegant. Per primera vegada hi ha un projecte de
reordenació i de contenció i de regulació de les embarcacions
a S'Estany des Peix, un espai que -com bé vostè ha dit- forma
part d'un espai natural protegit, perquè vostè ha expressat
aquest malestar sobre la passarel·la, que dic que l'entenc i el
conec, però no ha fet referència a la situació prèvia de S’Estany
des Peix, no ha fet referència al caos d'ordenació que hi havia
a S’Estany des Peix; no ha fet referència a les més de 500
embarcacions que estaven fondejades a S'Estany des Peix; no
ha fet referència a tots els morts il·legals que hi havia a
S’Estany des Peix; i no ha fet referència que aquest projecte,
precisament, té com a objectiu principal revertir aquesta
situació. 

Jo entenc que vostè ha de venir aquí a expressar la seva
posició i d'alguna manera, a fer política, però el que no trob
honest ni oportú és que vostè vengui aquí i no reflecteixi quina
és la realitat cronològica d’aquest projecte.

Que hi pot haver opinions contràries, que hi pot haver
modificacions de la passarel·la, no dels espigons, de la
passarel·la per temes de seguretat? Òbviament, i cadascun
tendrà la seva opinió. Ara, que aquest projecte, en termes
generals, ha suposat una ordenació i una disminució
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exponencial de l'impacte ambiental que hi havia a S’Estany des
Peix, això és indiscutible.

I sí, aquest govern ha ajudat que el Consell Insular de
Formentera pogués tirar endavant aquest projecte que neix,
òbviament, de la seva pròpia voluntat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 5002/22, presentada per la
diputada Sra. Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suspensió de teràpies
oncològiques a l’Hospital Son Espases.

Tercera pregunta, RGE núm. 5002/22, relativa a suspensió
de teràpies oncològiques a l'Hospital Son Espases, que formula
la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Bon dia,
consellera, ens podria explicar què és el que ha passat amb la
radioteràpia de Son Espases? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, bon dia a tothom. La radioteràpia
funciona de manera correcta i normal i excel·lent, com no pot
ser d'una altra manera, amb excel·lents professionals també en
el servei. Supòs que fa referència a una notícia que va aparèixer
a un mitjà la setmana passada que explicava que un dels tècnics
responsable d'un dels acceleradors, n'hi ha dos que funcionen
en torn d'horabaixa, es va posar malalt i es va haver d’ajornar
el tractament d'aquells pacients que estaven citats aquell dia a
l'endemà, al dia següent. Això és el que va succeir.

Com podrà comprendre, Sra. Diputada, és molt difícil, amb
20.000 treballadors, que no succeeixi un fet així, que una
persona es trobi indisposada a un moment determinat i que no
pugui anar a fer feina, de la mateixa manera que tenim 9
hospitals, més de 100 centres de salut i unitats bàsiques, molta
“aparatologia” que també a un moment donat es pot espenyar.

Jo crec que la reacció del servei dels professionals va ser
excel·lent, es va reprogramar tota l'activitat i l'únic que em
queda és demanar disculpes a les persones. Evidentment, no
ens agrada haver d'ajornar activitat, però afortunadament es va
poder ajornar al dia següent.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies. Consellera, la setmana passada, vostè del sentit de
les meves paraules, em va dir que semblava que venia la fi del
món, i jo li vaig dir que no, em vaig equivocar, per a aquests
malalts sí que ve la fi del món, perquè per a més de 70 malalts
que esperen ve la fi del món, perquè és per a ells i per a les
seves famílies, quan no és la primera vegada que passa, ve,
perquè als malalts quan se'ls dona radioteràpia, se'ls dona amb
uns intervals i amb unes dosis determinades per evidència
científica i per reduir els efectes secundaris. 

Jo no sé què passa en aquesta comunitat autònoma amb el
càncer, hem vist moltes vegades ja en aquesta cambra que els
programes de prevenció no funcionen, que el president de
l'Associació Espanyola Contra el Càncer els ha d'ajudar a pagar
segons quins professionals, que els diu que un de cada cinc
tenen retards en el diagnòstic, que es retarden els tractaments
perquè hi ha llista d'espera.

Consellera, haurien de posar un poquet de fil a l'agulla,
perquè vostè sap que quatre mesos... quatre setmanes de retard
en un inici d’una teràpia augmenta la mortalitat entre un 5% i
un 8%, que cada mes de retard en l'inici de les teràpies
l’eficàcia baixa un 12% i si no es fan els intervals com els han
indicat això augmenta les recidives.

Ja no queda cap col·lectiu en aquesta comunitat autònoma
de malalts i de professionals que no estigui sempre en conflicte,
per mor de la seva mala gestió, ni metges, ni infermeres, i ara
ens queden els tècnics de radioteràpia. 

Jo crec que ja és ben hora que facin un abordatge integral
del càncer, que l'únic que han de fer és copiar, replicar les
polítiques que es fan a Europa, les que ja estan en marxa, les
repliquin d'una vegada, perquè si no haurem d'anar com sempre
als que vostès més dimonitzen: a l'església i a la privada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Començaré pel final, Sra. Diputada, som
consellera de la sanitat pública i privada d'aquesta comunitat
autònoma, excel·lent sanitat pública i excel·lent sanitat privada,
així ho venc dient des de l'any 2015. 
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El nombre de sessions de radioteràpia ha augmentat any
rere any. Vostès, tal vegada no volen tenir aquesta capacitat de
comprensió que un dia es pot espenyar una màquina, en els
darrers mesos aquesta situació que vostè repeteix com a caòtica
ha succeït dues vegades, dues vegades es varen haver de
reprogramar als pacients al dia següent, Sra. Diputada. 

Aquí no hi ha interrupcions de tractament, cancel·lacions de
tractament, és una reprogramació al dia següent per un motiu
que ha sorgit de sobte i al qual no es pot posar remei a un
moment determinat

Jo també l'anim a llegir altres diaris com, per exemple, que
Son Espases ha estat designat centre impulsor de Car T cells,
entre 14 hospitals d'Espanya tenim a Son Espases pacients que
no s'hauran de desplaçar. Inversió, com un nou accelerador
lineal, que es posarà un quart per poder fer ràdio cirurgia
intracranial, que fins ara no es fa, i millora dels altres tres
acceleradors; és a dir, més professionals, més inversió, més
cura de la sanitat pública, perquè la sanitat pública per a aquest
govern és un tresor, no com per al Partit Popular que només
retallava, feia feina..., feia fora les persones i desinvertia en
salut.

 Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 4991/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a execució del programa d’ensenyaments professionals
PrEP a les escoles de música municipal.

Quarta pregunta, RGE núm. 4991/22, relativa a execució
del programa d'ensenyaments professionals, PrEP, a les escoles
de música municipal, que formula la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades, molt bon
dia. Avui la pregunta que formularem està relacionada amb el
programa PrEP que es fa a algunes escoles de música
municipals de les nostres illes. Aquest programa reglat permet
que els alumnes que es vulguin iniciar als primers cursos del
conservatori ho puguin fer des de les escoles de música dels
seus pobles. Dels sis graus que hi ha els quatre primers els
poden cursar a ca seva, al seu municipi, donant més autonomia
i flexibilitzant els horaris dels alumnes i famílies. 

Tenim constància que quan s'inicià aquest programa no
existien els conservatoris comarcals que ara podrien reforçar
per coordinar i fer seguiment i així poder donar validesa
acadèmica, com per exemple tenir l’expedient obert des de
primer, i no a cinquè quan s'arriba al conservatori, com passa
ara.

Sembla ser que la intenció de la conselleria és extingir
aquest programa als municipis a causa d’uns informes
d'Inspecció Educativa on manifesten que no hi ha una validesa
acadèmica, que no s’acompleixen els requisits d’expedient
obert d’inscripció al conservatori, convalidacions
d’assignatures o vinculació del professorat, uns requisits que
consideram que si hi ha voluntat, es poden resoldre.

Per tant, Sr. Conseller, donarà la conselleria una solució
perquè el programa PrEP se segueixi executant a les escoles de
música municipals? 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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. Sra. Sureda, moltes gràcies per aquesta pregunta
perquè crec que és la primera pregunta que se’m fa sobre
aquestes qüestions de les escoles musicals, ja sabem que la
música interessa molt, però de vegades interessa poc; tot depèn
de la música de cadascun. 

En qualsevol cas, una de les qüestions clares de la
conselleria ha estat sempre donar suport als ensenyaments
musicals, jo li vull recordar el suport permanent al centre
integrat de Son Serra; la creació del centre de Manacor, el
centre integrat de Manacor, i que de qualque manera els
conservatori professionals han incrementat el nombre
d'alumnes, professors. Que realment hem creat el Conservatori
de Manacor i el Conservatori d'Inca, ja hi havia el Conservatori
de Felanitx i que de qualque manera hem fet un ajut als
ajuntaments per a aquest tipus d’escoles musicals. 

Quin és el problema? El PrEP és un programa que ve de
l'any 2010, al segon pacte de progrés, és un programa positiu,
perquè vostè ho ha dit clarament, que suposa atracar els
ensenyaments professionals als municipis, però realment hi ha
una sèrie de problemes que no qüestionen la feina feta, sinó que
vol donar des de la conselleria un pas de consolidació. És a dir,
es tracta, vostè ho ha dit, tenen problemes de convalidació
d’assignatures d’ESO, no tenen escolaritat, en fi, han d’anar a
examinar-se com a lliures, la imatge d’exàmens lliure,
d’estudiant lliure és una imatge ja històrica. I nosaltres el que
volem, de qualque manera, és que siguin estudiants que tenguin
realment un reconeixement com a un alumne de conservatori,
i aquesta és la nostra política. 

La nostra política no és llevar els estudis musicals sinó
obtenir un reconeixement superior. I això, com passa? Passa,
evidentment, per un element clau; per una part, per l'ampliació
de convenis amb els ajuntaments a fi i efecte que els estudiants
facin els estudis allà professionals i que tenguin tot el
reconeixement oficial i acadèmic. I el que ha fet la Inspecció és
donar a entendre que hem de millorar aquesta qüestió, no l'hem
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de suprimir, i nosaltres treballam amb ajuntaments realment per
trobar una solució a aquesta qüestió.

Si enguany no és possible dur-ho a terme a tots els
ajuntaments farem una transició, perquè nosaltres el que volem
és que aquests estudis es consolidin i que, per altra banda, els
ajuntaments puguin, els estudiants de cada municipi puguin
seguir fent les classes allà mateix.  Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, des del nostre grup
parlamentari solem preparar esmenes per a les escoles de
música, sobretot dels municipis no reglades, perquè les suposa
un gran cost i preparam esmenes en aquest sentit perquè també
ens interessa la música.

Amb referència als programes PrEP, hem de pensar, i ja li
he dit, que són menors d'edat i això, com ja he dit, pot suposar
un trasllat si els fan anar als conservatoris d'Inca, de Manacor
o de Felanitx de fins a tres o quatre dies per setmana que perd
l’autonomia de la  família, de pares i dels mateixos fills.

Els municipis que han cregut en aquest programa i han
apropat els estudis reglats de música al seu poble han fet un
gran esforç econòmic per part del municipi, i d'organització per
part dels centres de música de cada un d’ells. I ja li he dit que
si hi ha voluntat, es reivindiquen tres punts que crec que es
poden arreglar: si es consideren aules d’extensió que els
expedients es puguin obrir des de primer, que hi hagi un
seguiment i coordinació des dels conservatoris comarcals poder
seguir les classes a cada municipi i que el professorat municipal
pugui estar al claustre del conservatori comarcal vinculat de
manera pedagògica i no laboral, que és un dels problemes que
també pareix que tenen. 

Per tant, no parlam de molts de joves, però hi ha el perill
que si aquests joves no ho poden fer a casa seva, per ventura,
aquests que arriben a cinc al conservatori no ho facin. Gràcies,
president.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller d'Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà): 

Efectivament -gràcies, president-, efectivament, nosaltres el
que volem és que els  estudiant quedin als seus municipi,
evidentment; excepte en algunes assignatures que necessitam
un nombre de ràtios i de la temàtica, un treball en grup. Per
tant, nosaltres treballam en aquest aspecte i a aquestes
qüestions que vostè planteja hi treballam. Si no arribam ara a

un acord, evidentment, farem un any de pas per de cara a l'any
que ve...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 5001/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de la construcció
d’habitatges a l’antiga caserna de Son Busquets.

Cinquena pregunta, RGE núm. 5001/22, relativa a situació
de la construcció d'habitatges a l'antiga caserna de Son
Busquets, que formula el diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Fuster. 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Marí, el antiguo cuartel de
Son Busquets es el claro paradigma de lo que es la izquierda,
y lo es porque cada vez que ha venido un ministro tenemos una
nueva inauguración de viviendas en Son Busquets. 

La historia más o menos funciona así: después del verano
comenzará la construcción de viviendas en Son Busquets;
después del verano el mensaje es después de Navidad
comenzará la construcción de viviendas en Son Busquets; y
después de Navidad el mensaje es después de Pascua
comenzará la construcción de viviendas en Son Busquets. Y así
llevamos siete años, Sr. Conseller, siete años. 

Todos estos hechos podrían ser fruto de una serie de IB3
emitida por Netflix, una serie de ciencia ficción,
evidentemente. Y el último capítulo de esta serie lo protagonizó
la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en su última
visita a Palma, cuando afirmó que el solar de Son Busquets
pasará del Ministerio de Defensa al suyo, y así se agilizará el
tema. 

Ara que ja tenim la seu plena d'ous con este anuncio, Sr.
Conseller, yo le pregunto: ¿en qué situación real, insisto, real,
se encuentra la construcción de viviendas en Son Busquets?
Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. 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, diputades i diputats.
Sr. Fuster, gràcies per la seva pregunta i benvingut a aquest
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interès a tenir espais públics per construir habitatges aquí, a les
Illes Balears, i, en concret a Mallorca.

Efectivament, la sintonia entre el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat és excel·lent en aquest sentit, la
ministra de Transports va anunciar el que ja treballàvem des de
feia temps i és que, efectivament, s’hagués acceptat una taxació
feta per una empresa, SEGIPSA, que ha fet una taxació de la
qual n’accepta el Ministeri de Defensa el seu preu i el ministeri,
el MITMA, de la ministra Sánchez, comprar-ho per aquest
preu. 

I, efectivament, el que se’ns va anunciar és que, mitjançant
un conveni entre els dos ministeris, implica la transferència
d'aquesta infraestructura del Ministeri de Defensa cap al
Ministeri d'Agenda Urbana, a través del SEPES, per poder-hi
fer aquesta aplicació urbanística que permeti construir habitatge
social. 

Per tant, amb aquesta operació el que s’ha evitat és que més
d’11.000 m2 al centre de Palma, a l'antic quarter militar, se
subhastin, vagin a mans d'empreses que tal vegada fan les seves
operacions més, diríem, més especulatives, i així es destinaran
a construir habitatge social per a aquesta comunitat. Aquesta és
la situació, ho tendrem ja en mans del SEPES, i el SEPES
s'haurà de posar d'acord amb l'Ajuntament de Palma per
tramitar els projectes urbanístics corresponents. Aquesta és la
situació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, una de las
grandes promesas de este gobierno a principio de legislatura,
es una de las grandes estafas de este gobierno al final de la
legislatura, ustedes prometieron que esta sería la legislatura de
la vivienda, pero la realidad es que el problema no se resuelve,
más bien crece, incluso lo reconocen sus socios de Podemos,
que afirman que la política de vivienda social es insuficiente en
Baleares. En pocas cosas tienen razón, pero en esta sí la tienen,
porque la situación real es que, ni en esta legislatura ni en la
próxima legislatura, se van a poder construir las 850 viviendas
sociales en son Busquets. 

Usted me ha hablado de sintonía. En el Gobierno de España
gobiernan ustedes, en el ayuntamiento gobiernan ustedes y en
la comunidad autónoma gobiernan ustedes. ¿Cuál es el
problema, pues, Sr. Conseller? ¿Por qué no se ponen de
acuerdo de una vez por todas, Sr. Conseller, con el problema
tan grande de vivienda que tenemos en Baleares? 

Mire, si le digo la verdad, yo y el Grupo Parlamentario
Popular renunciamos, renunciamos, ya no le pido que lo
solucione, ha quedado claro que ustedes son incapaces de
hacerlo...

(Remor de veus)

Pero sí le digo, Sr. Conseller, que estamos en la última
temporada de esta serie de ciencia-ficción, porque en mayo del
año que viene empezará una serie basada en historia real, que
es la construcción de viviendas en son Busquets, y esa serie la
va a protagonizar y dirigir el Partido Popular de Marga
Prohens.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Gràcies, Sr. President. Sap què passa, Sr. Fuster? Que estan
impressionats per la capacitat d’aquest Govern de construir
habitatge social en aquesta comunitat...

(Remor de veus)

... i han de marcar algunes ombres de dubtes sobre el que fem:
tempteig i retracte, construcció d'habitatges nous, pla d'ajudes,
més sous que mai en ajudes de lloguer, 4,8 milions del bo
social de lloguer...

(Alguns aplaudiments)

..., 8 milions per a aplicació del Pla estatal d’habitatge; 530
habitatges a Can Escandell, que ja tenim a punt d’aprovar el pla
especial, i aquesta també és una realitat, a través del SEPES, a
través del Govern central, que es faran a Eivissa i, per tant, dins
aquesta comunitat. Sr. Fuster, aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 5010/22, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a absència en
el debat sobre la nova Llei de turisme.

Sisena pregunta, RGE núm. 5010/22, relativa, a absència en
el debat sobre la nova Llei de turisme, que formula el diputat
Sergio Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días señoras y señores
diputados. Podría explicarnos, Sr. Yllanes, ¿por qué se ausentó
de manera ostentosa, -“ostentorea”, que hubiera dicho el
difunto Gil y Gil- de la Sala de Plenos, al iniciarse el debate del
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proyecto de ley estrella de esta legislatura, la nueva Ley de
turismo?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el Sr. Vicepresident
i 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):
 

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a totes i tots. Bon dia
Sr. Rodríguez y gracias por la pregunta. Me retiré de manera
discreta, ni de manera ostentosa, ni de manera “ostentorea” -
como decía el difunto Sr. Gil y Gil. Vera, es una cuestión de
preocupación, pese a mí edad, me preocupa el futuro y como
me preocupa el futuro, estoy convencido de que tenemos que
mejorar la situación que tenemos actualmente, y me preocupa
la emergencia climática, que es una cuestión que declaró el
Govern al principio de la legislatura.

Y como me preocupa la emergencia climática, porque se
trata de garantizar el futuro de los que vienen después que
nosotros, bueno, pues de alguna forma manifesté mi
descontento, porque en esta modificación de la Ley del turismo,
no haya ninguna medida estricta de transición energética,
cuando estamos hablando del principal sector económico de
Baleares. 

No obstante, le puedo garantizar que, a diferencia de lo que
hacen ustedes, estoy trabajando precisamente para que,
digamos que esa pequeña disfunción que he observado en esa
Ley de turismo, pues tenga solución en próximos proyectos
legislativos del Govern.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Yllanes, fue usted mucho más
lenguaraz con la prensa de lo que ha sido aquí hoy. Ustedes
venían a asaltar los cielos, y ya no suben ni a una escalerita
para cambiar una bombilla; ustedes venían a hacer la
revolución y a cambiarlo todo, y se han quedado en el partido
de la hoz y el “cerquillo”, porque de ahí no pasan. Usted me ha
dicho que decretaron la emergencia climática, ¡emergencia
climática!, ni ustedes se lo creen, Sr. Yllanes, porque si
realmente esa emergencia existiera y nos viniera el fin de los
tiempos, como ustedes nos anuncian una y otra vez, harían
algo, porque el movimiento se demuestra andando.

Y ¿qué ha quedado en realidad de esta Ley de Turismo?
¿Por qué no se incluyeron medidas más ambiciosas? Se lo diré
yo, porque creo que ni la Sra. Presidenta, que está a su lado, ni
el conseller de Turismo, que hoy ha tenido que estar ausente,
se lo han explicado, porque la vetaron los grandes hoteleros,

porque ellos estaban dispuestos a aceptar poner camas
mecánicas para las kellys, porque las paga el Gobierno con una
subvención, pero no estaban dispuestos a hacer inversiones
multimillonarias para hacer caso de su emergencia paranoia
climática, y ese es el fondo de la cuestión.

Se salvó la ley con ese supuesto consenso, porque no se
incluyeron ninguna de las medidas que ustedes y su grupo
proponían, que son cada vez más un cero a la izquierda dentro
de este gobierno. 

En definitiva, Sr. Yllanes, le puedo asegurar que si ustedes
se creyeran esa emergencia que nos venden y con la que nos
amenazan día tras día y nuestros sectores productivos, si se la
creyeran la hubieran reflejado, como usted bien ha dicho, en la
ley más importante del motor económico principal de estas
islas. Porque esta Ley de turismo, Sr. Yllanes, está construida
sobre el cadáver de su conselleria. Pero, claro, a usted en este
gobierno le han dejado para eso, para encargarse de los
cadáveres.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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):

Ya me temía que el discurso era para acabar con esta
miseria moral final del Sr. Rodríguez. Le tiene usted demasiado
miedo a los muertos, Sr. Rodríguez, y eso no es bueno. 

Verá, la emergencia climática nos obliga a tomar medidas
y es lo que llevamos haciendo desde el principio de la
legislatura, y le puedo garantizar una cosa, que el sector
hotelero está mucho más concienciado que usted, que carece
absolutamente de conciencia en este sentido, para entender que
tienen que colaborar también en combatir la emergencia
climática, ya no sólo en revertirla, porque es imposible, ya no
estamos a tiempo de revertirla, sólo echamos a tiempo de
mitigar sus efectos. Por eso nos hemos reunido con ellos, y
tenga usted la seguridad de que la Ley de turismo es mejorable,
desde el punto de vista de nuestra conselleria, pero reconozco
la tarea de consenso y de diálogo que ha tenido el conseller
Negueruela, porque es importante incorporar cuestiones como
el sector primario, o cuestiones como la circularidad.

Por tanto, vamos a seguir trabajando. Ustedes lo que van a
hacer es bajar los brazos, ustedes lo que van a hacer es
resignarse a que no haya futuro. A mí me preocupa el futuro de
mis nietos, está claro que a usted no le preocupa ni el futuro de
sus hijos, ni el futuro de sus nietos. Es usted...

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

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 5113/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectes per a les Illes
Balears de la suspensió del Tractat d’Amistat entre
Espanya i Argèlia.

Setena pregunta RGE núm. 5113/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 4997/22, relativa a efectes per a les
Illes Balears, de la suspensió del Tractat d'amistat entre
Espanya i Algèria que havia de formular el diputat Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, i que formularà
la Sra. Núria Riera. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. En el mes de marzo de este año, la
opinión pública española supo que, mediante una carta del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Rey de Marruecos,
se había modificado la posición histórica de España respecto a
la situación del Sahara, dejando de defender las resoluciones de
la ONU, la legalidad internacional, la necesidad de una salida
pactada entre ambas partes y el derecho del pueblo saharaui a
decidir su futuro.

El cambio unilateral y personalista, adoptado por Pedro
Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del
PSOE, tiene consecuencias para todos los españoles: Argelia ha
dado por roto el Tratado de Amistad con España.

¿Considera el Govern que esta situación dará algún tipo de
resultado y tendrá algún tipo de efecto en Baleares? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

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

Gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera, gràcies
per la pregunta perquè, d'alguna manera, també, permet donar
més llum sobre una qüestió que ha tengut molt de ressò, com és
la suspensió del Tractat d'Amistat o l'anunci que ha fet de la
suspensió del Tractat d'Amistat amb Espanya, que ha fet
Algèria.

Les relacions internacionals i les qüestions de geopolítica
mai no són lineals i són molt complicades, i més en una situació
com l'actual, després de la crisi de la COVID, de la crisi de les
matèries primeres, de la invasió de Rússia a Ucraïna, i de la
crisi dels combustibles fòssils, dels preus del gas i de l'energia. 

Algèria és un país productor de gas, és un productor i un
subministrador confiable per a Espanya i per a la Unió
Europea, també amb forts lligams amb Rússia, de fet, el 10 de

maig, el ministre d'Exteriors rus va visitar Algèria per fer una
invitació per anar a visitar Rússia, per enfortir i aprofundir en
aquestes relacions històriques entre els dos països. També
Algèria té una relació i un acord d’associació amb la Unió
Europea i una relació d'amistat molt profunda amb Espanya,
fonamental per a la pau i per a la convivència a la riba
Mediterrània, i justament aquest anunci de la suspensió de
l'acord d'amistat violava l'acord d'associació amb la Unió
Europea, perquè suposava un tracte discriminatori amb un país
de la Unió Europea. 

En conseqüència, Algèria hagut de rectificar el seu
posicionament, perquè col·locava en greu risc aquest acord
d'associació, les relacions mai no són bilaterals, sempre són
multilaterals, aquest acord essencial per a la prosperitat i per a
la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Algèria és clau en les relacions internacionals, en les
relacions amb la Unió Europea i amb Espanya, i confiam en la
diplomàcia per retornar a aquesta relació d'amistat i a aquesta
situació de bones relacions comercials amb Espanya, amb
Europa, i amb la resta del món. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Parece evidente que las consecuencias
de estos tumbos, inesperados e inexplicados, del presidente
Sánchez, sí tendrán consecuencias negativas, Sra. Consellera.
Por un lado, el peligro del abastecimiento del gas y con ello la
subida del precio de la energía; y, por otro lado, las graves
dificultades para que se aplique la directiva de retornos: los
inmigrantes argelinos no pueden ser retornados, se dificulta que
se persiga de forma eficaz a quienes promuevan -y se lucren-
con la entrada, circulación y estancia irregular de inmigrantes
en origen, y a Baleares nos toca directamente, por la cercanía
a Argelia.

Miren, nuestro grupo ya solicitó al Parlamento, en
diciembre de 2020, que Baleares sea considerada territorio de
primera línea de frontera de la Unión y, por tanto, dotada de
medios técnicos y personales para evitar la consolidación de la
ruta de entrada ilegal de inmigrantes,  garantizar el
funcionamiento eficaz del sistema integrado de vigilancia, una
correcta dotación de guardia europea de fronteras y costas, y la
participación activa de Baleares en proyectos del Fondo de
seguridad interior de la Unión Europea. 

El ministro de Exteriores italiano ya recalcaba que una de
les consecuencias de la invasión de Ucrania sería el aumento de
los problemas de alimentación y, por tanto, el aumento de la
inmigración, a través de las mafias y, las islas, las más
afectadas. No se ha hecho nada, Sra. Consellera, ni por el
Govern ni por el Gobierno de España, en el sentido reclamado,
la ruta se ha consolidado, la situación se ha agravado y la
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responsabilidad es del Govern de la Sra. Armengol y del
Gobierno del Sr. Sánchez.

La prensa de hoy: “Inteligencia alerta de la masiva llegada
de inmigrantes a las Pitiusas.” Al final, le vamos a tener que dar
la razón a un ilustre socialista, el Sr. García-Page,  que la
semana pasada recordaba que, en el PSOE, es Pedro Sánchez
el que manda, y los demás están de monaguillos, un ejemplo,
son ustedes.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, és lamentable que cada
vegada s’assemblin més als seus socis de VOX.

(Alguns aplaudiments)

No hi ha efectes, ni a mig termini, ni a curt termini, deia
aquest anunci. Sempre en les qüestions fonamentals per al país
donen l'esquena no al Govern d'Espanya, sinó al seu propi país
i als ciutadans i ciutadanes espanyols, perquè haurien de fer
costat al país. Quan la Unió Europea avala i aprova una
limitació del preu del gas, hi voten en contra; quan
s’incrementa l’ocupació, quan s'incrementa el creixement
econòmic, diuen que les dades estan maquillades i parlen
malament d'Espanya, dins del seu país i fora del seu país.

Jo els demanaria alçada de mires, deixar fer feina a la
diplomàcia per poder retornar a aquestes relacions d'amistat i
col·laboració amb Algèria, que és un país fonamental de la riba
mediterrània i fonamental per a la nostra situació
geoestratègica, i les Illes Balears sempre estaran al costat
d'aquesta situació de pau, de convivència i de bona entesa. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. 

I.8) Pregunta RGE núm. 5011/22, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a construcció
d’habitatge assequible per a joves.

Vuitena pregunta, RGE núm. 5011/22, relativa a
construcció d'habitatge assequible per a joves, que formula el
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, des del minut zero
d'aquesta legislatura, el Grup Parlamentari Ciutadans hem posat
de manifest que amb les polítiques d'habitatge del Govern no
se solucionava, és que ni tan sols es pal·liava el principal
problema que tenen els joves: l'habitatge. Des del minut zero li
vàrem proposar convenis de col·laboració per construir
habitatge assequible per a joves.

Sr. Conseller, afavorirà el Govern els convenis de
col·laboració publicoprivada per construir habitatge assequible
per als 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. Sr. Pérez-Ribas, efectivament,
coincidim molt amb el seu diagnòstic sobre la necessitat de fer
més habitatge a les Illes, i així ho fem, amb la capacitat que
tenim, amb els terrenys que ens cedeixen: 414 habitatges dins
aquest any, que entregarem claus, a 17 promocions; d'aquestes
un 15% també aniran per als jóvens, el 50% de tot el tempteig
i retracte, que hem estat capaços d’adquirir, que són uns 90 i
busques, per tant, la meitat també van als jóvens. 

Tenim els jóvens en el nostre centre d'actuació, perquè som
una població en aquesta comunitat en creixement i, per tant, els
jóvens necessiten d'aquest recurs, i el Govern hi està, per
suposat, abocat.

Té raó quan diu que la construcció d'habitatge social no
arriba, no és suficient, perquè en necessitam molt. Aquí hem fet
algunes coses, en el seu moment ja vàrem modificar, a través
del Decret 3/2020, l’índex d'intensitat per a aquestes qüestions.

També hem fet algunes proves en el sentit de posar a
disposició terrenys per fer-hi promocions, com vostè sap i en
vàrem parlar en el seu moment, i crec que hi ha un tema
fonamental que pot ajudar a aquesta qüestió, i és la revisió dels
preus de l’HPO privat, en aquest sentit, que duen des de l'any
2008 sense revisar i que els promotors i constructors tenen
terrenys a disposició, qualificats com per fer HPO, i que amb
els preus actuals no hi poden arribar.

Aquesta és una pretensió que tenim, que aviat podrem
acabar un acord i, per tant, serà possible -crec- aquesta qüestió
fer-la i fer molts més habitatges assequibles, com diu vostè. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, molt magra la possibilitat
d'accedir a l'habitatge per part dels joves, de tot el que ha dit,
un percentatge molt petit. Per tant, duim dues legislatures
perdudes per als joves.

Sr. Conseller, quin fracàs, quin fracàs la Llei d'habitatge que
varen aprovar!, perquè al final acabaran comprant..., fer una llei
d'habitatge per acabar comprant habitatges de la SAREB, idò,
la veritat, què vol que li digui?

Ara, a més a més, ara, els seus socis de govern plantegen
solucions fàcils per a un problema molt complex. A més a més,
és un problema que vostès encara han engrandit més, perquè la
construcció d'habitatges públics no abasta, calen convenis de
col·laboració publicoprivats per a la construcció d'habitatge
assequible per a joves, per a l'emancipació dels joves de les
nostres illes, per retenir el talent. Convenis amb una tramitació
àgil, on es pactin les modificacions de paràmetres urbanístics,
que es puguin construir habitatges més petits, sense consumir
territori, on es pactin els preus i les condicions de lloguer o
compra, a preus assequibles per a joves, amb un benefici just
per al promotor; on es pacti a qui es pot llogar o vendre, als
joves de les Illes Balears; convenis que permetin edificar
centenars d'habitatges, no els 7 que varen presentar la setmana
passada, centenars, que és el que necessiten els joves.

Vostès han agreujat el problema amb la seva funesta
política d'habitatge, només han fet màrqueting i fotos, i anem
molt tard. I sense habitatge assequible, les Illes Balears es
poden convertir en un territori sense talent jove. I sense joves,
no hi ha prosperitat. 

Moltes gràcies, president.

(Algun aplaudiment)

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):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, alguna cosa es degué
haver fet malament en aquesta comunitat, quan els promotors
privats no anaven a fer construcció d'habitatge públic, no
havien cobert aquesta part d'habitatge, perquè se n’anava tot a
un mercat absolutament privat.

Fa molt de temps que no s'actualitzaven els preus d’HPO,
com li he dit, i, per tant, aquesta actualització crec que ens
permetrà que hi hagi més habitatge assequible, com diu.

Les ajudes de lloguer també són fonamentals, hem
mobilitzat 9,7 milions d'euros que arriben a 5.400 beneficiaris
a l'any 2020 i per a l'any 2022 també en tenim més. 

En tot cas, comprendrà que la construcció d'habitatge
requereix un temps de cocció, primer terrenys, després la
construcció, després projectes i així ho seguim fent.

No crec que la política del Govern es pugui qualificar de
fracàs en aquest sentit, sinó tot el contrari, per la capacitat i la
gran mobilització que hem fet tant de pressuposts públics com
d'habitatges per a la gent que ho necessita, i així seguirem.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 4995/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a processos
d’estabilització per a la reducció de la temporalitat a
l’administració pública.

Novena pregunta, RGE núm. 4995/22, relativa a processos
d'estabilització per a la reducció de la temporalitat a
l'administració pública, 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. Consellera, vists els acords anunciats a
les macromeses de negociació i el decret recentment aprovat
pel Consell de Govern, considera suficient i adequada la
baremació establerta pel Govern en els processos
d'estabilització per a la reducció de la temporalitat a la nostra
administració, com persegueix l'objectiu i l'esperit de la Llei
20/2021?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. 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. Sr. Gómez, no únicament és
que jo consideri adequada aquesta baremació que es fa a
l’acord que es va signar amb tots els sindicats que varen votar
a favor d'aquest acord, és a dir, amb un 91% de la part social
que forma part d'aquesta mesa, sinó que també ho consideren
tots els ajuntaments, 49 ajuntaments de les Illes Balears, 4
consells insulars, 10 organismes autònoms, més el Govern de
les Illes Balears, no som jo únicament qui ho considera. 

I, a més, li he de dir que aquest percentatge i aquesta
baremació estan basats en tota la jurisprudència i en tota la
doctrina del Tribunal Suprem. 
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Per tant, no únicament és que sigui adequat, sinó que a més
també garanteix la seguretat jurídica del procés.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Nosaltres no ho consideram així, i tampoc el 9% que ha
quedat fora, que representa l'administració general, els serveis
generals, el màxim nombre de representants d'interins.

Consellera, miri, més aviat el contrari, ni són adequats els
barems ni justs perquè produeixen un greuge entre empleats
públics en els processos de concurs de mèrits.

No s'han tengut en compte les recomanacions del ministeri,
establia un 60, vostè l’ha baixat un 15%, fins al 45,
l’experiència laboral, l’experiència al lloc de feina, consellera,
està valorada per sentència del Tribunal Suprem, el Tribunal
Suprem espanyol, i el que li demana és que tengui en
consideració aquesta experiència. Es pot donar el cas que hi
hagi persones que amb 15 anys al mateix lloc de feina, amb una
experiència consolidada, i sobretot per a les administracions
locals més petites, on el coneixement dels serveis públics és
fonamental, sigui llevada del lloc i perdi la feina precisament
per una persona que ha concursat amb una desigualtat de
mèrits. 

Consellera, no es pot dir que el Govern s’interessa pel
capital humà quan no es valora aquesta experiència, consellera,
perquè, si es perd aquest capital humà es perd un capital social
que també és fonamental per als nostres serveis públics.

No és d'estranyar que algú a la mesa de negociació, com
s’ha dit, hagi dit: “Això és un café para todos”, i el que fa això,
consellera, aquest concepte el que fa és vulnerar els principis
i fins de la Llei 20/2021, a més de l’esperit de la Unió Europea,
que va treure els colors al Govern d'Espanya sobre com
funcionava l'administració pública.

Aquest concurs i aquest acord de baremació el que provoca
és un resultat del procés incert i una preocupació, consellera,
quan hi hagi cessaments de molts empleats públics i moltes
demandes i, a més a més, una judicialització que provocarà
unes indemnitzacions costoses, contrari també a l'esperit de la
llei.

Miri, consellera, no s'entén de cap de les maneres, no
s'entén que no compleixin les recomanacions del ministeri, que
li ha donat els deures fets, i que acompleixen altres diputacions
i altres administracions governades també pel partit al qual
vostè pertany.

Miri, si haguéssim arribat a temps abans d’aquest decret, li
haguéssim demanat que tornés reunir aquesta macromesa i
tornes valorar la situació que es pot produir en aquests greuges,

però tenim una oportunitat, malgrat el decret que vostès han
aprovat, i és que vostès mateixos demanin que sigui -això
esperam des del nostre grup parlamentari-, per procediment de
projecte de llei i, a més a més, que el més immediat possible la
compareixença que vostè ha demanat, consellera, vengui aquest
mes per poder explicar cada un dels casos de greuges
comparatius que es produeixen entre els mateixos empleats
públics.

Insistesc, no només el grup parlamentari Ciutadans, és
aquest 9% que representa moltíssims...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez.

(Alguns aplaudiments)

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. Vostè parla d'un 9%, jo li parl
d'un 91% que representa el conjunt de treballadors d'aquestes
Illes Balears i de moltíssimes administracions, li parl de
Comissions Obreres, d’UGT, de l’STEI Intersindical, del CSIF,
d’SPPM, i els que no hi han votat a favor són SINTTA, un
sindicat únicament d'interins, ATAP, un sindicat únicament
d’interins, i USO, un sindicat que únicament representa interins
en aquest moment.

I, a més, ha de tenir en compte una cosa, en aquesta
macromesa, com vostè la denomina, s'han acceptat entre un 50
i un 60% dels acords, s'han acceptat entre un 50 i un 60% de les
propostes que varen fer aquests sindicats d'interins.

Vostè em parla de la instrucció del Govern central, se l’ha
de llegir bé abans de venir aquí a donar lliçons, la instrucció del
Govern central el que diu és un 60% quan es baremen de la
mateixa manera els mèrits o l’experiència professional a
qualsevol administració pública. El que fem nosaltres és un
45%, però barema un 2,5% més els serveis prestats a
l'administració a la qual es presenta, que no a l’administració,
a qualsevol altra administració.

Per tant, faci una mica els números, no es deixi dur per
Twitter ni es deixi dur per les piulades de segons quins tipus de
sindicats, que no han fet els números bé. 

I, per favor, li deman una cosa: una mica de responsabilitat
al seu grup polític, aquest acord té el cent per cent del suport de
l'administració, el 91% del suport dels sindicats. Li deman
responsabilitat, que no alarmin la gent, la gent en aquest
moment necessita certeses i necessita poder consultar com
seran, com són aquestes bases i com serà el procés, no necessita
que venguin vostès a alarmar i a dir que la gent es quedarà fora
quan ni tan sols...
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 4999/22, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió en matèria
universitària.

Desena pregunta, RGE núm. 4999/22, relativa a gestió en
matèria universitària, que formula la diputada Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, molt bon dia, diputades i diputats, Sr.
Company, quan ara en fons europeus compten amb més
recursos que mai, després de la incorporació de la UIB al Pla
estratègic d'inversions i després de les seves afirmacions, fa
més d'un any, que vostès farien atractiva la UIB i que tenien
una ruta claríssima, jo li deman: creu vostè que dins aquesta
ruta tenen compte, vostès tenen en compte tots els estudiants de
les Illes Balears? 

No considera que hauria de ser prioritari per a aquest
govern garantir que els estudiants de Formentera, d’Eivissa i
Menorca tinguessin les possibilitats necessàries per a la seva
formació universitària?

Queda molt grandiloqüent que vostè digui que el Govern
Armengol aposta per la societat del coneixement i la seva
rellevància en el futur de les Illes, però per aconseguir-ho, Sr.
Company, considera adequada la seva gestió en matèria
universitària? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. Moltes gràcies, Sra. Durán, ara, per fi, ha
fet la pregunta, i la resposta és clara, la resposta és que sí.
Evidentment, no només per part meva, sinó per aquest govern
d'esquerres que fa set anys que no fa res més que apostar i
establir millores a l'àmbit universitari, especialment pel meu
company, també conseller, Martí March.

En l'àmbit universitari mai no és suficient, mai no és
suficient, però l’aposta per aquest govern és clara i per açò
cada any incrementam considerablement l'aposta per la política
universitària i per la Universitat de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Desgraciadament, Sr. Company, els que no ho tenen gent
clar són els estudiants d'Eivissa, de Menorca i de Formentera.

Vostès fa set anys, Sr. Company, que governen i fa set anys
que parlen de fer una residència nova per a estudiants. El darrer
és que es faria a l'antiga presó i que hi hauria 150 places. 

Per a quan, Sr. Company? Per a quan? Hem presentat
durant aquest temps, des del 2019, 3 PNL que vostès
directament rebutgen. 

Ara li diré una cosa, jo li diré el que ens diuen els estudiants
d'Eivissa, Formentera i Menorca, handicaps, la
semipresencialitat, moltes de les assignatures de la seva carrera
són per videoconferència, per a quan més professors
presencials, Sr. Company?

Tenen una mala comunicació, fan falta millors mitjans;
tenen absència d'aules, han de fer torns partits perquè no tenen
les aules suficients per fer-los el matí o l'horabaixa; tenen poca
oferta de graus, no poden de cap de les maneres fer activitats
extraescolars que sí que poden fer els seus companys, per
exemple, dels estudis de dret de Mallorca; tenen poca opció
d’assignatures optatives, etc. Per favor, escolti tots aquests
estudiants!

Una vegada més, la meva companya Virginia Marí ha
presentat una altra PNL, tenen una oportunitat de posar-se les
piles, de fer feina per als estudiants de totes les Illes Balears.
Què demanam? Increment de presencialitat, demanam millores
formatives i informatives, demanam incrementar les optatives
i demanam un increment de professorat permanent.

Sr. Company, ara si té aquesta oportunitat, facin feina de
valent i donin les oportunitats, les mateixes, a tots els estudiants
de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura. 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Durán. Jo la feia
una miqueta més seriosa i rigorosa. 

Vostès sabrà, vostè sap i, si no, li record...

(Remor de veus)
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... vostè sabrà i, si no, li record, que en qüestió... -sí, sí, jo som
educat, només estic donant una opinió-, vostè sabrà i, si no, li
record, que en matèria organitzativa, de planificació i de presa
de decisions la Universitat de les Illes Balears és sobirana i
autònoma. 

També li record, Sra. Sureda, que quan vostès governaven,
que quan vostès..., -perdó, Durán-, també li record, Sra. Durán,
que quan vostès governaven destinaven uns 50 milions d'euros
a la Universitat de les Illes Balears -no, no em faci que no,
perquè són fets-, nosaltres n’hi destinam més de 70, més de 70
milions d'euros, amb una pujada de 22 milions d'euros, i un
total de 88,4 milions d'euros en política universitària. Per tant,
la diferència és grossa. 

També li record, com que vostè ha parlat també
d'estudiants, també li record que van ser vostès, amb el decret
Wert, que van escometre el major atemptat contra les famílies
en matèria universitària en pujar les taxes d'una manera brutal.
I és aquest govern que aquest any ha invertit 500.000 euros per
deixar els preus de les taxes a les matrícules universitàries als
preus del 2011, quan vostès van començar a desgovernar. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I també, Sra. Durán, li record que és aquest govern, i no
altre, que ha incrementat de manera substancial -li estic
contestant, sigui educada vostè amb la meva intervenció, Sra. 
Durán-, és aquest govern, i no altre, que ha incrementat de
manera considerable l’oferta formativa en graus i màsters.
Precisament, divendres passat vam poder assistir a la primera
graduació de la promoció en Medicina. I és gràcies a aquest
govern que hi haurà també farmàcia, hi haurà activitat
esportiva, enginyeria informàtica a Menorca i hi haurà ciències
marines.

Sra. Durán, l'aposta d'aquest govern és clara i jo el que no
entenc, Sra. Durán, és que amb la seva preocupació, que té tan
clara, per la política universitària no s'hagi assegut cap vegada
amb l'equip rectoral de la Universitat de les Illes Balears. Si vol
fer feina, facem feina plegats, demagògia, més aviat poca. Aquí
fem feina.

Moltes gràcies, Sra. Durán. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 4998/22, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tren a la comarca de
Migjorn. 

Onzena pregunta, RGE núm. 4998/22, relativa a tren a la
comarca de Migjorn, que formula el diputat Sebastià Sagreras
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, gràcies, president, bon dia, diputades i diputats. Bon dia,
Sr. Marí, conseller de Mobilitat. A Mallorca ja és un tema
massa recurrent, cada pic que s’acosta una campanya electoral
l'esquerra torna a parlar de tren i de fer estudis sobre el tren.
Després, durant la legislatura, l'esquerra no torna a pensar pus
mai en el tren. 

Resulta que la setmana passada varen tornar a anunciar que
es gastaran més d’1 milió d'euros en tornar estudiar el tren de
Llevant, el tren d'Alcúdia i el tren de Migjorn, estudis que ja
han fet altres vegades. Això ja és un cachondeo, Sr. Conseller,
la Plataforma del tren de Llevant ja li ha dit que en vénen
parlant des de la prehistòria i que aquests estudis sonen a burla;
més tard li hauran de demanar a la presidenta Armengol a veure
si el tren a Alcúdia arribarà abans de l'any 2077.

I jo li voldria demanar, conseller, sobre el tren de Migjorn,
que és vera que ja han fet estudis, ja han gastat doblers altres
vegades, però en sabem poca cosa, a veure vostè que ens podria
dir. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas): 

Moltes gràcies, president. Sr. Sagreras, efectivament, la
pregunta em permet posar de manifest una vegada més l’interès
que té el Govern d'aquesta comunitat pel transport públic
col·lectiu. Ha augmentat moltíssim...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas): 

... un 40% els autobusos, la major xifra d’usuaris del tren també
l’hem tenguda aquest mes de maig. 

Efectivament, volem seguir en aquesta línia, una vegada
electrificada tota la línia de tren, una vegada que no consumim
combustibles fòssils, crec que és important tirar endavant
aquests projectes cap a Llevant, cap a..., bé, el tema també de
Sa Pobla a Alcúdia i el projecte que vostè em pregunta
Llucmajor-Campos. Hem tengut entrevistes amb els batlles
d'aquests pobles i tots estan interessats en aquest tema.

Una altra qüestió és que els estudis s'han d'actualitzar,
efectivament, fa falta saber l'ús que tendria aquest tren, els
trajectes i els traçats més adients i la viabilitat econòmica
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també, aquests estudis són absolutament necessaris per fer-ho
i, a més a més, està dins el Pla de mobilitat.

Així ho farem, i així seguirem per apostar pel transport
públic a aquesta comunitat que, com dic, té un resultat
absolutament important. 

Aquests estudis són imprescindibles per tirar endavant
llavors la redacció dels projectes. Efectivament, fem passes,
fem passes serioses, sempre i quan no se’ns aturin llavors els
projectes, perquè, efectivament, com en parlava el seu company
de grup sobre Son Busquets, va ser una alcaldessa socialista qui
ho va iniciar i llavors ho varen aturar vostès quan governaren;
amb el tema del tren crec que va passar una mica el mateix
quan es va aturar el tren de Llevant ja una altra vegada. Moltes
gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, conseller, per la seva resposta. Tret que els batlles
de la comarca estan interessats, no m'ha arribat a dir res sobre
el tren de Migjorn.

Un governant ha de ser seriós, els estudis s'han de fer un pic
i una vegada fet l'estudi...

(Remor de veus)

... es decideix si el tren es fa o si no es fa el tren, però gastar
milions d'euros en estudis que en realitat són propaganda
electoral i després no fer res, a més fregar la malversació, és
riure-se'n del ball i del sonador. Tant de bo estàs fet el tren a
Campos demà de matí!, però fa 25 anys que en sentim parlar.

(Remor de veus)

Conseller, contesti’m la pregunta que li he dit, a veure si és
ver que ho diuen seriosament, vostè em pot contestar si tenen
doblers per fer el tren si l'estudi resulta favorable? I fins on ha
d'arribar? I d’on ha de partir el tren? Arribarà a Campos,
arribarà a Ses Salines, arribarà a Santanyí? Em pot contestar
vostè qualcuna d'aquestes preguntes, perquè si no hauré de
deduir que vostès tornen fer fum, que vostès tornen fer anuncis
que no fan comptes complir. I jo, per gastar més d’1 milió
d’euros en coses que no són urgents, conseller, crec que
haurien d’aconsellar el Govern que almenys a la comarca de
Campos aquests doblers els gastassin en coses que són
necessàries i que es vénen reclamant des de fa estona, per
exemple l’escola nova. 

La presidenta Armengol va venir a l'any 2015, va dir que
començaria l'escola immediatament, perquè ella no era com el
Sr. Bauzá; han passat dues legislatures i no heu posat ni una
primera pedra. Comencin a gastar els doblers en coses que són
de veritat, que són serioses i que els ciutadans reclamen.
Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas): 

Gràcies, president. Sr. Sagreras, quan vostè s'enfada, jo
sempre pens que anam bé nosaltres, que ho fem bé perquè vostè
està molt nic amb el que fem, la política d'habitatge va bé, la
política de transport públic també. Rescatam uns projectes que
es feren fa temps, aquests projectes s'han d'utilitzar i tota
aquesta sèrie de preguntes que vostè em fa sobre per on
passarà, la viabilitat econòmica, on ha d'arribar, com donam
rendibilitat econòmica a aquests projectes, ens la donarà
justament aquests estudis que hem encarregat. Per això es fan
els estudis, per a després poder redactar els projectes amb el
millor traçat, amb la millor viabilitat i calculam també d'on
vendrà la gent, quins usuaris poden tenir i tot aquest tema com
es fa.

Per tant, i després cercarem el finançament per fer-ho
possible. Efectivament, seguim fent feina.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.12) Pregunta RGE núm. 5000/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a restriccions de les barques
d’arrossegament per part de la Unió Europea a Menorca.

La dotzena pregunta, RGE núm. 5000/22, relativa a
restriccions de les barques d'arrossegament per part de la Unió
Europea a Menorca, presentada pel diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, queda ajornada a petició
del Govern, segons l'escrit RGE núm. 5147/22.

Perquè consti en acta aquesta pregunta decaurà perquè és el
darrer ple d'aquest període de sessions.

I.13) Pregunta RGE núm. 5003/22, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensació de la
insularitat dels funcionaris a les Illes Balears.

Passam a la pregunta tretzena, RGE núm. 5003/22, relativa
a compensació de la insularitat dels funcionaris a les Illes
Balears, que formula la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Malgrat que Balears és la comunitat
autònoma més cara d'Espanya, els empleats públics de l'Estat
que fan feina a les Illes no tenen una compensació justa per la
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insularitat, com sí tenen, per exemple, els empleats de Canàries.
I malgrat que el Partit Popular hem presentat reiteradament
propostes perquè s'acabi amb aquesta injustícia, els polítics
socialistes tomben cada vegada aquestes propostes. No li
sembla, al Govern, que fan un menyspreu als empleats estatals
a les Balears?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, li record que el Partit
Popular, que ara presenta mocions, ha governat en aquest país
amb majories absolutes, amb Maria Salom de delegada del
Govern, amb vostè de consellera de Funció Pública, que no es
va fer res per arreglar aquesta situació, sinó tot el contrari.

S'ha fet feina des que governam, des del 2015, amb els
funcionaris de l'Estat per aclarir la situació i poder ajudar que
se solucioni, perquè som conscients de la manca de funcionaris
en el territori per a la prestació dels serveis públics.

Fa un mes -i estic contenta de la pregunta, perquè així ho
podré explicar- la presidenta va donar trasllat per escrit al
Govern de l'Estat, juntament amb els sindicats més importants,
de quina era aquesta situació i es feia una proposta de solucions
per millorar la qualitat de la feina dels treballadors que venen
desplaçats del territori estatal, per les dificultats a l'àmbit de
l'habitatge, perquè el 62% de les plantilles podrien demanar
jubilació anticipada i perquè aquests processos de selecció,
centralitzats, el que fan, és dificultar i disminueix el nombre
d'aspirants de les Illes.

És clau assolir compensacions per als treballadors de
l'administració pública de l'Estat en el nostre territori, els
cossos i forces de seguretat, penitenciaris, d'administració
general, com el personal que està destinat a justícia o a costes,
entre d'altres, però el més important, també, és elaborar un pla
d'ordenació que permeti tenir present l'edat mitjana dels
funcionaris, com jubilacions pròximes i l’alt grau de rotació
existent.

I el que s’ha de fer -sense dubte- i és una proposta
fonamental, és crear un complement de fidelització que
s'incrementi a mesura que passin els anys, perquè puguin fer
feina amb comoditat i amb bones condicions en el nostre
territori.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sra. Consellera, la setmana passada el
Partit Socialista va tornar tombar en el Senat la proposta del
Partit Popular de destinar 18 milions d'euros al plus d'insularitat
dels funcionaris de l'Estat a les Illes, rebutjant, vostès, per tant,
que tenguin un sou digne per poder venir a viure a Balears.
Resultat: 10.000 funcionaris de l'Estat que volen fer feina a
Balears estan ofegats i se’n volen tornar a la península, perquè
no tenen ni per pagar el lloguer el qual, per cert, ha pujat un
72% d'ençà que vostès governen.

A dia d'avui, aquesta gent continua cobrant 74 euros al mes
per insularitat -74 euros, Sra. Sánchez-, fa 15 anys, que no els
abasta ni per pagar un dia de lloguer. Què tenim en
conseqüència? Plantilles buides de personal, cues en els serveis
públics d'Estrangeria, a Seguretat Social, a Trànsit, un col·lapse
en els controls dels aeroports, perquè no hi ha personal
suficient per revisar els passaports o vetllar per la seguretat,
policies i Guàrdia Civil que fan hores extra tot l’estiu per
controlar l'arribada de pasteres, o la seguretat a les carreteres.

I per què li presentam ara aquesta proposta, Sra. Sánchez?
Sembla que essent vostè consellera d'Hisenda ho hauria de
saber, perquè vostès recapten més que mai: el Sr. Pedro
Sánchez recapta 4.000 milions d'euros més, enguany, del
previst per la inflació, perquè a mesura que pugen els preus
pugen també els imposts que vostès recapten; enguany a
Balears, recaptaran 115 milions més dels ciutadans de Balears
per la renda; 26 milions més de l'impost de successions; a part
de l’IVA, impost de carburants, etc.

La Sra. Armengol també ha tengut un superàvit de 338
milions d'euros més, a finals de 2021, però vostès es continuen
negant a donar un sou digne als seus empleats i es neguen a
baixar un sol impost als ciutadans de les Balears per alleujar les
butxaques de la gent.

Això sí, els socialistes gasten 1,6 milions d'euros en el palau
d'estiu de Sánchez, a Las Marismillas, 65 milions d'euros en
càrrecs i assessors de Pedro Sánchez, o 17 milions d'euros en
els 200 assessors que té Armengol a 11 conselleries. Normal
que Pedro Sánchez ja no vulgui fer ni campanya a Andalusia,
no s'estranyin del que els passarà allà, i aquí, a Balears, aviat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors. 

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

Sí, Sra. Riera, jo em deman per què no fan tot això quan
vostès governen, perquè, Sra. Riera -des del respecte-, quan
parla de funció pública, vostè té molt poca credibilitat, va
acomiadar 2.900 funcionaris,...

 



7742 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 124 / 14 de juny de 2022 

(Alguns aplaudiments)

... amb paraules textuals seves: “La racionalización de la
administración ha ahorrado 228 millones de euros a la
administración pública.” Dirà que hi havia crisi, però el PIB
havia caigut 1,4 punts.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Des del 2015, hem recuperat els permisos; el cent per cent
de les baixes d’IT; hem incrementat el sou una mitjana del 2%
anual; hem contractat més de 8.000 funcionaris, passen de
38.012 a 46.133; amb una caiguda del PIB del 23%, entre el 20
i el 22; hem contractat més de 3.700 funcionaris per
incrementar la xarxa de suport als ciutadans; el capítol 1 ha
passat de 1.200 milions a 1.800 milions d'euros; hem
estabilitzat 8.000 funcionaris; i amb una oferta pública
d'ocupació que n’estabilitzarà 10.000 més.

Crec que els fets parlen per si mateixos, d’a qui li interessa
la funció pública, a qui li interessen els serveis públics...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Silenci, per favor.

I.14) Pregunta RGE núm. 5006/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a llei de consells i federalisme interior.

Catorzena pregunta, RGE núm. 5006/22, relativa a llei de
consells i federalisme interior, que formula el diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el
Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Com vostè ja sap, l'expressió “federalisme
interior” és d'aquelles doncs que, bé, que nosaltres ens hi hem
agafat com a un ferro roent, no?, perquè interpel·la també la
nostra visió insularista d'aquesta comunitat autònoma i, per
tant, quan vostè va encunyar-la com a una de les seves divises,
doncs nosaltres, evidentment, en prenem nota i en fem un poc
un seguiment de com es plasma aquest principi del federalisme
interior.

Tenim la llei de consells, que avui segurament aprovarem,
i des del nostre punt de vista, aquesta llei fa que perdem una
oportunitat d'aprofundir en el que l'Estatut de l'any 2007
permetia, que és que fóssim una comunitat autònoma especial,
simplement pel fet de la nostra insularitat, pel fet del nostre
territori fragmentat, dels nostres territoris tan geogràficament
delimitats, que són les Illes, i hem perdut aquesta oportunitat en
fer una llei molt reglamentista, molt reglamentària, molt
administrativa, prou poc política, que no treu profit d'aquesta

oportunitat que ens dona l'Estatut de diferenciar-nos com a
comunitat autònoma, i també una llei molt centrada en el
control polític dels consells per part del Govern, per dir-ho
d'una forma..., amb una comparació, és com si al galliner hi
hagués un gall, que és el Govern de les Illes Balears, i unes
gallines, que són els consells insulars.

Volia saber si aquesta llei per a vostè és la plasmació
suprema del seu principi de federalisme interior o haurem
d'esperar més.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Faré una
prèvia, efectivament, nosaltres aplicam el federalisme interior
a les Illes Balears des de l'any 2015, i crec que és important i,
a més, és un orgull per a aquest govern poder-ho fer possible,
perquè entenem perfectament l'estructura institucional d'aquesta
comunitat autònoma, i les polítiques s’apliquen amb fets i els
fets ho demostren i canten, Sr. Castells, i crec que és una
realitat més que objectiva. 

Des de la cogovernança feta durant la pandèmia sanitària,
que mai -com ara- no s'han pres decisions de forma conjunta
entre Govern i els quatre consells insulars; des de les
competències transferides als consells insulars: promoció
turística, a Menorca, Mallorca i a Formentera, ordenació
turística a Mallorca, joventut a Mallorca, les polítiques de
gènere, dona i LGTBI a tots els consells insulars; i, d'una forma
molt clara, el finançament dels consells insulars, que ha
augmentat una mitjana d'un 58% des que governam,
precisament, per poder finançar bé les competències pròpies
dels consells insulars.

Quant a la llei de consells insulars, és una molt bona llei de
consells insulars, feta des de l'acord i des del consens, una llei
absolutament participada i decidida pels quatre consells
insulars, des de la cogovernança amb el Govern de les Illes
Balears. I vull agrair a l’exconsellera Pilar Costa, a la
consellera Mercedes Garrido, als quatre presidents dels quatre
consells insulars i als seus equips de govern, la feinada que s’ha
fet des de l'any 2015. I aquesta llei ve a resoldre una realitat,
primer que l'actual era una llei antiga -de l'any 2000- que no
tenia en compte la creació del nou Consell Insular de
Formentera, que neix a l'any 2007, amb la reforma de l'Estatut
d'Autonomia, es feia una injustícia greu a l'illa de Formentera,
que resol aquesta llei de consells insulars. 

És una llei que dona agilitat als consells insulars i és una
llei, Sr. Castells, que si parlam del federalisme interior, hem de
parlar dels òrgans de govern de cada illa: què no és important
que a Menorca, al seu consell insular, se li han acceptat totes
les esmenes presentades pel Consell Insular de Menorca? Per
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tant, no em digui que no està representada i consensuada amb
tothom. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Vostè, Sra. Presidenta, parla de fets,
i jo li parlaré de fets, també. Tenim un problema en aquesta
comunitat autònoma: no tenim mecanismes que garanteixin als
consells insulars la integritat en l'exercici de les seves
competències.

I jo li parlaré de fets, vam aprovar, fa 15 dies, una Llei de
turisme, una Llei de turisme que regula fins al punt
reglamentari competències d'ordenació turística, que són dels
consells. S'ha fet públic un esborrany d'un decret de transport
marítim, els consells no tenen competència en transport
marítim, però és evident que els afecta. Cap consulta, el
conseller va dir que s'havia consultat, cap consulta. 

És a dir, sobre el paper tenim una realitat, hi ha unes
actituds, però són unes actituds que són absolutament
voluntaristes, no hi ha cap manera de garantir la integritat
d'aquestes competències, no tenim un sistema de garantir
l'exercici d'aquestes competències. El Govern les pot trepitjar
quan vulgui, i jo li acab de posar dos exemples.

I la llei de consells era l'oportunitat per resoldre aquest
problema, i no l’ha resolt, no l’ha resolt; és a dir, a l'apartat de
competències, per exemple, no només no es dóna una garantia
de la integritat dels consells, o de la competència exclusiva dels
consells en el desplegament reglamentari de les seves
competències, sinó que el que es fa, precisament, és donar
poders al Govern de la comunitat autònoma per poder
coordinar i per poder establir principis generals d'aquesta
actuació. 

Hem perdut una oportunitat, Sra. Presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Discrep, Sr. Castells, la garantia és
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i és el que acompleix
aquesta llei de consells insulars...

(Alguns aplaudiments)

... sense cap mena de dubte. I el poder legislatiu recau a la
sobirania dels pobles, dels diputats electes per Menorca,
Eivissa, Mallorca i Formentera, aquesta és la realitat.

Aquesta llei, a l’inrevés, és garantista i dóna molta més
agilitat i molta més capacitat als consells insulars perquè ho
basa tot en el seu reglament orgànic, que hauran d'aprovar els
quatre consells insulars, en el si de les seves pròpies decisions. 

Sr. Castells, crec que els fets demostren que aquest govern,
com mai, ha cregut i creu fermament en els òrgans de govern de
cadascuna de les illes, però també creu en els òrgans de govern
de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

 (Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 4869/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
acreditació del català per poder treballar a l’administració
pública.

Quinzena pregunta, RGE núm. 4869/22, ajornada de la
sessió anterior, relativa  a acreditació del català per poder
treballar a l'administració pública, que formula el diputat Jorge
Campos i Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, los ciudadanos de
Baleares esperan 134 días de media para ser operados en la
sanidad pública, por falta de personal sanitario. Mientras usted
deja sin trabajo, por no tener un certificado de catalán, a
médicos, enfermeras, a 2.500 celadores, vamos, es que usted
exige el catalán para ser cocinero en un hospital, por encima de
su experiencia, es algo asombroso. 

Mire, exige titulación de catalán para trabajar en todas las
administraciones públicas de Baleares, eso sí, cuando el
problema que ha creado ya es muy grave, como ha sucedido en
Eivissa, cuando los ha dejado sin oncólogos, sin médicos, o se
quedó sin personal de limpieza en los colegios, entonces se
aprueba un decreto para que no se exija esta titulación de
catalán, y no ha pasado nada. 

Por eso le pregunto, Sra. Armengol, ¿cuál es el motivo de
exigir una titulación de catalán?

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Tornem-hi,
torna-hi! Aquest govern es regeix per complir la normativa i
complir les lleis, tenim l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, que és molt clar en el tema lingüístic, tenim una Llei
de funció pública, que és molt clara en com s'han d'adequar els
requisits de... els coneixements de les dues llengües cooficials
d'aquesta comunitat autònoma, i tenim el dret dels ciutadans i
les ciutadanes d'aquestes illes a poder dirigir-se a
l'administració pública en la llengua que prefereixin de les dues
oficials d'aquesta comunitat autònoma. 

Per tant, com li deia abans al Sr. Castells, nosaltres som un
govern que acompleix les lleis. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

A ver, Sra. Armengol, que esa normativa que ha citado la ha
hecho usted misma, entonces es normal que la cumpla, usted
exige el catalán y después nos exige absolutamente todos, con
la normativa que usted cumple. Y no diga que cumple la
legalidad, porque incumple todas las sentencias que imponen,
que han dejado claro que el catalán no se puede imponer como
inmersión obligatoria en catalán en la educación, las incumple
todas. 

Mire, señora mentiras, usted exige titulación de catalán...

(Remor de veus)

... por dos motivos: el primer motivo por el que lo exige, el
negocio millonario que se han montado con el entorno
separatista, el pago obligatorio de tasas, el pago del doble a los
examinadores de catalán, o las subvenciones a las entidades
separatistas que lo promocionan. Y segundo motivo, su
catalanismo sectario, usted lleva a cabo una política de
apartheid lingüístico, a los españoles no residentes en Baleares,
que no tienen el título de catalán, se les impide el acceso a las
oposiciones. Por contra, los residentes en Baleares sí que
pueden optar a cualquier puesto de trabajo público en el resto
de España. 

Pero ¿sabe lo qué es más grave, Sra. Armengol? Que,
mientras discrimina por razón de lengua y envía al paro a miles
de trabajadores, ni usted, ni sus consejeros, ni sus directores
generales, ni sus gerentes, tienen que acreditar titulación alguna
de catalán. Mire lo que dicen las consejerías de su Gobierno.
“De acuerdo con la Ley del Gobierno de las Islas Baleares, no
se requiere ninguna titulación, ni ningún nivel de conocimiento
lingüístico, para ser alto cargo o miembro del Gobierno
balear”. ¿Qué le parece? Aquí los tengo, la Consejería de

Medio Ambiente, usted misma, la Consejería de Movilidad, la
Consejería de Turismo.

Usted exige al pueblo lo que usted no hace Sra. Armengol,
y eso se llama despotismo. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Veig que vostè, després d’aquests
anys, encara no acredita ni un mínim d’educació i que ja seria
hora d’haver-ne après.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Campos, li tornaré explicar una vegada més, nosaltres
no farem de la divisió entre ciutadans la forma de fer política
i molt manco utilitzant la llengua pròpia d'aquesta comunitat
autònoma.

Quant a la funció pública, deixi de dir mentides, aquí ningú
no deixa de venir a cobrir una plaça sanitària per temes
lingüístics. Deixin de dir mentides vostè i els seus, perquè no
és cert, perquè hi ha una excepció a la Llei de Salut, on tothom
pot venir sense el coneixement del català, i després l'acredita.
De fet, ahir es va aprovar per Consell de Govern un decret llei
amb totes les places de l'administració pública, de totes les
administracions públiques de les Illes Balears, una persona que
no sàpiga, no tengui el requisit de català, tendrà dos anys, si
opta al mateix lloc per poder-lo acreditar. 

Dit això, digui la veritat a tothom. Com és possible que en
aquests moments, i li parlaré d'una comunitat autònoma on no
governen vostès, a Extremadura s'hagin deixat d'ocupar 200
llocs de metges? O creu que allà també hi ha un problema de
català? Sr. Campos, deixin de mentir, això no és cert.

(Remor de veus)

Ara, nosaltres posarem per damunt de tot els drets dels
ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat autònoma; el
compliment de l'Estatut d'Autonomia, que és molt clar, que aquí
hi ha dues llengües oficials, una pròpia que és el català, que ens
obliga a les administracions públiques a la normalització
lingüística, perquè és la llengua minoritzada, i aquesta és la
realitat, i nosaltres la protegirem des de l'administració pública,
és clar que sí. I, a més, garantirem el dret dels ciutadans a
poder-se dirigir a l'administració en la llengua que trobin
pertinent. I aquesta també és una realitat que defensarem,
perquè els drets lingüístics Sr. Campos, també existeixen en
aquesta terra.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Costa?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Deman la paraula, en virtut de l’article 83.1, per vulneració
del Reglament.

EL SR. PRESIDENT:

Té 1 minut.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Lamentablement, el meu grup torn
a demanar la paraula, per posar de manifest la vulneració
reiterada que es fa del Reglament d'aquesta cambra, jo no em
pens resignar a normalitzar el que no és normal, i faig una crida
a tots els membres d'aquest Parlament, que no podem
normalitzar la vulneració del Reglament del Parlament que ens
vincula a tots, i no té res a veure que un diputat o diputada
s'adreci a la presidenta del Govern de les Illes Balears, o a
qualsevol altre membre d’aquest parlament en els termes que
ho ha fet el portaveu del Grup Parlamentari VOX. I, per tant,
a qualsevol intervenció en aquest sentit, el meu grup contestarà
reiteradament.

El que ens agradaria, Sr. President, és que s’eviti que això
es torni a repetir. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Setzena pregunta...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sr. Presidente, Pido la aplicación u observancia del artículo
83, la aplicación del 81.3, por las declaraciones que acaba de
hacer la Sra. Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Té 1 minut.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Ya lo sufrimos la semana pasada,
se dirigió directamente a mí, evidentemente, quien está faltando
al decoro de este grupo parlamentario son los miembros de

aquella bancada, incluidos los del Gobierno, que nos insultan
sistemáticamente con todo tipo de insultos, que si fascistas,
extrema derecha, ultraderecha, todo lo que sea. 

(Remor de veus)

Entonces, lo que no se puede tolerar es intentar silenciar...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

..., lo que no se puede tolerar es intentar silenciar a un grupo
democrático, como es VOX, insultarle y encima hacer estos
numeritos como acaba de hacer la Sra. Costa del Partido
Socialista.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

I.16) Pregunta RGE núm. 4992/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a tren de Llevant
a Alcúdia.

EL SR. PRESIDENT:

Setzena pregunta, RGE núm. 4992/22, relativa a tren de
Llevant a Alcúdia, 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, bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, després de l'espectacle, que no sé a qui beneficia
més, perquè veig que el Partit Socialista també vol realçar
aquesta situació de tensió, que crec que no hauria de ser el camí
triat, però jo li vull fer una pregunta sobre xarxa ferroviària. 

Balears fa molts d'anys que paga tren d'alta velocitat a la
península, Balears fa molts d'anys que té una necessitat
d'estendre, potenciar el transport públic col·lectiu. 

Vostès governen des del 2015, fa més de set anys que són
al Govern i tenien un compromís molt clar, molt explícit, molt
manifest amb fer arribar el tren a Artà, a Alcúdia, ampliar la
xarxa ferroviària. Però en set anys no han fet res i en set anys
no hi ha cap realitat, i ara anuncien uns estudis que entretindran
un poc la perdiu i ja veurem les eleccions com van i on
arribam.

Evidentment, aquest no és el camí, per això la Plataforma
del tren ha parlat de burla.

I jo li deman: a aquest ritme i a aquesta velocitat que vostès
duen per ampliar la xarxa ferroviària, creu que al 2077 tendrem
alguna cosa feta?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, efectivament, en
aquestes illes anàvem amb molt de retard en temes de transport
públic i transport col·lectiu, aquesta és una realitat. El Govern
en té competències a l'illa de Mallorca i això de què no ha fet,
Sr. Melià, em perdonarà, però és que és absolutament mentida,
absolutament fals i absolutament demagògic, i crec que no és
just tampoc amb les inversions fetes i amb el treball fet pel
Govern de les Illes Balears.

O no s'ha electrificat tota la xarxa de tren existent a l'illa de
Mallorca? O no s'ha canviat la concessió de tot el transport
terrestre de l’illa de Mallorca amb una concessió, la més
important que s'ha fet mai, per millorar les freqüències, per
millorar l'accessibilitat i per millorar tots i cadascun dels
traçats, i cosa que ha evidenciat un augment de transport i de
persones que agafen el transport col·lectiu d'una forma molt
significativa l'illa de Mallorca?

O no és veritat que s’ha millorat el finançament de tots els
consells insulars quant a transport terrestre en 5,7 milions
d'euros a Eivissa, extraordinàries, 2,8 a Menorca i 350.000 a
l'illa de Formentera?

O no és veritat que s'hagi licitat el metro del Parc Bit a l'illa
de Mallorca? O no és veritat que s’està negociant el
finançament per al tramvia de Palma i que està acordat que
pugui ser finançat per part del Govern d'Espanya? Aquesta és
la realitat.

Ara bé, veníem d'on veníem, Sr. Melià, i permeti’m una
cosa, aquest govern no improvisa, planifica, estudia i pacta i
consensua i cerca el finançament, i aquest és el compromís que
sempre hem explicat. Hem fet un pla de mobilitat, hem parlat
amb tots els batles i batlesses i, efectivament, hi ha projectes i
trajectes que necessiten d'un estudi perquè vàrem tenir la
desgràcia de ser governats per la dreta, que va tornar els
doblers que hi havia per finançar el tren de Llevant i va tapar
les vies amb una via verda...

(Alguns aplaudiments)

..., aquesta es la realitat del nostre transport col·lectiu a l'illa de
Mallorca.

Perquè vàrem tenir la desgràcia que governàs la dreta, en
aquest cas el Sr. Matas, i va decidir “Hágase” el metro de
Palma, no amb un interès de transport col·lectiu, sinó amb un
interès que tots ja sabem, i ha acabat com ha acabat el Sr.
Matas, sense que la batlessa Cirer no en sabés res, ni que es feia
un metro a la seva ciutat. 

Per tant, les coses han canviat, sí, i han canviat molt a
millor, perquè ara es planifica, es tenen els projectes fets i quan
hi ha recursos per finançar-los es fan, igual que ens ha succeït
amb el metro del Parc Bit, que no vàrem poder fer perquè la

COVID ens va haver de reprioritzar la despesa pública i que
quan hi ha hagut fons europeus, efectivament, tenir la licitació
feta del Parc Bit. Igual es farà amb el tren de Llevant, igual es
farà amb el d'Alcúdia a sa Pobla, igual es farà amb el de
Campos. 

Li record, Sr. Melià, que quan vàrem haver de fer el tren a
Alcúdia hi va haver una gran oposició, vostè en sap molt d'això.
Per tant, les coses s'han de pactar i s'han de projectar bé. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies pels seus aplaudiments.

(Remor de veus) 

O jo he de millorar la meva capacitat explicativa o vostè ha
de millorar la seva comprensió lectora, i escoltadora, perquè jo
li he dit que no s'ha fet res en ampliació -en ampliació-, ho
entén?, en ampliació, en què hi hagi un quilòmetre més de
xarxa ferroviària.

L'electrificació, és cert, totalment d'acord, em sembla
fantàstic, però jo no li parl d’això, el que passa és que vostè
contesta el que li ve amb gana. D’d'ampliació, la realitat és que
en set anys, zero quilòmetres. Per tant, res de res i cap mentida. 

Hi ha problemes a Alcúdia? Sí. I vostès tenen decidit quin
és el traçat a Alcúdia? Ho tenen decidit? En set anys han estat
capaços almanco de saber si han d'anar pel port d'Alcúdia o per
Alcúdia? No, no són capaços, en set anys ni de fer això. 

Vostè diu que és un govern que planifica, el problema és
que planifiquen tant que serà el 2077 i no hauran fet res de res
d'ampliació de xarxa ferroviària, i d'això ens queixam i això és
el que és inadmissible, perquè necessitam decisió, ambició i
rapidesa en la gestió. Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Melià, no és cert, el Pla
de mobilitat és el que marca les prioritats en nova inversió
ferroviària a l'illa de Mallorca i el Pla de mobilitat marca,
primer de tot el tramvia, i després la inversió del Parc Bit i
després marca el tren de Llevant, i, per tant, anam per passes i
fem feina amb els projectes fets i consensuats.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 124 / 14 de juny de 2022 7747

I no és vera que no s'hagi fet... que no estiguin en... que no
estiguem en ampliació, està adjudicat el Parc Bit, està
adjudicat; ara, les coses no es fan d'un dia per l'altre, Sr. Melià.
En aquesta forma de fer política ni hi creiem, ni la farem
possible.

I no em digui que en set anys no s’ha fet feina en transport
públic perquè no és cert. Que queda molt per fer? Queda molt
per fer, perquè veníem de molt enrere i una de les qüestions que
venien de molt endarrera són les disputes polítiques. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 5009/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a explicacions sobre els
presumptes casos de corrupció.

EL SR. PRESIDENT:

Dissetena pregunta, RGE núm. 5009/22, relativa a
explicacions sobre els presumptes casos de corrupció, que
formula el diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, llevamos un año
solicitándole explicaciones sobre los presuntos casos de
corrupción que afectan a su gobierno y usted no responde ni
comparece.

Desde VOX le pedimos que nos aclare qué está pasando
con el caso “Puertos” y el caso “Varadero” y se lo pido desde
el máximo respeto a la presunción de inocencia de todos los
implicados.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. A veure, jo
crec que aquest govern ha contestat sempre a tot el que se li ha
demanat, el que sap òbviament, i la meva resposta torna ser
molt clara avui, Sr. Campos, no hi ha cap cas de corrupció
contra el Govern que tenc l'honor de presidir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, se ofende si le llamo “señora mentiras”,
pero es que usted va a superar a Sánchez a este ritmo. 

Mire, usted, el Sr. Negueruela, el Sr. Yllanes, dijeron
primero que no había noticia, que no había caso, lo acaba de
decir usted ahora mismo, y respecto al caso “Varadero” resulta
que el Sr. Yllanes nos miente aquí, en sede parlamentaria,
cuando afirma, textual: “Tras las inspecciones realizadas a
determinadas empresas, se decidió que no existían motivos para
iniciar procedimientos sancionadores”. Y resulta que existe el
expediente administrativo 2018/39560, que acuerda el inicio de
hasta cinco procedimientos sancionadores contra unas
empresas, que después son archivados, mientras reciben
subvenciones, ¡curioso! Y con una posible falsificación de
documento público en esos procedimientos. ¿Esto no se debe
aclarar, Sra. Armengol?

Y vayamos al caso “Puertos”, se levanta el secreto de
sumario y aparecen mensajes que le implican a usted en un
grave caso de amaños de concursos y concesiones portuarias
para favorecer a determinados empresarios. 

Conocemos que el investigado, expresidente de la
Autoridad Portuaria, le dijo que iba a arreglar la concesión de
Eivissa, y usted le dijo que le parecía una buena noticia. Era
una relación exclusivamente institucional, según usted dijo,
pero cuando el imputado le informa de que la justicia le había
anulado el arreglo, por múltiples irregularidades, usted le
contesta: “¡Joder, qué mala noticia!” Vamos, Sra. Armengol,
muy institucional no parece. 

Mire, estamos ante un caso en el que la Guardia Civil
implica al exconsejero Josep María Costa, socialista; al alcalde
de Eivissa, Rafael Ruiz, socialista; al entonces ministro de
Transportes, José Luis Ábalos, socialista; al exministro de
Zapatero, José Blanco, socialista; y a usted, Sra. Armengol,
socialista.

Si no tiene nada que ocultar, comparezca en este
parlamento, porque usted tiene la obligación de ser la más
transparente, porque no solo es la presidenta de Baleares, aquí
es la máxima autoridad del Partido Socialista, que es el partido
más corrupto de la historia de España. En Andalucía no se
olvidan de ustedes, por eso no van a volver a gobernar, como
va a pasar aquí en Baleares.

(Algun aplaudiment) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. És lamentable, Sr. Campos, perquè
han vengut a la política i a la democràcia, no sé si del tot han
arribat, només per crispar, només per enfangar, només per
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mentir, i ja està bé, Sr. Campos!, ja està bé!, perquè no tots som
iguals, i en política no val tot, no val tot, Sr. Campos. 

La setmana passada el Sr. Yllanes li va tornar a explicar la
realitat, i vostè, com que no hi era, com que no fan feina, com
que no es llegeixen res en absolut, torna a seguir mentint amb
les seves circumstàncies, amb la seva forma de fer política,
d’aquesta tan terrible, tan destructiva.

Ara em rectificaré en el que he dit, perquè quan he mirat
amb l’Advocacia de la comunitat autònoma si hi havia cap cas
“Ports” a les Illes Balears, si hi havia alguna causa pendent del
Govern de les Illes Balears, de l’administració autonòmica,
efectivament, n'he trobat un, i és el del Sr. Delgado, a qui se li
ha obert un judici oral, efectivament, per un presumpte cas de
corrupció amb el Port de Cala Nova. Aquesta és l'única realitat
que tenim a l’Advocacia de la comunitat autònoma quant a
“Ports”, Sr. Campos. 

I li hem de recordar la seva història viscuda, perquè la
història viscuda de cadascú denota el que hi ha. Vostè ho és tot
en política, gràcies, precisament, al Sr. Delgado. Vostè, que
parla tant, és el que ha ocupat “xiringuitos”, sense fer feina i
cobrant, tant a l'Ajuntament de Calvià com després al Govern
de les Illes Balears, perquè això també és una forma de
corrompre’s, o, almanco, una manca d'ètica absoluta: cobrar de
les administracions autonòmiques, cobrar de les
administracions públiques i tenir el discurs que no volen
autonomies, que no creuen en l'Espanya descentralitzada.

I això és el que fan, ocupar escons, cobrar de tots i de totes,
per destruir la pròpia autonomia, que és el que fa ara el
vicepresident de Castella i Lleó, senyor de VOX, que no vol
cartera, però vol cobrar de la ciutadania per destrossar la
democràcia.

Aquí no ho aconseguiran. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 5005/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures adoptades pel
Govern per reclamar la totalitat de les inversions de l’Estat
per a les Illes Balears.

Divuitena pregunta, RGE núm. 5005/22, relativa a mesures
adoptades pel Govern per reclamar la totalitat de les inversions
de l’Estat per a les Illes Balears, que formula la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Han anunciado ya que se ponen a
trabajar en los presupuestos para 2023 y expresamente
reconocen que no podrán acudir a sus dos grandes comodines
favoritos, los fondos europeos y las ayudas extra que han

recibido del Gobierno, para paliar las consecuencias de la
pandemia.

Miren, ustedes a lo que tienen que ponerse es manos a la
obra para conseguir: uno, la compensación de la insularidad de
una vez y el desarrollo del REB, para que llegue a los bolsillos
de los ciudadanos y de nuestras PYME, para su competitividad;
y dos, la financiación y las inversiones estatales que se merecen
los ciudadanos de estas islas.

La semana pasada conocíamos, gracias al informe de la
Intervención General del Estado, que la inversión del Estado en
las islas ha sido un 22% menor que la comprometida y la
presupuestada. Es que, encima, en Baleares, que ya estamos a
la cola en las inversiones estatales, encima es que no se
ejucutan el cien por cien. Y así tuvo que admitirlo, aunque con
la boca pequeña, el portavoz del Govern, el Sr. Negueruela,
que reconoció que, efectivamente, las islas no están en los
puestos de arriba en inversiones del Estado. Y también dijo el
portavoz que el Govern reivindicará más, pero no concreto
absolutamente nada.

Así que hoy la pregunto, presidenta: ¿qué medidas está
adoptando su Govern para reclamar la totalidad de las
inversiones que pertenecen a los ciudadanos de Baleares?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per aquesta
pregunta. que em permet, a més, aprofundir en una qüestió que
és important que sempre són les inversions de l'Estat que hem
de rebre les diferents comunitats autònomes i que n’hem parlat
en moltes ocasions en aquest Parlament. Precisament, vostè fa
referència a l’informe d'Intervenció sobre l’execució dels
Pressuposts de l'Estat per a l'any 2021. I les Illes Balears, en
aquest cas, miri, en aquest cas l’execució que ha plantejat el
ministeri ha estat del 77,8%, dels 196 milions d'euros que
s'havien d’invertir a la nostra comunitat autònoma.

És veritat que no s'executa aquest cent per cent i nosaltres
seguim reivindicant, evidentment, aquesta execució, però que
estam molt millor que altres comunitats autònomes. Però això
no és l’important on anava, perquè nosaltres hem dit moltes
vegades que aquesta xifra només fa referència a les inversions
que l’Estat fa en competències seves, que parlam de les obres
d’AENA, parlam de les obres de Ports de l'Estat, parlam del
sistema judicial, a grosso modo.

A nosaltres què ens interessava com a Illes Balears? Poder
tenir recursos públics de l'Estat per poder finançar
competències i polítiques que ens interessa prioritzar des de les
Illes Balears. Això és el factor d'insularitat, això és el que
aconseguírem l'any passat i el que està previst en el pressupost
de l'any 2022, 183 milions d’euros, 623 en 5 anys. És una xifra
històrica, que evidentment assegurarà no només major execució
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del pressupost, sinó sobretot execució del pressupost en les
polítiques que podem decidir des de les Illes Balears.

Per això jo som federalista. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Presidenta, me permitirá que sea escéptica con la poca
credibilidad que tienen ustedes después del que han hecho con
el REB, por ejemplo, lo anunciaron a bombo y platillo, justo
dos meses antes de las elecciones de 2019, y después, si no te
he visto, no me acuerdo. Y llevan más de tres años esperando,
y Sánchez y compañía pasando olímpicamente de Baleares. Y
usted sigue agachando la cabeza ante Sánchez. De verdad, es
que nos tratan por tontos.

Y ya lo último que me faltaba, es que reconozcan y digan
aquí que ese déficit de inversiones lo compensan con el factor
de insularidad. Mire, no, es que ya lo advertí, aquello con la
ministra Montero era un acuerdo fake, y lo están demostrando,
era un trueque, un trueque para corregir el déficit histórico de
inversiones del Estado con nuestras islas.

De compensarnos el factor de insularidad, nada de nada. Y
ahora se constata lo que yo les dije, y lo digo con lástima.
Presidenta, díganos hoy aquí, en sede parlamentaria, que es
donde toca, no se escabulla, que es que tiene un arte, de verdad,
en esto de no contestar y hacerme la cobra, martes tras martes,
presidenta, ¿cuándo y dónde van a reivindicar más inversiones
y más financiación para nuestras islas, para cuándo un trato ju...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, no crec que no li contesti,
li he ampliat fins i tot el context de l’explicació, perquè crec
que és molt important i perquè és el que s’ha aconseguit i
també vostès hi han participat, és molt important. El Règim
Especial de les Illes Balears, la llei aprovada, diu que això, que
el factor d'insularitat compensa el dèficit inversor, és que és el
que diu la llei, és el que vàrem negociar i és el que vàrem
aconseguir i hem aconseguit 183 milions d’euros que van a
això precisament.

I que en aquest moment la consellera d’Hisenda negocia les
inversions que es faran a la nostra comunitat autònoma, amb un
marge molt més ampli, per poder executar polítiques molt més
importants.

Ara, el que no li puc permetre, Sra. Guasp, que digui, és que
no s’ha aconseguit res des de les Illes Balears de l'Estat,
perquè, com mai s'han aconseguit recursos públics per a
aquesta comunitat autònoma, oblida molt ràpid els 770 milions
de fons no retornables que han vengut a les Illes Balears, és
veritat que a l’època de la COVID, però que és una crisi
econòmica, tractada de forma absolutament diferent del que va
passar el 2008, on no va arribar ni un euro públic del Govern
Rajoy a aquestes illes per compensar la situació de crisi
econòmica.

I no s’oblidi tampoc dels 855 milions d’euros que han
arribat a les empreses d’aquesta comunitat autònoma i ha estat
gràcies a una bona negociació, no només del Govern, sinó del
Pacte de reactivació i de la Mesa de diàleg social.

Per tant, sí, Sra. Guasp, hem de seguir reivindicant i a mi no
em trobarà mai amb el cap acotat davant el Govern d’Espanya,
en cap cas, sempre defensant els interessos de les Illes Balears,
aquí m'hi trobarà sempre. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 5004/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a explicacions a la ciutadania per part de
la presidenta en relació amb el cas “Ports”.

Dinovena pregunta RGE núm. 5004/22, relativa a
explicacions a la ciutadania per part de la presidenta en relació
amb el cas “Ports”, que formula el diputat Antonio Costa i
Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Armengol. “Francina, et volia fer saber que el Tribunal
Superior ha anul·lat la concessió del club d'Eivissa. Estam
donant-li voltes, ja et contaré”. “Joder, mala notícia!”
“Francina ya ha hablado con Ábalos, Francina se moverá por
nosotros y puede apretar”.

Són missatges que hem llegit en els mitjans de comunicació
durant els darrers dies, que formen part del sumari, sí, del cas
“Ports”.

Sra. Armengol, ens digué que vostè només mantenia
relacions estrictament institucionals amb l’expresident de
l’Autoritat Portuària. Ara sabem que vostè mentia.

Ara sabem que vostè mantenia un contacte directe amb
persones imputades en el cas “Ports” i, tot i així, quan li hem
demanat la compareixença en seu parlamentària, vostè ha
ordenat als diputats de la bancada de l’esquerra que votassin en
contra de la compareixença. I vostè s’ha amagat.
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Per això, li pregunt, Sra. Armengol: vostè considera
realment que ha de donar alguna explicació als ciutadans de les
Illes Balears en relació amb la seva presumpta implicació en el
cas “Ports”? 

(Alguns aplaudiments)

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):

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa un dimarts més coincideix
la seva pregunta amb la del Sr. Campos. De qui s'ajuntin
sabrem com acaben les coses, no, Sr. Costa? És prou
lamentable la seva posició i la posició del Partit Popular.

(Remor de veus)

I a mi em poden titllar de moltes coses, però de no donar la
cara ni de no donar explicacions ni a mi ni a cap membre
d’aquest govern no el podran titllar mai, qui no compareixia al
Parlament de les Illes Balears mai va ser el president al qual
vostè li aplaudia totes les polítiques, que era el Sr. Bauzá.

Li torn dir una vegada més, no hi ha ningú implicat en la
investigació que es fa des del Poder Judicial en aquest cas
d'Autoritat Portuària de les Illes Balears, ningú implicat del
Govern de les Illes Balears. Aquesta és la realitat.

I, Sr. Costa, en política no val tot. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA: 

Sra. Armengol, quan té assumptes damunt la taula que
l’incomoden, vostè sempre té el mateix modus operandi,
palades de terra per tapar-ho i vostè amagada al Consolat, sense
donar ni una sola explicació. És un comportament idèntic al
que ha mantengut amb l'explotació sexual de menors tutelades
i és exactament el mateix comportament que vostè va tenir amb
l'episodi del bar Hat. 

Sra. Armengol, des del Partit Popular sempre hem defensat
i defensarem la presumpció d'innocència. I per això a vostè no
l'acusam absolutament de res, només li demanam que donin
explicacions a la ciutadania de Balears. Vostè s’apressa molt a
demanar explicacions a la resta quan creu que les ha de
demanar, però quan li toca a vostè s'amaga i no diu
absolutament res del cas. 

Des del Partit Popular sempre hem defensat i defensarem la
labor social dels clubs nàutics, però les concessions que
s'atorguin s'han de donar sempre dins el marc jurídic vigent,
Sra. Armengol.

Sra. Armengol, comparegui d'una vegada per totes a aquesta
cambra i doni explicacions o les explicacions que els ciutadans
de les Illes Balears mereixen!

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

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):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Costa, jo no sé com li
puc parlar més clar, no sé com li puc parlar més clar, la meva
feina sempre ha estat defensar els interessos generals d'aquesta
comunitat autònoma, mai cap interès privat, amb molta
diferència de molts altres polítics d'aquesta terra.

Sap què li passa, Sr. Costa, al seu partit? Que vostès han fet
una política d'oposició absolutament tremendista, que en els
moments de dificultats d'aquesta comunitat autònoma vostès no
hi han estat. Vostès ho han fiat tot que les coses anassin
malament, i ara es troben desesperats. I, efectivament, de tant
en tant intenten enfangar la política, intenten enfonsar la
reputació dels membres d'aquest govern, i no ho aconseguiran,
Sr. Costa. Perquè li diré una cosa: no tots anam a la política pel
mateix, i a mi mai no em veurà intentant incidir sobre cap
contractació pública de ningú, mai no m’hi veurà, jo no estic en
política per això.

Sr. Costa, escolti la realitat, escolti la realitat que és molt,
molt, molt important, Sr. Costa: aquí l’únic cas que s'investiga
de “Ports”, ho deia abans al Sr. Campos, és el del Sr. Delgado,
que va ser membre del Govern amb vostè, Sr. Costa, i encara
no he sentit cap explicació pública de ningú. 

Jo crec que en lloc d'intentar enfangar amb coses que no
existeixen, a jo sempre em tendrà defensant l’interès general de
la ciutadania d'aquesta comunitat autònoma, i sempre he
explicat el que sé i el que sé és el que dic, aquest govern no té
cap incidència sobre cap concessió que hagi fet Autoritat
Portuària de les Illes Balears ni cap administració pública
d’aquesta comunitat autònoma. Sempre ajudam totes les
administracions públiques a treure els projectes per a l’interès
general d'aquesta comunitat autònoma. 

Ara bé, si volia parlar de corrupció, avui era el dia perfecte
per demanar perdó de tot el saqueig públic que han fet de la
caixa B del Partit Popular a nivell estatal i que encara no li he
sentit dir una paraula.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 
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II. Interpel·lació RGE núm. 770/22, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de seguretat.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon a la
Interpel·lació RGE núm. 770/22, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Govern en matèria de
seguretat. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Garrido.
Probablement sigui la darrera interpel·lació d'emergències
d’aquesta legislatura, així com ve el calendari possiblement
sigui la darrera, però, bé, ens sembla que aquesta legislatura
hem fet quatre interpel·lacions relacionades amb temes
d'emergència, per tant, el Partit Popular ha demostrat tot el seu
compromís i tota la seva visió per poder reconduir i millorar les
coses que a dia d'avui encara, parcialment, comença a anunciar
vostè, no sé si és que s'atraquen les eleccions o és perquè vostè
ja no pot amagar la seva responsabilitat, com ha fet fins ara. 

Li dic açò, Sra. Garrido, perquè el Partit Popular en temes
de..., i centraré la interpel·lació en cinc blocs: el tema de
Protecció Civil, temes de bombers, tema policia, forces i cossos
de seguretat de l'Estat, i també les festes de Sant Joan, que ens
vénen la setmana que ve.

Quant a Protecció Civil, han reivindicat que no se’ls
prestava l'atenció necessària, l'atenció que es mereixen aquests
voluntaris, aquests ciutadans de les Illes Balears, perquè fan
una feina encomiable, fan una feina que, fruit d'aquest esforç i
dedicació altruista, tots els municipis de les Illes tiren endavant
molts recursos, moltes festes, moltes tradicions, moltes
activitats esportives, i vostès sempre han fallat en tenir-los
sense cap tipus de contacte. I a dia d'avui ens consta que encara
el seu director general d'Emergències no ha tingut el moment
per poder presentar-se tant a Menorca com a Eivissa, per tant,
ho entenem una falta de respecte cap a aquest col·lectiu. 

Quant a la formació, li hem reiterat en diferents ocasions, en
diferents punts derivats de la moció d'una interpel·lació, que
era summament important poder coordinar aquests cursos de
formació per estimular, per millorar aquest servei públic que
presten aquests voluntaris de Protecció Civil a les Illes Balears.
Ara, en aquest calendari de formació, en algunes ocasions sí
han fet cas al que se’ls plantejava per part del cap de
l’agrupació, conjuntament amb el responsable polític del
municipi. Per tant, s’ha de seguir millorant, Sra. Garrido, i si no
ja sabem què passa, que quan aquestes persones, que dediquen
tot el seu temps lliure a ajudar a tirar endavant les activitats
dels municipis, no tenen aquesta corresponsabilitat per part del
Govern, doncs, passa el que passa, que la gent es cansa i se’n
va.

També li vull reiterar, i també ho faré constar a un punt de
la moció, així com va fer el Consell d'Eivissa amb els esforços,
que no a nivell competencial, té obligació, però sí a nivell de
responsabilitat i a nivell de sensibilitat, doncs, que doti una
partida per als pressuposts de l'any que ve per a aquest
col·lectiu en concret que són els voluntaris de Protecció Civil,

perquè no és just que municipis que presten i col·laboren amb
la resta de municipis hagin de sufragar tota la despesa que els
comporta haver d’anar a fer qualsevol tipus d'activitat. Per tant,
ho entenem just.

Quant a policia, recordarà, i si no el Diari de Sessions li ho
recordaria, quantes vegades li hem demanat que vostè tenia
l’opció de poder fer cursos sense haver d’esperar que els
municipis fessin els seus processos selectius per poder tirar
endavant i no arribar a aquesta situació límit en què ens trobam
en aquest moment, Sra. Garrido. Perquè la llei que vostè
defensava per activa i per passiva, com la seva antecessora, la
Sra. Castro, la llei que va fer la Sra. Cladera, doncs, nosaltres
ja vàrem anunciar que hi havia una sèrie de llacunes, que
enteníem que era molt més millorable, i vostè ha hagut
d’esperar a dia 8 de mes de juny del 2022 per acabar d'obrir els
ulls i sortir, ja, de la situació que era insostenible, perquè els
batles de tots els municipis, per activa i per passiva, li
demanaven; la FELIB ja fa anys que també li demanava, i vostè
ara -li torn reiterar- que sembla que s'atraquen les eleccions, i
ara volen demostrar que sembla que tenen molta implicació i
molt d'interès. 

Duen set anys, Sra. Garrido, el Govern de la Sra. Armengol
a Balears, i mai no hi havia hagut un dèficit que -
aproximadament- està al voltant de 400 policies manco en
aquesta comunitat autònoma. Per tant, vostè ara ha anunciat
que faran convocatòries paral·leles per poder desembussar la
demanda que hi ha; en aquests moments es fa una convocatòria,
per tant, vostè mateixa es contradiu quan diu una cosa i fa la
contrària.

Per tant, Sra. Garrido, engreixi la maquinària i no deixin de
fer promocions de policies, perquè és molt necessari. I, aquest
estiu, que, per a unes coses serà molt favorable, serà una
activitat turística molt interessant per a les empreses i per al
conjunt dels ciutadans de les Illes Balears, el tema de seguretat
tindrà un gran repte, haurà de fer molts d'esforços per poder
donar cobertura a tot el que ve i a tot el que succeirà. Per tant,
vostè també ha de ser més que conscient del que passarà. 

Quant a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, vostè ens
va anunciar públicament que vindrien 400 efectius, en
comparació als 300 de l'any passat, però és que, jo, els nombres
que fan vostès i la Sra. Calvo, com a delegada del Govern, és
que són uns comptes que després els trasllades a la realitat i són
un pocs difícils de creure. Posaré un exemple clar: destacament
de Trànsit de la Guàrdia Civil a Menorca, l'any passat van
anunciar que vindrien 9 efectius; varen venir 9 efectius per
cobrir tots els torns, però és que no van venir 9 efectius, varen
venir 3 efectius!, que cada 40 dies se substitueixen per 3
persones més... Per tant, els nombres que vostès presenten en
roda de premsa no sol ser la realitat que tenen de reforç en
aquests serveis.

Un altre tema en què també vostè ha volgut desmarcar-se,
no ha volgut assumir la seva responsabilitat, era el tema dels
bombers. Vostè sempre em diu que és un tema que està
transferit als consells, que és un tema que la llei del foc, que ja
havia decaigut a la legislatura passada, però vostè no ha tingut
cap interès, ni la seva antecessora, a posar en marxa ni a
recuperar aquestes reunions, que havien avançat molt en la
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legislatura passada, un compromís de la Sra. Armengol, la
presidenta Armengol, delegat en la Sra. Cladera, com a
consellera, i, per tant, jo li deman, Sra. Garrido: vostè troba que
a dia d'avui les Illes Balears poden seguir així, sense una llei
del foc que reguli, que actualitzi, que tengui una visió de
present i de futur, en aquestes illes? Perquè vostè té una sèrie
de responsabilitats, en el tema de la llei del foc.

També, els consells insulars..., l’únic consell insular que té
conveni amb el Govern, amb l’EBAP, és el Consell de
Mallorca; enguany han programat vostès cinc cursos, però és
que ja dels cinc n'hi ha un que ja ha caigut, Sra. Garrido, un, i
és un curs que, per la meva formació professional, em sembla
que és summament important, parlam de risc de productes
químics. I jo em deman: vostè troba que en ple dia 14 de juny,
vostès poden anul·lar un curs d'aquesta importància per a la
formació i la seguretat del personal i per als ciutadans que
puguin estar relacionats amb qualsevol tipus d'emergència?
Vostè no té una capacitat de poder reconduir aquest curs i
poder posposar-lo després de l'estiu, si és necessari? O és més
fàcil agafar i penjar “anul·lat”, que és el que ha fet vostè? Aquí
demostra, una vegada més, Sra. Garrido, que no està per la
labor.

I quant a les festes de Ciutadella, la setmana passada vam
veure per premsa que es va celebrar la darrera junta de
seguretat prevista per a les festes, unes festes que s’esperen
molt concorregudes i que entenem nosaltres que vostè, com a
màxima responsable en temes de seguretat de les Illes Balears,
hi hauria hagut d’assistir, així com va assistir dia 27, que és el
darrer dia que té vostè actualitzat, per Transparència, a la seva
agenda, doncs va poder anar a Calvià, idò a mi em sembla que
unes festes que superen l'àmbit local, superen l'àmbit insular, i
tenen un marc completament autonòmic, a mi em sembla que
la màxima responsable de seguretat del Govern hauria hagut de
demostrar la implicació i la sensibilitat amb el poble de
Ciutadella, i amb Menorca, en general.

Per tant, són una sèrie de qüestions que m'agradaria que em
contestés: tema de la llei del foc, si no fa el tema de la llei del
foc, ara, o ho comença a tramitar, hi ha altres mecanismes?, que
vostè, esper, a la contestació, si no jo li donaré unes idees; els
temes de policies locals, si pensa seguir fent cursos sense aturar
fins que arribi el final de legislatura, que després ja el poble de
les Illes Balears ja decidirà qui ha de prendre aquestes
decisions; els temes de voluntaris de Protecció Civil, si pensa
seguir així, acabarà la legislatura i el seu director general no
voldrà presentar-se i desembussar tot aquest tema que tenen
vostès, i han creat vostès, tot sols; i quant a les forces i cossos
de seguretat, esperem que insisteixin al ministre Marlaska, a
través de la delegada del Govern o la Sra. Armengol, perquè
Balears necessiten reforços, Balears necessiten que venguin
aquests professionals que consideri el ministre Marlaska, a
reforçar Balears, perquè ja no tan sols els turistes que ens
vindran aquest any, sinó per les notícies que surten pels mitjans
de comunicació, per tota aquesta mala gestió política que s’ha
fet a nivell nacional pel que fa als acords amb Marroc, amb els
acords del Sàhara, i d’altres, per tant, són temes que amb
anticipació, amb previsió, ens podem salvar tots, però vostès,
una vegada més, esperen que les coses s’arrangin per si soles. 

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Camps. Com a representant del Govern, 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. Sr. Camps, bon dia. Intentaré
anar punt per punt amb els fets que vostè m'ha plantejat.

Iniciava la seva interpel·lació dient si jo amagava la meva
responsabilitat, el compromís d'Emergències del Partit Popular,
com si aquí únicament fos vostè el que té un compromís, no
amb les Emergències, sinó amb la gestió dels distints àmbits en
què es desenvolupa la política d'interior i de seguretat, perquè
són les Emergències, és la Protecció Civil, són les policies
locals.

Jo crec que no hi ha cap tipus de dubte quant al compromís
d'aquest govern per tal de desenvolupar les competències que
té atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia en aquest àmbit: per
complet amb les Emergències, la coordinació de les policies
locals i el suport a les administracions locals, que tenen
atribuïdes les seves competències en l'àmbit de les agrupacions
de voluntaris de Protecció Civil i bombers. Jo crec que vostè ha
anat a aquests àmbits i després ha anat a nivell de seguretat.

Vostè havia presentat una interpel·lació -que crec que veurà
aquí el títol- que parlava de matèria de seguretat; se n'ha anat
a més ampli, cap problema ni un, perquè estam preparats per a
tot, de fet, com que sempre fa el mateix, ja veníem preparats
expressament per a això, però, de seguretat és una altra cosa,
una cosa són Emergències, una altra cosa és seguretat; i vostès
parlen de seguretat i ho ha intentat esmunyir al final de la seva
interpel·lació, en ficar el Marroc, en ficar la immigració..., n
s'ha atrevit a dir-ho, li ha faltat aquest punt de valentia, que jo
crec que amb el temps i l’acostament a VOX, deixarà de faltar-
li, però ha intentat esmunyir el fet de seguretat i immigració, i
si arriben o no pasteres a les nostres illes.

Per tant, jo crec que, aquí li demanaria una mica de
responsabilitat, que crec que ho ha intentat, però bé, no ha
començat, no ha fet la passa.

Per tant, el compromís és evident i, a més, el compromís es
demostra amb fets, es demostra amb pressupost i es demostra
amb acció de govern, ni es demostra amb PNL ni es demostra
amb mocions.

Vostè anava a Protecció Civil, el primer punt que
plantejava. La setmana passada vàrem poder reunir el Consell
Assessor de Protecció Civil de les Illes Balears, amb un punt a
l'ordre del dia, amb un parell de punts a l'ordre del dia, però
amb dos punts importants: per una banda, s'han dividit les Illes
Balears en 9 zones, de la mateixa manera que es fa en les zones
de policia local per tal de fer una gestió integrada i detallada de
totes aquestes zones i, per una altra banda, s'ha decidit redactar
el Pla estratègic del voluntariat de Protecció Civil a les Illes
Balears, redactar-ho de manera conjunta amb el consell

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 124 / 14 de juny de 2022 7753

assessor, i també de manera conjunta amb tots els ajuntaments,
perquè els ajuntaments són els competents en les agrupacions
de voluntaris de Protecció Civil i en Protecció Civil del seu
municipi. 

Hi ha un calendari de trobades establert i també hi ha hagut
un calendari de trobades fins ara, per molt que vostè es dediqui
a dir que no hem vist les agrupacions de Protecció Civil o que
el director general no ha vist les agrupacions de Protecció
Civil, totalment fals; que vostè pensi una cosa, tengui una sèrie
de dèries i les traslladi aquí setmana sí, setmana no, no vol dir
que les seves dèries es converteixin en realitat.

Passam a la policia local, vostè sap que les competències
que té el Govern de les Illes Balears en matèria de policia local
únicament són competències en matèria de coordinació. Crec
que fins ara hem exercit aquestes competències de coordinació
jo diria que d'una manera prou efectiva. Per una banda, vaig a
una de les eines importants que tenen les policies locals, que és
el programa XPO, amb més de 40 ajuntaments inscrits en
aquest programa XPO, que el que farà serà permetre que totes
les policies puguin compartir dades, possibilitat d'intercanvi
d'informació i de coneixement, permetrà que els ajuntaments
puguin gestionar electrònicament les seves plantilles, accedir al
registre de policies, accedir als procediments, programes i
protocols de l’ISPIC, compartir bases de dades i procediments
necessaris per a la gestió de la policia local i interrelacionar-se
amb el Servei d'Emergències de les Illes Balears, amb l’112. 

El Govern de les Illes Balears té un pressupost de 2,5
milions d'euros, més o manco, per al fons de seguretat pública
per finançar les policies locals de les Illes Balears, i l'any passat
hi va haver una convocatòria extraordinària d’1,3 milions
d’euros més d'aquests fons de seguretat pública.

Quant a l'EBAP el que es fa en aquest moment, i ho sap
vostè, n’és totalment coneixedor, s'ha incrementat en un 86%
el seu pressupost, hi ha 31 llocs de feina més a l'EBAP, a la
prefectura de policia, per tal d’augmentar els cursos bàsics de
policies, per tant, de descentralitzar els cursos bàsics de policia
i també per tal de realitzar cursos de capacitació d'altres
categories, com caps de policia oficial, sots-inspector, inspector
major, intendent i comissari. Això és el que es fa en aquests
moments.

En aquests moments hi ha tres cursos a Mallorca, un curs a
Menorca i dos cursos a l'illa d'Eivissa. Aquests són els fets dels
quals li parlava, perquè el compromís amb les policies locals es
demostra amb fets, aquest és el fet. L’any passat més de 100
policies formats als cursos descentralitzats, tant de Palma com
d'Eivissa, i enguany seran 177, per ara, perquè acabarem l'any
amb més formació de policies, que amb aquests 177.

Per tant, aquests 300 policies dels quals vostè parla, que el
sent parlar des del començament de legislatura, dels 300
policies, els hem més que superat, la formació d'aquests 300
policies.

A més, el que hem fet en aquest moment és iniciar, perquè
vostè diu: jo li deia que fes cursos de policia abans que fessin
l’oposició. Sap què va votar vostè a això? Ho sap? Li ho
record, perquè hi va votar en contra; perquè vostè ve aquí i

predica, però després no fa el que predica. Vostè va votar en
contra, veurem què vota en el decret llei que durem a
convalidar en aquest parlament en un parell de setmanes, bé,
quan el president ens ho digui, però que durem a convalidar en
aquest parlament, veurem què vota també amb les
modificacions que fem de la Llei de coordinació de policies
locals, perquè predica una cosa, diu una cosa i després fa tota
la contrària.

Aquests fets, veu?, aquests fets no validen massa la seva
actitud. 

El que farem serà..., el que fem en aquest moment és formar
policies, tant policies funcionaris de carrera com funcionaris
interins, continuarem amb la formació de policies funcionaris
interins, però farem una cosa que, sí que és cert que és una
demanda dels ajuntaments, que havia fet la comunitat autònoma
en algunes ocasions, però que en aquest cas el que fem amb la
modificació de la Llei de coordinació és obligar la comunitat
autònoma que cada segon semestre de cada any faci unes
oposicions unificades per a policies d'aquells ajuntaments que
els deleguin la competència, perquè, com vostè bé sap, aquestes
competències són únicament municipals. 

Per tant, al segon semestre de cada any es faran els exàmens
d’oposicions unificats per a policies i en el primer semestre de
cada any es faran cursos de formació de policies, cursos bàsics
de policia, que, després, al següent estiu ja seran al carrer com
a alumnes o funcionaris en pràctica, i això ho començarem a fer
a partir de ja, de dia 1 de juliol d'enguany. 

Per tant, el compromís és ferm i no té absolutament res a
veure amb les eleccions, perquè si tengués res a veure amb les
eleccions faríem el mateix que el seu company Lafuente, que va
signar la carrera professional sense pressupost dels funcionaris,
un mes abans de les eleccions del 2015. Aquests són els seus
fets, i era el que jo li deia, s'ha de fixar en els fets i no s'ha de
fixar en les seves paraules. 

Vaig acabant perquè em queda poc temps. Em parlava de
bombers i de la llei del foc. Vostè té més capacitat legislativa
que el Govern, és molt més fàcil la capacitat legislativa d’un
grup parlamentari, no l’he vist exercir-la a cap moment. 

Aquest govern ha actualitzat, actualitza els plans
d'emergències que són la seva obligació. En aquest moment
l’INFOBAL està en exposició pública, s’ha parlat amb tots els
ajuntaments, hi ha únicament conveni amb el Consell de
Mallorca i signarem els convenis amb els consells que ens ho
demanin, però la competència de bombers és insular, no és una
competència autonòmica, expressament l’hi atribueixen les
lleis.

Quant a la anul·lació de cursos, si no hi ha alumnes és
impossible fer un curs, si no tens ningú inscrit en aquest curs. 

I per acabar, vostè plantejava les festes de Ciutadella, jo no
vaig assistir a la Junta de Seguretat perquè tenia bitllet per
tornar de Menorca, però no tenia bitllet per anar a Menorca, i
era un poc difícil tornar, si no hi havia pogut arribar; hi va
assistir el director general, vaig demanar intervenir i participar
a la Junta de Seguretat, vaig demanar participar-hi
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telemàticament i no va ser possible, però l’important no és qui
participi o no participi, perquè no hi havia manca de voluntat
d'assistir-hi, perquè hi va assistir el director general, l’important
és el que es va plantejar a aquella Junta de Seguretat, i la
coordinació que es fa entre el Govern de les Illes Balears i
l'Ajuntament de Ciutadella. Ens va demanar que aportàssim o
que féssim gestions per aportar policies, n’hem pogut aportar
15, l'Ajuntament de Manacor, Inca i Marratxí. Del seu color
polític, Sr. Camps, no hi ha cap ajuntament que hagi fet la
passa per aportar policies des de l'illa de Mallorca a les festes
de Sant Joan, per ventura, hi té alguna cosa a veure. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè parla de
competències, compromís, que l’oposició tenim eines per poder
proposar, reglamentar, solucionar problemes, però és que a
vostè li falta el principi bàsic: acomplir les seves obligacions,
perquè la Llei 2/1998, d’ordenació d'emergències a les Illes
Balears, a l'article 3, naturalesa dels serveis d'emergència, li
recoman que se’l llegeixi, Sra. Garrido: “Els serveis públics
regulats en aquesta llei tindran la consideració de llei essencial
de la comunitat autònoma -llei essencial de la comunitat
autònoma- i estaran sotmesos i gaudiran en tot allò referent a la
seva activitat de les condicions i prerrogatives que, per a aquest
tipus de serveis, estableix l'ordenament jurídic. Per tal de
garantir la prestació integral d'aquests serveis al territori de les
Illes Balears -al territori de les Illes Balears- el Govern de la
comunitat autònoma establirà reglamentàriament les dotacions
mínimes exigides en cada cas.” Veu com és important tirar
endavant la llei del foc, Sra. Garrido?

Article 11, els serveis de prevenció i extinció d'incendis i
salvament. Punt 1. Els efectes de la present llei són serveis
públics de prevenció i extinció d'incendis i de salvament a
l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els
serveis insulars de prevenció i extinció d'incendis i de
salvament dels consells insulars.

Sra. Garrido, resulta que, després de 24 anys, encara no s'ha
regulat reglamentàriament quina és la dotació mínima exigible
per a cadascun dels serveis públics de prevenció i extinció
d'incendis i salvament. I vostès, la legislatura passada, van
començar, van anunciar i van començar a fer feina i no van ser
capaços a fer; açò sí, un any abans d'eleccions la Sra. Cladera
es va comprometre que seria una realitat per als bombers de les
Illes Balears. Resulta que la Sra. Cladera és la presidenta del
Consell de Mallorca, on hi ha la dotació més gran de bombers
de totes les illes. Vostè troba que també és responsable la Sra.
Cladera i vostè com a màxima responsable del Govern de les
Illes Balears en matèria de seguretat?

També després diu que nosaltres tenim eines, ara li
recordaré unes quantes eines: moció de dia 26 d’octubre del
2021: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el termini màxim d'un mes, es reprenguin
les negociacions i convoqui totes les administracions
implicades perquè la llei del foc pugui ser aprovada abans del
28 de febrer”. Què va fer el Govern? El Govern, què va fer? Va
votar que no. Era la seva obligació, hi van votar que no. Van
votar que no perquè era un compromís. I ara li demostraré, Sra.
Garrido, que vostès diuen una cosa i fan tot el contrari.

Després, ens vénen, ens vénen, acords de governabilitat,
Funció Pública i Interior, pàgina 173, perdó, pàgina 23, punt
174, en açò tenen responsabilitat els senyors de MÉS per
Mallorca, Podem i el Partit Socialista, punt 174: “Aprovarem
la primera llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i
salvament de les Illes Balears”. Com és que no acompleixen?
Em donarà les explicacions, Sra. Garrido? Per què no
acompleixen el que vostès varen anunciar en els acords de
Bellver punt 174 de la pàgina 23?

Quant a l’EBAP. Sra. Garrido, els bombers també es
mereixen que vostè, si no els consells de forma directa no li
proposen fer conveni amb l’EBAP la formació d'aquests
bombers, vostè té la capacitat, vostè té l'obligació d’incentivar
i arribar l'Escola Balear d'Administracions Públiques a la
formació dels bombers d'Eivissa, de Formentera i de Menorca.
Per què no ho fa? Ens acaba de dir que ha incrementat quasi un
80% el personal. Doncs, m'agradaria que una part d'aquest
increment del personal que vostè ha incrementat a l’EBAP es
dediqués i atengués els professionals d'aquestes illes que li he
comentat per poder donar un millor servei públic, que tots
desitjam i volem per als nostres ciutadans. 

I per anar acabant, quant al comentari que m’ha fet de les
festes de Sant Joan, que m’ha dit que no es va poder desplaçar
perquè no tenia bitllet per anar o per tornar, ara no record què
m’ha dit, però sí que era un tema d’aquests, doncs sí que a
nosaltres ens sembla una falta de respecte cap al poble de
Ciutadella i Menorca, en general, que vostè no hagués adaptat
la seva agenda per a un esdeveniment, que serà multitudinari,
un esdeveniment que tothom volem que la gent gaudeixi i
tothom acompleixi i respecti les festes i la seguretat de tothom.
I jo ja no sé si pensar que va ser per evitar un altre escàndol,
quan va fer la seva visita al Consell Insular de Menorca, que va
crear aquesta crisi tan, tan, tan important al Govern de
Menorca, o va ser perquè realment vostè no es va poder
organitzar i planificar per poder donar presència a aquesta junta
de seguretat.

Moltes gràcies, Sr. President.  

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèplica té la paraula
la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat. 
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Vull començar aquesta
intervenció amb el que m'he deixat al tinter a la passada, i era
el reforç de policies, de forces i cossos de seguretat de l'Estat,
que el Sr. Camps també feia aquestes insinuacions que intenta
fer -entreni una mica més perquè no li surten gairebé les
insinuacions o digui les coses clares, o digui les coses clares...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -esperi un segon, escolti, jo l'he escoltat, no l'he interpel·lat
des de l'escó a cap moment, escolti’m un segon i sigui una mica
educat.

Quant a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, aquest
estiu hi haurà un reforç molt més important dels que hi ha hagut
a cap any des que hi ha reforços policials: 400 guàrdies civils,
300 policies nacionals i 50 policies nacionals extres a
l’aeroport, a més dels 177  policies locals que estaran en
pràctiques que estan fent els cursos en aquest moment.

Vostè em deia ara que els principis bàsics, que hem de
complir els principis bàsics i les obligacions i se n’ha anat a una
llei, la Llei d'emergències és del 2006, és del 2006, la que està
en vigor, si vostè llegeix les anteriors, no ho sé, però la que està
en vigor és del 2006. Per tant, tot el que vostè planteja no es
troba a la Llei d'emergències, l’obligació de reglamentar els
efectius dels cossos de bombers és una obligació dels consells
insulars i l'Ajuntament de Palma, que són els quatre cossos de
bombers, 5, perdó, amb el Consell de Formentera. És obligació
seva reglamentar aquests efectius que hi ha d'haver a les
Emergències, a les Emergències únicament de bombers, perquè
vostè únicament planteja bombers, i em diu que a l'EBAP si els
consells insulars no volen fer convenis amb l'EBAP que
l’EBAP faci cursos per als seus bombers, que és igual, que no
facem cas als consells insulars que no volen fer convenis, que
facem cursos ben igual. 

Farem cursos, planificaren cursos per a bombers que no
volen venir i que la seva administració no vol que facem els
cursos, perquè no ha fet convenis, però, com que al Sr. Camps
li fa il·lusió que l'EBAP faci aquests cursos, doncs, en base a la
seva il·lusió ens posarem i planificarem aquests cursos, perquè
és el plantejament que vostè fa en aquest moment. La
competència de bombers és una competència purament
municipal que desenvolupen els consells insulars, però és
municipal, que la tenen delegada als consells insulars. I són els
consells insulars, en base a aquesta delegació, els que
exerceixen les funcions de bombers i únicament quant a
incendis urbans. Perquè quant a incendis en rústic i forestals el
competent és el Govern de les Illes Balears. 

El Govern de les Illes Balears fa la feina que li correspon,
som plenament competents en Emergències. I quant a foc, i és
plenament competent en Emergències, el que fem en aquest
moment és un nou INFOBAL que està en exposició pública;
que el convido que el pugi veure i pugui aportar-hi, ja que és
tan expert i en sap tant. 

Em torn a les festes de Ciutadella, no és adaptar o no
adaptar la meva agenda, no hi havia bitllets per anar a
Ciutadella, i no en vaig trobar, i en vaig trobar per tornar, però
no per anar. Per tant, va ser impossible.

El problema de les festes de Ciutadella o la Junta de
seguretat de les festes de Ciutadella, que he participat a altres,
aquesta és la darrera de les que s'han fet, el que es feia era
planificar els operatius que hi haurà durant les festes de Sant
Joan a Ciutadella, i en aquests operatius hi participa el Govern
de les Illes Balears amb la agenda d'emergències que envia,
com ha fet cada any, i hi participa el Govern de les Illes Balears
en la coordinació per enviar voluntaris de Protecció Civil a
Ciutadella, més de 30 , i hi participa el Govern de les Illes
Balears en la coordinació per enviar policies locals de
Mallorca, que va ser el que ens va demanar l'Ajuntament de
Ciutadella.

I després de demanar a tots els ajuntaments de Mallorca si
volien enviar efectius, hi va haver ajuntaments del seu color
polític que es varen inscriure d’efectius, però que, casualment,
hi va haver una negativa dels seus comandaments perquè no hi
anassin. Això és el que ha passat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... Únicament hi ha 15 efectius, única..., -escolti, escolti un poc.
Vinga, si parla vostè, no parl jo, si parla vostè no puc parlar jo,
parla vostè o parl jo?

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sr. Camps, per favor. Sr. Camps.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sr. Camps, per favor. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Qui està en l’ús de la paraula? 

EL SR. PRESIDENT.

No entri en debat, Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Hi va haver ajuntaments que es varen inscriure els policies
i que el seus comandaments no els varen donar permís per anar
a Ciutadella. Per tant, únicament hi podran anar 15 efectius de
l'illa de Mallorca: de l'Ajuntament de Marratxí, de l'Ajuntament
d'Inca i de l'Ajuntament de Manacor, als quals des d'aquí els
donam les gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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III. Moció RGE núm. 4928/22, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació dels
currículums de la LOMLOE per al curs 2022-2023,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4266/22.

A continuació, passam al tercer punt de l'ordre del dia, que
correspon al debat i la votació de la Moció RGE núm. 4928/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació dels
currículums de la LOMLOE per al curs 22-23, derivada del
debat de la Interpel·lació, RGE núm. 4266/22.

Començam el debat amb la intervenció per part del Grup
Parlamentari Popular i donam la paraula a la Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Molt bon dia a tots, una altra vegada, i gràcies, president.
Avui hem presentat aquesta moció i volia començar dient que
tots els punts presentats en aquesta moció, tots i cada un d'ells,
han sortit de diferents reunions amb equips docents, són
peticions que ens han fet equips docents, i peticions que ens
consta que s'han plantejat a diferents meses, i peticions que ens
consta que coneix perfectament, tant el conseller d'Educació,
com coneix perfectament el seu secretari general.

Al primer punt d'aquesta moció, nosaltres demanam que “el
Parlament de les Balears constati la tardança del Govern de
l'Estat en el desenvolupament de la llei LOMLOE de
l’aprovació dels reials decrets i també de la improvisació i falta
de concreció de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears.”
Ja ho he dit diverses vegades, la llei Celaá es va aprovar amb
presses el mes de desembre del 2020 i, fins a l'abril d'enguany
-és a dir, un any i mig després- no es varen aprovar i publicar
els reials decrets de l'Estat, i es pretén que s’implantin dins el
proper curs 2022-2023.

I quant als currículums autonòmics, encara, a dia d'avui, no
estan aprovats definitivament. Serà interessant veure les
declaracions que faran partits com MÉS per Mallorca que, a
una proposta nostra, a una PNL nostra, varen dir que per
demanar a l'Estat, qualsevol cosa, i que no tenien cap tipus de
problema a constatar la tardança; a veure si ara ho voldran i ho
demostren amb el seu vot, que és com demostram aquí les
coses els diputats i diputades.

Al segon punt “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat que, de manera immediata, dicti una
transitorietat d'un any per implantar el nou currículum derivat
de la LOMLOE”. Nosaltres demanam, aquesta vegada, que
sigui el Parlament de les Illes Balears, no el Govern, com
vàrem demanar l'altra vegada, que el Govern de Illes Balears
demanàs a l'Estat aquesta transitorietat; demanam que sigui el
Parlament, és a dir que tots i cadascun dels diputats que som
aquí, en aquesta cambra, mirem pels equips docents de la
nostra terra i demanem aquest ajornament, que vostès saben
que és tan, tan, necessari.

No es pot demanar el sobreesforç que implica la
implantació de la LOMLOE i les adaptacions pertinents de la
LEIB als mateixos de sempre, Sr. Conseller, que són els

docents i els equips directius dels centres. No tenim cap dubte
que, en el cas contrari, no just vostès -tots vostès- votarien a
favor d’aquest punt, i demanarien aquest ajornament, sinó que
-a més- ja s'haurien manifestat diverses vegades al carrer.

Al tercer punt, nosaltres demanam que -ja que ens suposam
que vostès ens votaran en contra del segon punt- que, en aquest
cas, si ens voten en contra del segon punt, idò que es flexibilitzi
molt més, Sr. Conseller, la implantació d’aquests currículums.

Hem de dir que el que nosaltres pretenem és beneficiar la
nostra comunitat educativa davant dels diferents canvis que
s’han d'emprendre, atès que encara no compta ni amb la
informació ni amb la formació convenient per a la planificació
i organització adequada del curs. Segueixen el mes de juny fent
feina amb esborranys i la formació que s'ha donat fins ara és,
més aviat, deficient. Esperam, sincerament que votin a favor
d’aquest punt.

El quart punt és senzillament el compliment de sentències
i sí, i sí, tal vegada vostès no s'asseuen amb els mateixos
docents que nosaltres, però a nosaltres ens ho han demanat
docents, Sr. Joan Mas, de MÉS; i ens demanen que, com diu la
doctrina del Constitucional i va quedar fixada a les sentències
337/1994 i 31/2010 -no faig referència a la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-, idò que varen
declarar constitucionalment obligat que les dues llengües
cooficials siguin reconegudes pels poders públics competents
com a vehiculars, i la seva doctrina és aplicable a tots els
territoris de l'Estat amb dues llengües oficials.

Sr. Conseller, no em faci trampetes, perquè jo a la
interpel·lació li vaig comentar aquest tema, i vostè em va dir no
passa res perquè, Sra. Durán, hi ha 3 hores de llengua
castellana i 3 hores de llengua catalana. Però, i la resta d'hores
lectives, de 35 hores lectives? Quantes hores lectives tenim a
molts de centres, en matèries no lingüístiques? Arriben a 3,
arriben a 4, arriben a 8 o 9, que seria el 25%? Vostè sap que no
és així. 

Al cinquè punt, el que demanam és instar el Govern a través
de la Inspecció Educativa, a revisar els continguts dels llibres
de text, perquè, en cap cas, no puguin contenir plantejaments
ideològics, sectaris o partidistes. I dic això perquè, després
d'haver vist llibres de text -que hem vist tots- damunt els diaris,
fins i tot han estat portada, llibres amb logos del PSOE, amb la
cara del Sr. Sánchez, a doble..., vaja, a pàgina sencera i, a més,
llibres que ens copien la doctrina de Podemos, que podríem
sentir a qualsevol dels seus mítings, com, per exemple, a
filosofia que diuen: “los grandes medios de comunicación
controlan nuestras mentes.”

(Remor de veus)

Oi que sí, Sra. Santiago? Té tota la raó!, però, per què ho
han de posar a un llibre de filosofia, Sra. Santiago? No,
encara..., vostès no han d'escriure els llibres, Sra. Santiago.

(Remor de veus)

O als llibres d'història, que posen “el Estado español debe
asumir responsabilidades del colonialismo”, quan ens referim
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a la conquesta d’Amèrica, oi que sí? Ho veu!, però això és el
que tenen vostès, que a vostès els anava molt bé estar a la Plaça
Espanya, però quan han anat a les institucions vostès volen
imposar els continguts dels llibres, i no, no és així! 

(Alguns aplaudiments)

Quant als punts sisè, setè, vuitè..., tots tenen a veure amb el
segon punt i amb el tercer punt de la moció, i m'explic,
nosaltres diem que es fa de manera apressada...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, acab, només un segon-, nosaltres diem que es fa de
manera apressada, i tots aquests punts, el sisè, el setè, el vuitè,
tota la resta de punts, són punts que tenen a veure amb la
implantació d'aquests currículums, i que ens han demanat
recursos, i ens han demanat informació, perquè tota la
informació que li vaig demanar a vostè sobre com
s'implantarien tots aquests punts -sisè, setè, vuitè, novè i desè-,
vostè no em va dir ni mu, Sr. Conseller. Supòs que ara no ho
pot dir, però ara supòs que ho voldrà fer, el Sr. Carles Bona, en
nom seu. Moltes gràcies.

I quant a l'esmena de VOX, entenc que vostès ens votaran
a tot que sí, perquè no ens han presentat cap esmena, per tant,
quant a l'esmena que ens ha presentat VOX, nosaltres faríem
una petita acotació i proposaríem una transaccional.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Intervenció del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, que ha presentat l’esmena RGE núm.
5114/22, té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Vicepresidente. A ver, yo les voy a hablar muy
claro, que es lo que solemos hacer en VOX. Un adulto,
hablando de sexo a un niño de 6 años, tiene un nombre, y ese
nombre no es el de profesor.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

Sexualizar a los niños a esta temprana edad es inadmisible,
pero es que, además de ser inadmisible, aunque sé que a
ustedes no les importa, conculca el artículo 27.3 de la
Constitución, que es el que establece el derecho de los padres
a educar a los hijos según sus propias convicciones morales y
religiosas, y eso es lo que recoge nuestra Constitución y lo que

ustedes intentan conculcar con la LOMLOE, y con el desarrollo
que hace la Ley de Educación de las Islas Baleares.

Dejen que los niños sean niños, no les roben la infancia, no
nos roben a nuestros hijos, como hacía la madre esta, de
Infancia Libre, a la que ustedes han indultado, no nos roben a
nuestros hijos; si quieren educar ustedes a los niños, tengan
ustedes a sus hijos y edúquenlos según sus propias
convicciones morales y religiosas. Eso es lo que ustedes deben
hacer. 

Porque nosotros, ya lo anticipo, apoyaremos todos los
puntos de la propuesta del Partido Popular, porque todo aquello
que sea poner algún palito en las ruedas de esta nefasta ley, es
positivo, es positivo para nuestros menores, para nuestros
adolescentes, que se están educando, porque la ley es mala en
su conjunto.

El otro día estaba yo discutiendo con un amigo docente, no
hablábamos de política, hablábamos de un tema tan prosaico
como de Góngora y Quevedo, y a medida que avanzaba la
discusión, me hacía la reflexión, dice: “¿tú ves hoy día a las
nuevas generaciones teniendo esta discusión?” Digo: “pues va
a ser que no”. Y dice: “Mira, te voy a dejar una cosa para que
la lleves al Parlamento”, lo que pasa es que pesaba mucho y
hace mucho calor, pero era un tocho así, que correspondía a la
asignatura de filosofía que nosotros estudiábamos en el
bachillerato. Y ustedes han acabado convirtiendo estas materias
humanísticas, con sus nefastas leyes, en un corta y pega de
algún recurso de Wikipedia, eso sí traducido al catalán,
mediante el traductor de Google, que es lo que hace la mayoría
de los alumnos. Y a eso le llaman ustedes desenvolverse en
competencias. 

Ustedes han rebajado los niveles educativos, han sacado el
esfuerzo, han sacado la educación como ascensor social.
Ustedes han destrozado la educación, lo hacen una y otra vez,
cada vez que gobiernan, cada vez que han cambiado ustedes las
leyes, porque cada vez que gobiernan hacen una ley nueva,
cada vez, o sea, se ve que es algo que deben llevar ustedes en
el ADN, estropean cada vez, una vez, y una vez, y una vez más
la educación.

Y, además, aunque el Sr. Conseller me haga así, es que sabe
que tengo razón, sabe que los conocimientos de nuestros
jóvenes cada vez son menores, y ¿por qué son menores?
Porque en el fondo a ustedes les interesa y ¿por qué les
interesa? Se lo he comentado en muchas ocasiones, porque sin
conocimiento, sin educación, no se fomenta el espíritu crítico,
y ustedes no quieren el espíritu crítico, ustedes lo que quieren
con la educación es adoctrinar. 

Se lo ha dicho la Sra. Durán, pero es que, además, nosotros
hemos tenido que llevar a los tribunales a la editorial
Santillana, por ejemplo, en un libro que pueden elegir los
profesores para impartir la asignatura de Historia, donde dice
que “VOX es heredera del nazismo”. Y esto es lo que ustedes
tienen, esto es lo que ustedes quieren, esto es por lo que ustedes
luchan, por adoctrinar a nuestros hijos.

Y se lo hemos dicho mil veces, saquen sus manos, sus
zarpas de encima de nuestros hijos, al colegio se va a aprender,
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no se va a ser adoctrinado, ni en ideologías de género, ni en
ideologías políticas. Respeten el derecho de los padres.

Y aún así y todo, seguimos defendiendo la devolución de
las competencias de educación al Estado, y ustedes me dirán:
¿se imaginan las competencias de educación en manos del Sr.
Sánchez? Pues mire, se lo voy a resumir muy brevemente, voy
a hacer mías las palabras de un diputado de la II República, el
primer mártir de la Guerra Civil, el desencadenante de la
Guerra Civil, el diputado don José Calvo Sotelo, que fue
asesinado por sus antecesores del Partido Socialista, por la
escolta de don Indalecio Prieto, ese sí tiene calles en Palma, a
Calvo Sotelo se la quitaron, que dijo: “Prefiero una España roja
que una España rota, porque de una España roja saldremos, de
una España rota no”.

 Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rodríguez. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, buenos días. Sr. Rodríguez, es muy de
boomer, es muy de señor mayor eso de la nostalgia del pasado,
decir que en cualquier otro tiempo pasado los jóvenes eran
mucho mejores que estos, eso es un ejemplo de que usted es un
señor mayor, haciendo política, que tiene cero conexión con la
gente joven y que tiene, por supuesto, cero conexión con el
presente que se vive hoy día y con el presente que vive la gente
joven, que, con mucho orgullo...

(Remor de veus i alguns aplaudiments) 

..., que, con mucho orgullo, hacemos las cosas lo mejor que
podemos y que espero que en las generaciones futuras no
seamos nosotras las que digamos “en un tiempo pasado lo
hacíamos mejor” y que valoremos como se hace también en el
presente. 

Hace un mes, Sra. Durán, ustedes trajeron aquí una
iniciativa pidiendo más o menos lo mismo, lo de la
flexibilización de los currículums y demás, los tres primeros
puntos de su moción hablan de eso y nosotras, nuestra
respuesta es prácticamente la misma, con unos matices. Se ha
elaborado ya una propuesta de flexibilización de los
currículums, para ir aplicándolos en el calendario que marca la
ley, algunas tareas podrán aplicarse en el año 2022-2023, otras
no se comenzará hasta el año 2024. También ha habido
reuniones, numerosísimas, para organizar, para planificar el
nuevo curso entre la consellería y entre los centros y los centros
directivos, y es que además se ha puesto en marcha un plan de
formación para 1.500 profesores y profesoras que comenzó en
marzo, que terminará en junio y que seguirá impartiéndose en
septiembre para facilitar y flexibilizar todos estos temas de los
currículums.

¿Responde esto a su propuesta? Sí, se están flexibilizando,
Sra. Durán. 

Sobre el tema de la transitoriedad. Mire, yo le voy a hacer
de verdad, una confesión, queremos que se aplique la ley, lo
siento, llévennos presas, si quiere, pero queremos que se
aplique la ley y además queremos que se aplique cuanto antes,
queremos que se aplique cuanto antes, porque, evidentemente,
es una ley que está aprobada democráticamente por más de seis
grupos parlamentarios y, por supuesto, que no queremos dejar
a las Islas Baleares sin los efectos que se supone que la
LOMLOE va a traer: más autonomía de los centros, mejora en
la inclusión de niños y niñas y, por supuesto, esperemos que se
mejoren los resultados educativos.

En el punto 4, que ustedes hablan, mira, de arriba a abajo,
le voy a contar como cumplimos con la ley. En primer lugar, la
Ley de normalización lingüística, un pacto que lleva 20 años en
vigor y que ha garantizado el conocimiento en ambas lenguas,
se cumple. Se cumple también por lo tanto, el Decreto de
mínimos, ese gran decreto, ese gran pacto consensuado de la
comunidad balear, que hasta entonces, hasta hace muy poco,
ustedes estaban de acuerdo y ahora ya le ponen pegas, también
se cumple. En relación a ESO, la Ley de educación balear,
aprobada este pasado invierno, también se cumple y establece
que tiene que cumplirse la Ley de normalización lingüística y
a su vez, también se tiene que cumplir por lo tanto, ese famoso
Decreto de mínimos. El Estatuto de Autonomía, que habla de
las dos lenguas cooficiales, también se cumple en esta
comunidad autónoma. Y, por último, la Constitución Española,
en su artículo 3, que habla de lenguas oficiales, también damos
cumplimiento en esta comunidad autónoma. Todo el
ordenamiento jurídico cumpliéndose, cuando gobiernan unos
partidos que realmente están al lado de la ley, no como ustedes,
que ya se sabe, que hicieron más de una cosa y más de dos al
margen de la ley.

A mi me preocupa muchísimo su desconocimiento absoluto
con lo que está sucediendo en las aulas, porque realmente en
las aulas se hacen las mismas asignaturas en castellano y en
catalán, que se hacían hace 1 año y que se hacían hace 5. 

Por último, como no puedo detenerme en todos los puntos,
voy a finalizar con el último, que me llama mucho la atención
que en sede parlamentaria, ustedes y sus seguidores, vengan
aquí a hablar de censurar libros, de censurar libros, igual que
hace su compañera Isabel Ayuso. Sabemos que ustedes tienen
problemas con palabras como “emergencia climática, identidad,
pluralidad, resiliencia, mejora de la humanidad y del planeta,
defensa de los derechos de las mujeres”, que son las palabras
que su compañera Ayuso quiero censurar. En este sentido, lo
peor no es que ustedes tengan problemas para valorar y respetar
esos valores, que en su mayoría además están sustentados con
teorías científicas, es que ustedes lo que pretenden es que el
sistema educativo en bloque se imparta de espaldas a la
realidad incontestable y al presente de España.

Y les voy a decir una cosa a ustedes, a la derecha, una teoría
científica no se rebate como una opinión, no se refuta una
teoría científica con su opinión, y ustedes son capaces de negar,
de poner en cuestión teorías científicas que tienen el aval, el
soporte del 99% de la comunidad científica de todo el planeta,
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únicamente con su opinión, y eso no es así. Y perdonen que les
diga, pero sí que estoy de acuerdo en que la educación no
puede ser objetiva, la educación tiene que desafiar la realidad
dada, no puede quedarse en los márgenes cómodos de las ideas
hegemónicas, porque entonces no habrá sueños que alcanzar y
no habrá mundo que transformar. La educación tiene que
proponer y, lo siento, pero a ustedes esto les va a doler, pero la
educación tiene que proponer herramientas necesarias para que
los niños y las niñas de hoy sean personas adultas de mañana,
que sepan identificar con total claridad las formas opresivas
antidemocráticas de poder, que sepan distinguir qué es
represión, qué es opresión y que sepan cuáles son los intereses
que hay detrás del capitalismo, del fascismo y del machismo.

Muchas gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUAS I BARRERO:

Gracias, presidente. Yo, me perdonarán, es que hoy me toca
intervenir después de Podemos y VOX, que se llevan como
siempre los mensajes pues a sus redes o no sabemos bien hacia
dónde dirigen sus mensajes, pero hoy esta proposición no de
ley habla de algo que han exigido los principales sindicatos de
la comunidad educativa, básicamente todos los sindicatos de la
comunidad educativa desde el mes de abril vienen exigiendo
que se aplace la implantación de los currículums a la
LOMLOE, que de esto va esta proposición no de ley.

Aunque es cierto que es necesario poner en contexto cómo
llegamos hasta aquí, el Congreso aprobó, por la mínima, el
texto de la octava ley de educación de nuestra democracia, la
LOMLOE, aquella ley Celáa, que llena de ideología, politiza e
ideologiza nuestra educación, y que no mejora la calidad
educativa, sino todo lo contrario, es la demolición de la calidad
y de la equidad educativa, y no garantiza, además, la igualdad
de oportunidades.

Y ahora tenemos un problema que ya, como digo, han
denunciado básicamente la totalidad de los sindicatos, existe
una incertidumbre enorme ahora mismo para los docentes, para
los equipos directivos, para las familias sobre los currículums
que se aplicarán al inicio del próximo curso.

El real decreto llega catorce meses más tarde y el propio
conseller lo admitió aquí, en este parlamento, que se hubiera
necesitado más tiempo; aunque rechaza que se trate de
improvisación. Y yo le digo que esa incertidumbre existe tanto
en los docentes, las familias y toda la comunidad educativa.

Las prisas por aprobar la LOMLOE y por anticipar la
aplicación de la ley, debía suponer que tenían en el ministerio
todo el desarrollo normativo listo para salir al BOE, está claro.
La realidad es otra muy distinta, porque evidencia la
incompetencia del Gobierno de España y del Ministerio de
Educación para sacar adelante una ley con una gran carga

ideológica y con muy poca utilidad práctica. Y todo este
despropósito es lamentablemente una auténtica campaña de
desprestigio contra la calidad de la educación que ha
emprendido el Partido Socialista de la mano de Unidas
Podemos.

Y no queremos generar alarma, porque luego ustedes
siempre están con la misma cantinela, es que las importantes
novedades que se incorporan necesitan una adaptación práctica
docente y de los proyectos y programaciones educativas.
Quieren devaluar la calidad de la educación de nuestros hijos,
que llega hasta eliminar las calificaciones numéricas para
incidir, y cito textualmente: “en la educación emocional
apostando, por ejemplo, por una enseñanza socio-afectiva de
las matemáticas”. Mire, yo estudio matemáticas con mis hijos
y me cuesta encontrar esa identidad socio-afectiva que quieren
dar a las matemáticas. 

En lengua, según se incluye en el currículum, textualmente:
“se potencia el compromiso de los alumnos con el desarrollo
sostenible en la defensa de los derechos humanos y la
convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática”. Por
tanto, el currículum de Primaria está plagado de ideología, y
esa es una realidad y que llegan incluso al ridículo. 

Es realmente lamentable que el Partido Socialista comenzó
en esta legislatura, en esta andadura de acabar con la calidad de
la educación. 

Y quiero hacer otra reflexión, considero insuficiente el
plazo de respuesta y claramente politizado que
lamentablemente profundiza en una estéril batalla educativa
entre Partido Popular y Partido Socialista, cuyas dañinas
consecuencias sufrimos ya demasiados años.

Yo también quería, al punto cuarto, aunque no tiene nada
que ver con los currículums de la LOMLOE que estamos
hablando, estamos completamente de acuerdo, y yo le
agradezco, Sra. Durán, que hayan recapacitado y quieran
apostar por un 25%, porque me encontré muy sola en la
tramitación de la ley educativa de esta comunidad autónoma, en
la que ustedes estaban dispuestos a apoyar simplemente porque
apareciera que la lengua castellana era una lengua vehicular.
Ustedes defendieron que no estaban de acuerdo en incluir un
porcentaje específico, yo, desde el principio, con una enmienda
de Ciudadanos, quisimos que ese 25% que al menos los niños
y las niñas de Baleares puedan estudiar un 25% de horas
lectivas en castellano, más una lengua troncal, que es lo que
dice el Supremo. 

Y, Sra. Santiago, el Decreto de mínimos dice que lo cumple
el Partido Popular, mira, yo quería aclararle, no, es que el
Decreto de mínimos lo aprobó el Partido Popular y es lo que
nos ha llevado hasta aquí en el tema de la lengua.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, diputades, diputats. Sr. Rodríguez, posats a dur les
coses a l'extrem, perquè vostè aquí ha dut, com sempre, duen
les coses o al ridícul o a l’extrem, posats a dur les coses a
l'extrem, si un infant fill d'una família que, per qüestions
religioses, està en contra de les transfusions de sang, què hem
de fer amb aquest infant? Què ha de fer la sanitat amb aquest
infant?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, és que les coses com són, també està regulada
l'educació. També està regulada l'educació. Vull dir, no
ridiculitzi ni dugui ni les coses a l'extrem d'aquesta manera, de
forma conscient, perquè vostè també és conscient que duu les
coses a l'extrem i ridiculitza les coses;  perquè és molt
intel·ligent vostè i sap que manipula i que du les coses a
l'extrem. Per tant, deixin de fer-ho, per favor, a no ser que no
ho sàpiguen fer d'una altra manera; que jo crec que el problema
és que no ho saben fer d'altra manera. 

Y, Sra. Durán, sincerament, crec que han perdut una
oportunitat, crec que amb aquesta moció han perdut una
oportunitat. És cert, i ho vàrem dir a l’anterior proposició no de
llei que vàrem discutir fa unes setmanes, l'Estat ha fet tard,
l'Estat fa tard, ha faltat també al respecte al col·lectiu docent,
tant als qui són als centres com als que treballen amb els
currículums a la conselleria des de fa mesos. Però vostès han
perdut una oportunitat per fer una crítica que nosaltres creiem
que és necessària, creiem que és imprescindible, però el
problema és que no han fet una crítica contundent a l'Estat per
la seva tardança a l’hora de publicar els decrets dels nous
currículums, no han treballat i fonamentat una crítica amb els
agents implicats en el nostre país, han fet una crítica copiada
del que us diuen a Madrid, afegint amb calçador el 25% de
castellà. 

Vull dir, de Madrid els envien uns texts, vostès els
tradueixen i afegeixen amb calçador el 25%, és clar, és un dels
problemes més greus que tenim en aquest país, del 2015 cap
aquí el principal partit de l'oposició no ha fet res per tenir la
legitimitat necessària per discutir i proposar sobre educació,
només són capaços de copiar el que els arriba de Madrid,
sempre amb la vista posada a no perdre els socis de l'extrema
dreta. Sra. Durán, una molt mala fórmula per tenir legitimitat
per parlar, per discutir, per proposar d'educació. 

Quant a la moció, ja els ho vàrem dir fa unes setmanes,
només tenen un objectiu, que és aturar la LOMLOE i, a més,
els veïnats, els seus socis, els varen lloar el gust a aquella
discussió d’aquella proposició no de llei, els varen dir: el que
faci falta per aturar la LOMLOE! Per tant, en això tornen anar
de bracet. 

Poc els interessa el malestar dels claustres i dels equips
directius, només els interessa complir les ordres que arriben de
Madrid, i que els socis de l'extrema dreta no els passin davant,
això també els preocupa. La manera que han trobat per fer això
és ser més radical que ells, fent-los així la feina bruta. Això es
veu clarament en els tres primers punts de la moció. Ara que
sabem que l'any que ve hi haurà flexibilitat, perquè hi serà, és

un compromís de la conselleria, i col·laboració, sobretot
col·laboració, entre tots els agents implicats, des de la
Inspecció Educativa amb els equips docents fins als docents
que treballen amb els currículums a la conselleria, cosa que
facilitarà la implantació d'aquests nous currículums. 

Vostès segueixen demanant l'ajornament d’aquests
currículums, quan a dia d'avui, un cop passades les setmanes,
veiem que això ja no té sentit. 

El quart punt l'han ficat amb calçador, com li deia, per
acontentar els seus socis. Sra. Durán, sap perfectament que no
hi ha cap decisió judicial, com diu vostè, que afecti les Illes
Balears quant a ensenyament de les llengües, a les Illes Balears
tenim Llei de normalització lingüística i decret de mínims,
aprovat pel Govern del PP, recollits dins la nova Llei
d'educació de la comunitat autònoma, que resolen la qüestió
lingüística. 

L'únic objectiu del PP..., bé, de tota la dreta que en aquell
moment era tota dins el PP i ara s’ha dividit en tres blocs, des
de l'any 2011 és atacar l'ensenyament de la llengua catalana.
Seria bo per al país que recuperassin el seny, es deixassin de
radicalismes, tornassin al consens social per la llengua pròpia,
per la llengua catalana. 

M'he quedat fora temps, vull dir-li que la feina de la
Inspecció Educativa no és la censura, és la col·laboració amb
docents i famílies, ho dic pel cinquè punt, i hem de circular un
poquet per les escoles i pels centres educatius, n'hi ha molts que
ja no fan servir llibres, n'hi ha molts que ja no fan servir,
aquesta censura que vostès desitgen seria molt, molt
complicada.

I ja per acabar, ens preocupa la implantació de la LOMLOE
i els nous currículums. Per això precisament, dia 25 de maig
vàrem enregistrar una pregunta al conseller, un cop parlat amb
els sindicats, que nosaltres sí que hi parlam, seria bo que
s’augmentassin les plantilles de docents, per a així poder
dedicar més hores a la coordinació per a la implantació
d’aquests nous currículums...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. MAS I TUGORES:

... -vaig acabant-, d'aquests nous currículums. 

Sr. Conseller, faci el possible perquè l'any que ve, perquè el
curs que ve hi hagi més docents als centres per facilitar aquesta
implantació d'aquests nous currículums.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons.
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(Remor de veus)

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vuit lleis
educatives des de l'any 1980, si ho repassam segurament
aquestes sigles que ara repetiré, els sonen i molt, i això és una
cosa que no hauria de passar, almanco en teoria, des del 1980:
la LOECE, la LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOCE la LOE,
la LOMCE i ara ens trobam amb la LOMLOE, des del 1980,
tampoc no ha plogut tant des de llavors.

Si fos perquè les lleis evolucionen, perquè són necessaris
els canvis, si totes aquestes coses fossin així ens semblaria bé,
però és que això és una ordre contra ordre i, de fet, aquesta
LOMLOE de la qual avui parlam, segons el que passi l'any que
ve, tornarà ser canviada per una nova llei, perquè sembla que
tots aquells que legislen tenen sempre les ganes de deixar
l'empremta de fer aquesta llei. Creiem des del Grup
Parlamentari El Pi que això demostra, entre altres coses, una
manca de maduresa democràtica. Per què? Perquè el que s'ha
de fer és un gran pacte d'estat, un gran pacte de comunitat i un
gran pacte entre tots, perquè al final els afectats són els nostres
infants que van més despistats que un pop dins un garatge. 

Dit això, hem de dir que la moció que avui presenta el Partit
Popular, idèntica a aquella proposició no de llei que ja es va
dur a aquest ple, dia 3 de maig, no és una crítica, és constatació
d'un fet, nosaltres votarem a favor de molts dels punts, però no
de tots. Hi ha coses que van en contra de l’ADN del Grup
Parlamentari El Pi, d’El Pi Proposta per les Illes i, per tant, hi
ha coses que ens posen la pell de gallina i que mai no els
podrem donar suport. 

La LOMLOE, nosaltres hem de dir també que aquesta
aplicació té molt preocupats i preocupades i nerviosos i
nervioses els docents d'aquesta terra, estan preocupats perquè
no saben molt bé com ho faran. Hem de recordar que vénen
d'una pandèmia en què han hagut d'adaptar-se a les
circumstàncies i que ara resulta que els cau una LOMLOE i que
no saben molt bé com ho han de fer. Per què? Perquè,
pedagògicament, no hi ha cap currículum aprovat a hores d'ara,
almanco això és el que ens manifesten, malgrat que aquí hem
sentit veus contràries en aquest sentit; els equips directius i
professorat estan nerviosos, “s'hauria de contemplar -ens diuen-
una major flexibilització”.

I pel que fa a l'organització dels centres, això ja és encara
més preocupant. A hores d'ara no saben quantes hores de
professorat els assignaran segons la tipologia del centre, no ens
referim tan sols a la dotació addicional per a l'atenció dels
alumnes amb necessitats, sinó les hores de caràcter necessàries
per a les seves classes. Tampoc no tenen aclarides les
titulacions necessàries en tots els casos. 

Amb tot això, comprendran que no poden fer una previsió
cent per cent segura de quins professorat necessitaran dia 1 de
setembre, això per dir que manca també professorat, una petició
que acaben de fer al conseller, que nosaltres reiteram també des
d'aquest grup parlamentari. Problemes afegits que poden sorgir,
si han de reduir horaris, titulacions del nostre professorat
contractat actualment que no encaixen. 

Per tant, això són peticions que ens fan, són queixes que ens
fan. Nosaltres també fem nostra aquesta preocupació.

Vull dir a la moció que avui presenta el Partit Popular que
nosaltres demanaríem votació separada dels punts,
concretament de dos, però si la volen fer de tots no passa res,
concretament del punt quart i el punt cinc.

Estam d'acord amb el primer punt, amb el segon, amb el
tercer, amb el quart no, allà on diu “garantir de manera eficaç
per al curs 2022-2023 el dret de tots els alumnes a la utilització
del castellà”. De veritat!, de veritat!, no es contagien dels
companys de bancada, perquè és que estam tornant allà mateix,
coses superades ens les tornam replantejar i és que això només
ho fa la raça humana. I per què ho fa la raça humana, i sobretot
segons quins tipus de raça humana? Perquè sempre ens ho
replantejam tot, sobretot si poden treure un profit de cara a
futur. Nosaltres creiem que aquest tema està superat. Per tant,
en aquest punt li votarem que no. 

El decret de mínims està claríssim, ja s’ha dit aquí, 1980 i
tants, va ser Gabriel Cañellas del Partit Popular, el que presidia
aquesta comunitat quan això es va aprovar, no facem passes
enrere, per favor, que, si no, ho pagarem tots en aquesta terra.

Per altra banda, al punt cinquè també hi votarem que no,
perquè nosaltres creiem que ja es fa, és a dir, creiem que
almanco és la seva obligació, és a dir, no desmuntem la teoria
i anem més enllà amb propostes que el que volen o el que
almanco sembla que volen és posar sospites sobre una
Inspecció Educativa que se suposa que el valor se le
presupone, és a dir, se suposa que ho ha de fer bé. Inspecció
Educativa, vostès ens diuen que “revisi el contingut dels llibres
perquè en cap cas no puguin contenir plantejaments ideològics,
sectaris o partidistes” Això en teoria ja hi és, això en teoria ja
hi és. Per tant, si de cas, vostès haurien de dir perquè facin uns
llibres de text que siguin objectius, que és el que se li demana
i que en teoria és, que és, en teoria, el que ha de ser. Per tant,
nosaltres en aquest punt també hi votarem que no.

A la resta de punts els votarem que sí, en alguns una mica
dubtosos, com és el punt desè, perquè no acabam d'entendre
molt bé el que han volgut dir, -ho entenem-, però no volem
entendre el que tal vegada volen dir, si és que hi han posat una
mica de mala intenció, esperem que no. Però, en qualsevol cas,
aquesta votació separada.

I a l'esmena, per suposat, crec que l'han acceptada, nosaltres
hi votarem que no, no importa explicar els motius perquè crec
que són clars.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Estic d'acord amb
la Sra. Pons, la situació educativa, la situació de la legislació
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educativa en aquest país respon a la incapacitat que hi ha, que
hi ha hagut de pensar l’educació com una qüestió d'estat,
dissenyada a llarg terme. Quan parlam de l'excel·lència
educativa d'altres països obviam aquest petit detall. 

Permeti’m que em faci gràcia quan desqualifiquen la llei
d’ideològica, perquè jo realment em deman: qui diu açò té
interès real per fer una bona llei educativa, que perduri? Perquè
jo encara record un ministre que deia allò d’“hem
d'espanyolitzar els alumnes catalans”.

No compartim la seva visió pessimista sobre l'aplicació de
la llei, tot i que cal reconèixer que els canvis legislatius
constants no ajuden. Amb tot la nova proposta cerca adaptar-se
a les exigències de la UNESCO i al món actual i, segons tenim
entès, seran flexibles per afavorir la millor implantació. 

Ara bé, no podem negar que aquesta llei ha generat
controvèrsia entre el professorat, un cos que està cansat aquest
ball continu, recordin-ho: vuit lleis educatives en el període
democràtic, i en açò cal entendre’ls i fer l'esforç necessari
perquè tots els sectors implicats en el procés d'aprenentatge
participin en l'elaboració, s'hi trobin còmodes, s'identifiquin
amb la legislació que els ha de donar les eines adequades. 

Cauen vostès en l’error de qüestionar els materials didàctics
en sotmetre’ls a l'ombra del dubte, i crec que aquest és un camí
molt perillós, d’aquest precepte a la censura, hi ha ben poc.

És evident que aquest país necessita una normativa
consensuada, acordada, adequada a la realitat i, sobretot,
pensada a llarg terme; un pilar tan bàsic de la societat, com és
l'educació, mereix fugir que del "curtterminisme", parlam, ni
més ni manco, que del futur d'aquest país. Bé faríem si
tinguéssim ben clar que només amb educació i esperit crític pot
créixer un país. I darrerament tenim molts exemples de com de
necessari és aquest esperit crític, que es resumeix així: és una
convidada a pensar amb criteri, demanar-nos per què les coses
són així i no d'altra manera, tractar de descobrir veritats i,
sobretot, desmuntar falsedats.

Sobre educació sexoafectiva, ja, és que em sorprèn que
encara haguem de parlar d'aquest tema, però ho farem, els
infants accedeixen a la sexualitat a través del porno, el darrer
informe de Save the Children situa en 8 anys l'edat mitjana a la
qual els menors comencen a consumir aquest tipus de
continguts. A més a més, 6 de cada 10 menors declaren haver
accedit a continguts pornogràfics. Dit d'una altra manera, per
al 30% dels menors la pornografia és el principal recurs per
aprendre sobre sexualitat. I per què ho fan? La resposta, la
resposta d'aquests infants és la manca d'informació per part dels
progenitors, no es troben còmodes parlant d’aquestes qüestions;
però després veiem -clarament- com augmenta la violència
sexual.

No podem donar suport a aquesta moció, sobretot per com
l'han plantejada i pels més que qüestionables dubtes que fan
planar per tota la iniciativa.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS: 

Gràcies, Sr. Vicepresident. Senyors i senyores del Partit
Popular, a veure si amb això ens posam d'acord, el mínim que
podrien fer quan registren mocions és redactar els punts d'acord
amb un poc d'honestedat, perquè llegint-los pot arribar a
semblar que tenen qualque interès que s'implanti la LOMLOE.

Per una banda, demanen que tot s’acompleixi tal i com diu
la llei, com si hi haguessin mai votat a favor o com si no
haguessin plantejat recursos davant dels tribunals. I, per altra
banda -això sí- que es retardi, a veure si tenen qualcuna
oportunitat per poder-la derogar; és absolutament
esquizofrènic. I, a més a més, se'ls veu el llautó, ensenyen la
poteta censora al punt cinquè, però anirem per parts.

Jo, sí li seré honest, hi ha una sèrie de temes, dels quals han
intentat fer bandera, darrerament, en matèria educativa, cercant
titulars absolutament absurds, que mereixen una resposta, per
exemple, la vam sentir la setmana passada a la interpel·lació i
la treuen a passejar sempre per les xarxes: la regla de tres, el
paradigma del model educatiu del Partit Popular.

Miri, si jo escolt, tot sol, la seva intervenció, durarà cinc
minuts -o un poc més, perquè se passen de temps, però bé, la
qüestió és que, per molt que l'escoltem entre cinc diputats, no
farem que duri un minut, i encara que l’escriguin a quatre mans,
tampoc no tendran més temps d'intervenció. De la mateixa
manera que, bullir uns macarrons dura vuit minuts, encara que
cuinem entre quatre, o si una pizza individual mesura 25
centímetres de diàmetre, si fem una pizza per a quatre persones,
no mesura 100 centímetres, que és un metre, entre altres coses,
perquè no trobarem un forn prou gran on ficar-la, sinó que són
50 centímetres. 

La qualitat de l'educació radica en què l'alumnat, per
exemple, entengui el concepte de proporcionalitat i de
linealitat, i que sàpiga quan el pot aplicar i quan no; fent servir
estratègies que suposin una mera memorització no aniran
enlloc, no aconseguiran una comprensió. L'alumnat ha de
comprendre i per a això cal un context, i això és el que fan les
competències. Per cert, 174 situacions d'aprenentatge hi ha
publicades i a disposició dels centres.

Memoritzar conceptes sense sentit, és contraproduent. Per
exemple, un pot acabar fent polítiques educatives com les que
pregona el Partit Popular, i realment al PP ho saben, com són
de contraproduents les matemàtiques sense valors, que de
comptar bitllets en van aprendre, però qualcuns han acabat
comptant dies a la presó. Vostès defensen que es memoritzi,
per exemple, una tècnica com la regla de tres, sense que ningú
no entengui què fa, un poc com preparen les mocions; només
puc dir una cosa: tant de bo aquest canvi educatiu s'hagués
implantat abans, però no mesos abans, no, sinó fa una dècada,
perquè els terminis d'implantació d'aquesta llei són semblants
als que hi va haver amb  la LOMCE. Però sap quina és la
diferència? Que ho fem amb diàleg, amb formació per al
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professorat, amb més recursos per als centres, que per fi
transformam l'educació d'aquest país, importam el sistema
educatiu de països avançats. Però, sap què no tenim encara de
països avançats? Una oposició responsable.

La realitat és que vostès volen importar a les Illes el model
del PP de Madrid: segregació social i per sexe; ràtios elevades;
educació segons el compte bancari de la família; cada vegada
més religió en una societat cada vegada més laica; arraconar
l'escola pública; confrontació i -ara també- la poteta censora
que els surt; persecució al contingut dels llibres, d’adalils de la
llibertat, han passat a ser censors. Quin viatge, senyors, quin
viatge!

S'omplen la boca parlant de mestres quan, constantment,
qüestionen el que ensenyen a les aules. Si vostès..., la veritat,
jo no sé ara si he de dir que vostès han copiat el Partit Popular
de Madrid o ells els han copiat a vostès, perquè és vera que el
Govern Bauzá ja va intentar fer servir el Servei d’Inspecció
com si fos la Sección de Censura de Publicaciones de la
Delegación Nacional de Propaganda, però, sigui com sigui,
s’aplega a dos alumnes que han copiat quan copien una cosa
que està malament; hi ha frau a l’avaluació i -com és el cas-
volent enganar la gent i, per tant, estan tots dos suspesos.
Article 20.2 de la Constitució, no hi pot haver censura prèvia,
i el 27.2, que l'Educació tendrà per objecte fonamental el ple
desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als
principis democràtics de convivència i els drets i llibertats
fonamentals. 

Senyors de VOX, vostès, en nom del 27.3, estan a una passa
de prohibir que s’ensenyi la teoria de l'evolució, no han entès
absolutament res. I l'article 27.8 indica, efectivament, que cal
inspeccionar els centres per garantir el compliment de les lleis,
i aquí és allà on VOX comença a llenegar, vostès volen que
Inspecció faci complir les lleis, vostès pretenen que la
Inspecció serveixi per negar una educació en convivència i en
les llibertats. De veres que, jo, l'altre dia, per primera vegada,
vaig pensar que, a la cerimònia de graduació de la Facultat de
Medicina de la Universitat a VOX igual li quedaria qualcuna
cosa, quan vàrem escoltar el jurament hipocràtic, quan es
parlava de no discriminar segons origen ètnic, sexe,
nacionalitat, afiliació política, raça, orientació sexual, classe
social, o qualsevol altre factor. Però veig que vostès no han
passat del jurament hipòcrita: demanen respecte quan per a
vostès la gent diversa no el mereix; prou de cinisme i prou
d'hipocresia!, no podem deixar en mans de la pornografia
l’educació dels nostres nins!

(Alguns aplaudiments)

Sap a què consisteix l’educació sexual dels nins de 6 anys?
En què el seu cos és seu i ningú no els ho ha de tocar, si vostès
tenen un problema amb això, el tenen gros.

I saben quins són els termes que volen eliminar, per via
judicial, dels currículums? “Consciència democràtica”, no els
va bé, es veu que ja mostren l’altra poteta i, la veritat, és que no
sorprèn amb els seus companys de viatge; “millora de la
humanitat i el planeta”, no fos cosa. I la llista és llarga, però la
gota que fa que tot vessi és que s’oposen que s'ensenyi de
forma diacrònica el paper que ha tengut la dona o protagonistes

silenciades i omeses de la història. Deuen trobar perjudicial que
se sàpiga que la física Lise Meitner no va rebre mai el Nobel i
sí ho va fer el seu col·laborador, Otto Hahn; o que l’efecte
Auger dur el nom de Pierre Auger, en exclusiva, malgrat ella el
va descobrir dos anys abans; o que els germans Wright varen
inventar el primer vol d’aviació a motor...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bona, acabi, per favor. 

EL SR. BONA I CASAS:

... i resulta que no eren dos, els germans Wright, sinó tres, és
clar que la tercera, era una germana. I deuen trobar que,
tanmateix, les dones han pogut escriure i publicar un llibre,
sempre que han volgut, al llarg de la història, això sí... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bona, acabi, per favor. 

EL SR. BONA I CASAS:

... se'ls oblida que durant segles... -ara, acab, gràcies- se’ls
oblida que, durant segles, signaven totes amb el mateix nom:
anònim.

El futur dels nostres fills està a les nostres mans. Senyors
del PP, entreguin les armes de l'electoralisme barat d'una
vegada, i posi’ns a remar per l'educació, que és el futur de la
nostra societat i ens necessita a tots.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Donam la paraula al grup proposant, té
la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Tenia molt a dir a la rèplica però és que
he apuntat moltes coses que han dit els portaveus que m'han
precedit, i crec que els hauria de dir dues paraules a cada un
d'ells.

Sra. Santiago, vostè, que aspira a ser un clon de la Sra.
Yolanda Díaz, cregui’m: no és bo...

(Remor de veus)

..., no és bo, Sra. Santiago. Miri, vostè, es clar, sempre amb les
seves dramatitzacions: “me lleven presa por mis opiniones”.
No, no, no, vostè opini el que vulgui, el que vostès volen és
imposar les seves opinions en els llibres de text dels nins i les
nines d’Espanya, això és el que volen vostès.
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Després deia: es que ustedes tienen un problema con el
Decreto de mínimos. No, nosaltres no tenim cap problema amb
el Decret de mínims, ho tornaré dir, i ho dic d’una manera molt
calmada, molt centrada i ho he dit altres vegades, i vostè, com
a persona que ha estat ponent de la Llei d’educació, m’ho ha
sentit dir diverses vegades, amb el que nosaltres tenim un
problema és amb la utilització que vostès fan dels màxims; de
fet, Sra. Santiago, nosaltres el que volíem a la Llei d’educació
era posar que tenguéssim les dues llengües en equilibri, cosa
que també m’ha xocat de la Sra. Patricia Guasp, que ha dit:
¡oh, bienvenidos ustedes, yo me sentí sola con el 25%!”; no,
nosaltres volíem 50 i 50, Sra. Guasp, no se sienta sola, i vàrem
donar suport a la seva esmena. Nosaltres volíem 50 i 50 i ho
hem dit sempre, volíem equilibri, voldríem més del que vostè
volia, nosaltres volíem el 50, vostè es conformava amb el 25.

(Alguns aplaudiments)

No és censura evitar que segons quin tipus de continguts
sectaris i la foto del Sr. Sánchez aparegui en els llibres. No, ja
sé que els agradaria a vostès que aparegués la seva o la de la
Sra. Yolanda Díaz, però a nosaltres ens sembla malament que
surti la del Sr. Sánchez i la seva; vull dir, no pot ser que es
vulgui ficar la ideologia dins els llibres de text. I aquests llibres
de text han sortit d’aquesta manera i s’han hagut de retirar. És
que ja ha passat, i el que no volem és que passi aquí, a les Illes
Balears. 

I després, com sempre, vostè acaba amb el seu mantra:
fascismo, capitalismo y machismo. No, Sra. Santiago, no tot ho
hem de dur aquí, a veure si qualque vegada, qualque dia, per
favor, podrem tenir un debat seré, en aquest cas, sobre
educació.

A la Sra. Guasp ja li he contestat. I ho vaig dir perfectament
i a més li vàrem votar a favor la seva esmena, cosa que vostè no
ens va votar a favor de la nostra.

Al Sr. Mas, vostè si vol criticar l’Estat ho té molt bo de fer,
ens presenti una transacció al primer punt i el podem votar tots
a favor, però no, vostès no es mouen ni una coma del que els
diuen els seus socis del PSOE, tal vegada es creuen que són dos
socis, però no, els qui realment dominen i diuen el que han de
votar, el botonet que han de pitjar, és el PSOE, i vostès acoten
el cap i ho fan sempre, sempre, sempre. Ni una sola vegada
diuen res a Madrid, Sr. Mas de MÉS!

Quant al tema de radicalitat i d’altres, vostès diuen que
parlen amb els docents, no em crec que cap dels sindicats amb
els que vostès parlen, que nosaltres també hi hem parlat i, a
més, li he de dir que amb els sindicats que vàrem parlar abans
de presentar aquesta moció, els punts 6, 7, 8, 9 i 10 varen sortir
de xerrades amb els sindicats, que li hagin dit que vostè no els
voti a favor, no m’ho crec, no em crec que no li diguin que no
es posi en marxa ja el GESTIB per a la nova avaluació; no em
crec que no els diguin que posin més recursos, tant a la pública
i a la concertada per a tot el batxiller nou que s’ha d’implantar;
no em crec que vostès no vulguin més recursos per a la
formació d’assignatures noves que encara no saben ni com
s’implantaran; no em crec que vostès no vulguin més recursos
per a assignatures que s’han d’implantar, amb 15 alumnes per
aula i encara no tenim els docents preparats.

Vostès està molt bé, si hi posen més docents, Sr. Conseller.
No, ho han d’exigir i tant als centres públics, com als centres
concertats.

Per tant, no diguin mentides, tots aquests punts han sortit
dels sindicats i tots aquests punts són necessitats, perquè, Sr.
Carles Bona, és veritat, al Partit Popular no li agrada la
LOMLOE, i em sap molt de greu que vostè utilitzi la paraula
“esquizofrènia”, sobretot les persones que hem sabut, hem
tengut familiars amb aquesta malaltia i aquí ens omplim tots la
boca de parlar de salut mental, l’utilitzen d’una manera molt a
la lleugera, d’esquizofrènia, res, Sr. Carles Bona, la llei no ens
agrada, ho vàrem dir a Madrid i la vàrem dur als tribunals...

(Alguns aplaudiments) 

... Què és el que vàrem fer? La vàrem dur als tribunals. Ara bé,
ja que s’ha d’implantar i ens imposen la implantació, la dotin
de recursos i ajudin els equips docents, que són els que ho
passaran malament, tant els de l’escola pública que vostè deia,
com els de l’escola concertada. Per tant, és clar que hem posat
uns punts que diuen que, per una banda, volem una ajornament,
i a la resta demanam més recursos per a la implantació, perquè
mentre aquesta llei estigui en vigor i vostès imposin la
implantació, afluixin la mosca, posin recursos i la flexibilitzin,
Sr. Conseller!

(Remor de veus)

I jo li ho repetesc, d’esquizofrènia res de res.

A la Sra. Pons, cap problema amb la votació separada, Sra.
Pons, cap problema.

M’ha xocat això que vostè deia, de què no entenia el punt
desè. No sé si vostè s’ha reunit amb famílies que tenen nins
amb necessitats especials. Bé, jo li parlaré en concret de dues
associacions, Ningún niño sin terapia, i una altra que es diu Yo
puedo, aquestes famílies que tenen nins amb necessitats
especials estan realment preocupades -realment preocupades-,
fins ara... -però vostè deia que no ho entenia, doncs jo li explic,
Sra. Pons-, aquestes famílies, fins ara, quan tenien una
necessitat especial o tenien determinades necessitats o hi havia
nins que havien d’anar, per exemple, a un programa que es deia
PEMAR, i ara es dirà PDC, estaven separats en grups separats.
La LOMLOE també diu que han d’anar en grups separats, però
resulta que la conselleria no ha aclarit a dia d’avui si posarà els
recursos per separar les classes, o, com els han dit des de la
conselleria, els ajuntaran, ajuntaran els nins de PDC dins una
aula ordinària, i això ho vaig explicar a la interpel·lació, si hi
hagués estat ho hagués sabut...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... Per tant, això surt d’aquestes famílies, no s’ho ha tret el
Partit Popular de la màniga.
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Bé, crec que s’ha perdut una oportunitat perquè fora
ideologia, vostès avui en aquesta proposició, que s’ha fet amb
molt bona intenció, hi haguessin votat a favor. Amb la qual
cosa, al final demostren una vegada més que a vostès
l’educació els importa ben poquet.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. En
primer lloc votarem els punts 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 10,
conjuntament.

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdoni, Sr. President, nosaltres també voldríem votació
separada del punt 5, del 4 i del 5. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si no m’he equivocat, Sra. Pons, he dit votació dels punts
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10. Votarem això. Passam a votar.
Votam.

24 sí, 31 no i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

20 sí, 34 no i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

20 sí, 31 no, 3 abstencions.

A l’esmena 5114, la Sra. Durán ha fet una proposta de
transacció, i deman a la cambra si qualcú té una objecció, si
s’accepta o no s’accepta. S’accepta.

Idò passam a votar aquesta esmena 5114, amb la transacció
incorporada. Votam.

17 sí, 34 no, 4 abstencions.

IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei
RGE núm. 9509/21, de consells insulars.

Passam al punt quart de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
9509/21, de consells insulars.

Per fer la presentació del projecte de llei, per part del
Govern té la paraula la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat.

Abans de començar, Sra. Consellera de Presidència, vull
donar la benvinguda a la presidenta del Consell Insular de
Mallorca, a la presidenta del Consell Insular de Menorca i a la

presidenta del Consell Insular de Formentera, i també al
president del Consell d’Eivissa. Pot començar, Sra. Consellera. 

(Remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT: (Mercedes Garrido i Rodríguez).

Es nota que arriba una mica l’estiu, no? Bé, moltes gràcies,
Sr. President. Senyores i senyors diputats, en primer lloc,
permeti’m iniciar aquesta intervenció amb un profund
agraïment a qui ha fet possible que la llei de consells insulars
a la fi sigui una realitat. En primer lloc, als quatre consells
insulars representats avui aquí per les seves tres presidentes i el
seu president -també-, per distints consellers dels consells, tant
consellers executius com consellers a l’oposició; ells són els
vertaders impulsors d'aquesta llei i els que ens han transmès les
seves necessitats però també les seves singularitats. 

Un agraïment profund també als grups polítics, per la seva
generositat i sentit d'estat en la tramitació d'aquesta llei, han
estat capaços de renunciar a posicions maximalistes i d’acollir
el que ens demanaven els consells. 

I també als meus antecessors, Marc Pons i Pilar Costa, que
varen impulsar i elaborar els consensos institucionals necessaris
perquè aquesta llei sigui una realitat.

I vull fer un agraïment especial a la tasca de l'Institut
d'Estudis Autonòmics, a Isa Castro i a Lluís Segura, així com
a tots els treballadors públics dels quatre consells insulars i a la
Universitat de les Illes Balears.

Parlar dels consells insulars és parlar de la base de la nostra
arquitectura institucional, és parlar de la nostra identitat, de
l'essència -diria jo- de la nostra comunitat. Els consells insulars
varen néixer abans que la Constitució, tot just ahir varen
complir 44 anys, el 13 de juny de 1978 mitjançant el Reial
decret llei que instaurà l'etapa preautonòmica.

La configuració inicial dels consells era pròpia de les
administracions locals, la doble naturalesa dels consells -com
a entitats locals i com a institucions de la comunitat autònoma-
prové de l'Estatut d'Autonomia del 1983, i es va introduir a la
legislació autonòmica específica mitjançant la Llei de consells
del 89, que va ser la primera norma reguladora de les nostres
institucions insulars.

A les portes de la celebració del 40 aniversari de la nostra
autonomia, l'Estatut del 83, al seu preàmbul, manifestava que
les Illes Balears, exercint el dret a l'autonomia que reconeix la
Constitució Espanyola, manifesten la seva voluntat de
constituir-se en comunitat autònoma que es regula i s'ordena
segons aquest Estatut. En aquesta hora històrica, en què
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, inicien el procés cap
a la institucionalització de l'autogovern, reten homenatge a tots
els seus fills, que al llarg del temps han treballat per mantenir
la identitat del nostre poble.

L'Estatut d'Autonomia es fonamenta en el principi de
cooperació entre els pobles que formen la comunitat insular,
per vies de solidaritat, aproximació i respecte mutu, que fan
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possible una vida col·lectiva en harmonia i progrés. I totes
aquestes afirmacions continuen avui amb un absolut vigor.

L’existència de la comunitat autònoma, com a entitat
jurídica i institucional política, ha anat vinculada sempre a la
idea que la seva ciutadania s’identifica, en primer terme, amb
la seva illa, conscients dels llaços fraternals, històrics, culturals
i lingüístics, entre tots. L'any 2000 es va actualitzar la Llei de
consells del 89, amb quatre grans idees: reconeixement de la
doble naturalesa, local i autonòmica, dels consells; la confiança
en la potestat d'autoorganització de la comunitat autònoma
respecte de les seves pròpies institucions i potestat
d'autoorganització dels mateixos consells; les continuades i
creixents competències transferides per la comunitat autònoma,
del 90 al 2000 varen ser 15 les lleis de transferències; i la
necessitat de reforçar l'organització administrativa per gestionar
com pertoca el gran volum de competències transferides amb
la creació dels consells executius.

Arran d'un recurs d’inconstitucionalitat interposat pel
Govern Aznar, el Tribunal Constitucional va manifestar que la
mateixa Constitució reconeix la singularitat del fet insular, i
que el tractament que els estatuts balear i canari donen a les
seves illes i a les seves institucions disten molt del que es pugui
donar a les diputacions provincials, per tant, amb aquesta
capacitat d'autogovern i autoorganització.

L'Estatut del 2007 reforça la configuració dels consells com
a institucions de la comunitat autònoma i prioritza aquest perfil
per sobre del d'administració local. Aquesta modificació permet
no haver d'aplicar necessàriament els criteris organitzatius de
l'administració local.

Per tant, arribats a aquest punt, ha resultat necessari
escometre la modificació de la Llei de consells del 2000, per
adaptar-la a les previsions de l'Estatut d'Autonomia del 2007,
i també a les modificacions posteriors de la legislació estatal,
amb la idea de reforçar els acords democràtics que varen
definir com havia de ser la nostra comunitat autònoma, i ho fem
amb la clara voluntat de continuar desplegant el model de
federalisme interior. Si les primeres passes d’aquest
federalisme interior varen ser la delegació de responsabilitats
i de capacitat de decisió a favor de les institucions insulars, les
següents passes han d'anar encaminades a aconseguir que la
seva capacitat de gestió sigui molt més àgil i eficient, en nom
del principi constitucional de l'eficàcia. Resulta evident que el
nostre model institucional respon a una manera de ser, de viure
i de sentir, que són molt pròpies.

Fa gairebé 40 anys que es varen establir les bases d'aquesta
relació entre les institucions representatives de cada illa,
reflectides a l'article 5 de l'Estatut d'Autonomia del 83, i al 8
del 2007, en el que es manifesta que la comunitat autònoma
articula la seva organització territorial en illes i en municipis.
Les institucions de govern de les Illes són els consells insulars
i, les dels municipis, els ajuntaments. Aquesta organització ha
de ser regulada en el marc de la legislació bàsica de l'Estat per
una llei del Parlament de les Illes Balears, d'acord amb aquest
Estatut i amb un principi d’eficàcia, jerarquia,
descentralització, desconcentració, delegació i coordinació,
entre els organismes administratius i d'autonomia en els àmbits
respectius.

Incidint en aquesta idea l'Estatut d'Autonomia del 83, en el
seu article 9 i 12, des del 2007 deixen clar que les institucions
pròpies han d'orientar la funció de poder polític en el sentit de
consolidar i desenvolupar les característiques de nacionalitat
comuna dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, i també les peculiaritats de cada illa com a vincle
de solidaritat entre si, en reafirmar a l'article 3 que l'Estatut
empara la insularitat del territori de la comunitat autònoma,
com un fet diferencial i mereixedor de protecció especial.

Aquesta condició especial de la nostra terra justifica
l’existència de dos nivells de govern supramunicipal, cadascun
dels quals amb diferents competències assignades i facultat per
exercir el poder polític i administratiu; cadascun dels quals amb
independència per decidir i per executar, però necessàriament
interrelacionats amb la resta, en permanent diàleg, en
permanent cooperació i amb absoluta lleialtat.

Aquest és el nostre tauler de joc, actualitzat i millorat al
llarg dels anys, aquest és el sistema que hem dissenyat per
dirigir el present i el futur de les nostres illes, un sistema ric
democràticament, que respon a la voluntat de la ciutadania de
cada un dels territoris, de pesos i contrapesos, en el que és
imprescindible la negociació i també la generositat i l'empatia.

Des d'aquest punt de vista, era impossible afrontar el debat
de la nova llei de consells sense ser empàtics i sense ser
generosos, sense el temps i el diàleg necessari per madurar cada
article, per analitzar si cada una de les propostes, efectivament,
responien a les necessitats dels consells, de la mà dels consells.

Si la proposta que avui debatem al plenari és l'actualització
del marc polític que hem definit entre tots, hem de ser
coherents amb les nostres idees, amb els nostres valors i amb la
nostra història, i ha de respondre a les expectatives d'una
immensa majoria. Una vegada més es tracta d'exercir la
generositat -que sempre implica renúncies-, la cooperació -com
varen fer els representants públics que ens varen precedir- i el
diàleg de llarga mirada. Es tracta d'aprofundir en el que hem
anomenat federalisme interior, entenent-lo no com una renúncia
a la necessària coordinació que ha d’exercir el Govern de les
Illes Balears sinó com la visió d'un repartiment de poder
institucional horitzontal de competències repartides, en xarxa,
però coordinades, articulant l'autogovern insular dins d'un
equilibri que conciliï la major autonomia amb la coordinació
entre Govern i consells per evitar, tal com diu l'article 3 de
l'Estatut d'Autonomia, que del fet diferencial insular es puguin
derivar desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus que
vulneri el principi de solidaritat.

Amb aquests amplíssims antecedents, abordam la llei de
consells, la llei es marca com a objectiu principal enfortir la
capacitat d'autogovern de cada una de les Illes; traslladar a
l'àmbit insular aspectes de governança i transparència;
assegurar mecanismes eficaços de control polític del Ple sobre
la resta d'òrgans del consell insular; enfortir la posició
institucional de la presidència i del consell executiu en sintonia
amb el seu reconeixement estatutari; redissenyar el marc jurídic
per a l'atribució de competències als consells insulars per
aconseguir, entre d'altres coses, simplificar les delegacions de
competències als consells, i regular per primera vegada el
sector públic instrumental. 
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L'objectiu principal, per tant, és respondre a les necessitats
de modernització dels consells insulars i a l’exigència creixent
d'eficàcia i eficiència en la gestió pública, alhora que pretén
contribuir a articular millor les relacions entre les
administracions insulars amb la autonòmica i amb la municipal.

La reforma suposa una nova ordenació amb la qual es vol
aportar solucions als reptes de servei públic que planteja la
ciutadania. 

El temps no em permet fer una lectura detallada de
l'articulat, per tant, únicament anunciaré alguns dels seus
aspectes. 

L'article 2 reitera la idea central que els consells insulars
són les institucions de govern de cada una de les Illes i
exerceixen el govern, l'administració i la representació
d'aquestes. Són, per tant, comunitat autònoma.

La llei estableix un esquema comú, però alhora flexible per
als consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i que permet
introduir adaptacions a les peculiaritats de cada illa, amb un
títol específic per a la regulació del Consell de Formentera. 

Al llarg de tota la llei, el reglament orgànic es configura
com l’instrument fonamental que permetrà la introducció
d'aquestes peculiaritats sobre la regulació genèrica que suposa
la llei, configurant-se com l'instrument per desenvolupar les
aspiracions de major autonomia organitzativa expressades pels
propis consells insulars. 

A destacar el fet que la presidència de cada consell veu
reforçat el seu vessant de cap de govern insular, mentre que el
consell executiu veu ampliades les seves responsabilitats en
matèries com ara la direcció de l'equip administratiu, la política
de personal, la contractació pública, la gestió dels béns públics,
l'expropiació forçosa o l'exercici d'accions judicials. Aquests
òrgans passen a assumir algunes de les competències de
caràcter eminentment administratiu que fins ara eren
responsabilitat del Ple, en base a la idea de dotar de més
operativitat les administracions insulars, sense minvar el poder
de decisió que correspon al Ple i establint que l'acció de
govern, duta a terme pel president, el consell executiu i
l'administració insular, queda sotmesa als instruments de
control del plenari; es tracta de mecanismes de clara inspiració
parlamentària que en la nova regulació poden incrementar la
seva eficàcia de control a l'executiu amb instruments com seran
el debat sobre l'estat de l'illa o la possibilitat de crear
comissions d'investigació. 

Una de les novetats de la llei en matèria organitzativa és el
tractament específic al sector públic instrumental que es pot
implementar a cada una de les Illes. 

Especial transcendència té també al capítol del procediment
d'elaboració dels reglaments insulars, amb diferents règims
detallats, detallant un conjunt de regles que s’inspiren en les
ordres d’exercici de la potestat reglamentària del Govern de les
Illes Balears i que, al mateix temps, pretén garantir la
participació adequada de la ciutadania i de les entitats socials.

S'estableix un règim de competències específic per a l'illa
de Formentera, que té per objecte el règim especial de l'illa de
Formentera. Es reflecteix la doble condició de l'illa i municipi,
ja instaurada el 2007, i conté les regles mínimes relatives a
l'organització i funcionament d’aquest consell insular que han
de ser completades pel reglament orgànic per donar resposta
adequada a les seves particularitats, atesa la condició de consell
insular unimunicipal amb personalitat jurídica única.

S'estableixen com a òrgan necessaris el ple, el president, el
vicepresident o vicepresidents, la Junta de Govern, òrgan
dissenyat en consonància amb el principi representatiu i, per
tant, allunyat d'alguns dels trets definidors del consell executiu
propi de la resta dels ens insulars.

Així mateix, s'estableix un model singular i flexible
d'administració insular i s'introdueixen disposicions addicionals
específiques per als àmbits de la cooperació administrativa, en
atorgar un paper rellevant al Govern. 

La llei és sensible a les característiques específiques de la
insularitat de Formentera i dels vincles geogràfics, econòmics
i socials a l'illa d'Eivissa. Per aquestes raons, es preveu que el
Govern de la comunitat autònoma pugui acordar amb el
Consell Insular d'Eivissa fórmules adients perquè aquest
cooperi amb el Consell Insular de Formentera en àmbits
determinats, sense perjudici dels convenis bilaterals que es
puguin establir entre el Consell d'Eivissa i el de Formentera.

Acab, i no ho vull fer sense abans fer una reivindicació,
l'aprofundiment en l'autogovern de cada una de les Illes no serà
complet fins que no es completi el reconeixement de la
singularitat pròpia de les Illes Balears i el seu fet insular a la
legislació estatal, tal com disposa l'article 8 de l'Estatut
d'Autonomia que expressament estableix que l'organització
territorial de les Illes Balears ha de ser regulada en el marc de
la legislació bàsica estatal. És per això que necessitam avançar
de la mà del Govern d'Espanya per tal de modificar la Llei de
bases de règim local i que aquesta reconegui i reculli la
singularitat insular, tal com ja ho fa el nostre Estatut
d'Autonomia. 

Vull acabar i reiterar que la llei que avui se sotmetrà a
votació és el resultat d'un procés llarg d'anys en els quals els
diferents governs d'aquestes illes han intentat el mateix, des del
respecte a les regles que ens hem donat i amb el diàleg entre els
diferents actors que cooperam en la gestió de la nostra
comunitat, aconseguir actualitzar el marc legislatiu dels
consells en donar noves solucions a les necessitats de sempre
i assegurar el beneplàcit de la majoria a una llei tan
institucional com és aquesta.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears RGE núm.
12780, de la 12783 a la 12787, la 12791, 12793, 12794, 12795,
12797, 12798, 12800, 12801, 12802 i de la 12804 a la 12810,
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i posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades.
Benvingudes les presidentes dels diferents consells de
Mallorca, Menorca i Formentera, i també del president que,
com ha dit el meu company, també ja fa unes hores que és aquí.
També vull agrair la presència de totes les autoritats que ens
acompanyen avui en l'aprovació d'aquesta llei de consells, que
pensam, i ja ho vàrem dir des del primer moment, que és
necessària, una llei tècnica, però el que vol és millorar i aclarir
les funcions i organització dels diferents consells. 

És cert que podria millorar-se encara més, però tenim, com
també ha dit la consellera, la Llei de bases de règim local que
marca uns límits. Amb aquesta llei s'intenta agilitar els consells
ja que, i crec que tots coincidim, necessitam una administració
més eficient, més eficaç i més ràpida que no eternitzi els seus
tràmits.

Tant els ciutadans com les administracions locals
necessitam que se simplifiquin els tràmits, que no hi hagi tanta
burocràcia i que tenguem uns consells més moderns i més
executius. Sempre s'ha dit que són l'ajuntament dels
ajuntaments, i com a tals han de poder donar respostes.

Si ens centram en les nostres esmenes, de 32 esmenes que
hem presentat se n'han aprovades 13, transaccionades o bé
directament, i n'hem retirada una. Ara mateix, els anuncio que
des del nostre grup parlamentari també retirarem la 12784, ja
que amb la transacció que es va fer s'atraca a la línia que
nosaltres volíem aconseguir. 

De les esmenes que ens resten, n'hi ha algunes que parlen de
transparència. A la 12800 llevam la càrrega, o voldríem llevar
la càrrega, d'autoritzar i donar informació al president cap als
consellers executius. També en transparència la 12801,
consideram que no escau la còpia de liquidació de societats
quan es pot tramitar la participació i que queda reflectit a la
renda, per tant, la transparència hi segueix essent. També a la
12802 fixam una data per lliurar les declaracions de renda.

Ja a altres esmenes, la 12804, volem millorar el redactat,
perquè el dia de la celebració, com tots coneixem, és la Diada
de l'illa, i com a tal consideram que és aquesta expressió que
s’ha de mantenir a la llei. A la 12805 intentam allargar el
termini per poder arribar a acords de governança, passant de 48
hores inicials que marca la llei a dos mesos. 

També volem a la 12806 ens agradaria eliminar el punt e),
com passa als consellers executius a un altre punt on el
cessament del president es pot fer amb un incapacitació física
o psíquica, però consideram que qui ho determini ha de ser el
tribunal, i no el consell executiu, que després es reafirma i pot
ser qui ho digui. 

També tenim un grapat d'esmenes que parlen de més
agilitat. En algunes, no necessàriament el vicepresident no
hauria de ser electe, al Parlament ens passa que el vicepresident
no és membre electe i pensam que no hauria de ser necessari.

A altres esmenes s’ha eliminat la partida on marca el
reglament amb una quantia; pensam que mentre no hi hagi
reglament la llei ha de marcar unes quanties que nosaltres
havíem incrementat perquè tenguessin més flexibilitat i més
autonomia des dels diferents consellers executius i la
presidència per poder fer feina.

També pensam que, en la mateixa línia, els consellers
executius han de poder signar convenis fins a 500.000 euros i
no 250.000 com marca la llei, com dic, això facilita la gestió.

En temes d'assessorament jurídic, segons la llei, només es
poden fer a través de  funcionaris o membres integrats als
serveis jurídics. Pensam que hi ha estaments o ens als diferents
consells que tenen assessors externs i que per norma general sí
que haurien de ser els funcionaris, però aquests també haurien
de poder assessorar i fer els informes pertinents que els
poguessin ajudar.

En el cas del Govern en funcions, retiram dos punts que la
llei marca, que pensam que no són convenients que es puguin
aprovar a través d'un govern en funcions, que són les ofertes
d'ocupació i les subvencions en alguns casos on no s'han pogut
arreglar amb antelació. Pensam que aquests dos casos, aquestes
subvencions i les ofertes d'ocupació, es poden preveure i abans
que un govern quedi en funcions es poden resoldre.

També a una esmena volem garantir que hi pugui haver una
sessió extraordinària, segons petició de grups parlamentaris,
dels grups de consellers, almanco una vegada cada sis mesos,
segons la gestió que vulguin marcar, la llei diu que el ple
l’aprovarà, però no exigeix un mínim de sessions
extraordinàries per a determinats temes. 

També la llei marca que es necessita un terç per a la
possibilitat de crear una comissió d'investigació. Nosaltres
pensam que n’hi hauria prou amb dos grups polítics, perquè
d'aquesta manera hi hauria més transparència i sobretot així
com actualment tenim el nombre de grups que cada vegada
s’incrementen, donaríem possibilitat a tots poder sol·licitar
comissions d'investigació.

Eliminaríem la consulta prèvia no preceptiva de regulació
d'aspectes parcials d'una matèria, que el contingut sigui regulat
per una norma de rang superior o que impliqui una tramitació
urgent dels procediments normatius. 

També en el traspàs de competències als consells, segons la
llei, ha de dir si s'accepta o no la competència i el
pronunciament de cada consell es tendrà en compte. Nosaltres,
i en aquesta línia anava l'esmena, consideram que l'informe que
faci el consell sobre acceptar o no les competències,
evidentment, ha de ser preceptiu, però sobretot hauria de ser
vinculant.

La 12784 és l'esmena que he anunciat que retiram.

A la 12785 volem establir que la renúncia de les
competències s'hagi de publicar al BOIB, cosa que així com
marca la llei no és necessari.
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Eliminaríem designar comissionats, tant els comissionats
com a posteriori els òrgans específics de seguiment per part del
Govern cap als consells, perquè consideram que una vegada
s'han traspassat les competències, no són necessàries aquestes
figures de control, ja que els consells seran prou madurs per
poder executar les competències traspassades. 

Aquestes són les 17 esmenes que ens queden vives.
Consideram que moltes, per no dir totes, perquè tanmateix
supòs que no s'aprovaran, però consideram que moltes
millorarien encara més la llei. I, respecte de la votació de les
esmenes de la resta de grups parlamentaris, ens mantendrem en
les votacions que vàrem fer a la comissió. 

Ja per acabar, agrair a tots els portaveus de la ponència, la
predisposició que han tengut per arribar a acords, per estudiar
les diferents transaccions que s'han presentades. I de manera
molt especial, també agrair al Sr. Borràs per la coordinació i
sobretot per estudiar els possibles consensos on tots ens
poguéssim sentir còmodes. 

És un dia important per a l'autogovern, perquè és un dia
important que millorarà la gestió dels consells de les nostres
illes. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, de la 12886 a la 12892, i
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. També vull donar les gràcies a tots els
càrrecs que ens acompanyen. Una satisfacció veure cinc dones
aquí al capdavant del consells insulars, evidentment, també
l'enhorabona a tota la resta de càrrecs, però sí que, com a dona,
és una satisfacció que presideixin aquesta sala de públic.

Bé, diputats i diputades, per a nosaltres aquesta llei que
debatem avui és molt important, massa vegades, i també a
aquesta cambra, no es reconeix el paper dels nostres consells
insulars dins el vertader govern i de moltes de les seves
polítiques públiques i de gestió d'aquests serveis públics a
cadascuna de les nostres illes. Crec que almanco aquí hauríem
de fer de vegades un poc d’autocrítica en aquest sentit.

Des de MÉS per Mallorca volem posar en valor el significat
i l'abast de la reforma que avui aprovarem i dels avanços i els
progressos dins l'evolució del marc jurídic d’aquests consells
insulars. Volem constatar que ja fa 25 anys, abans de l'etapa
constitucional i en el Reial Decret Llei del 78, pel qual
s'instaura la preautonomia de les Illes Balears, des de les Illes
ja vàrem reivindicar la configuració d'una administració pròpia
per a cada illa amb una estructura supramunicipal. Per tant, ja
fa molts d'anys que reivindicam aquesta funció imprescindible
dels consells insulars.

L'encaix institucional i jurídic dels consells insulars és, sens
dubte, un dels reptes de l'autonomia política de les Illes
Balears. Les reformes estatutàries i legals reflecteixen les
diferents etapes que han suposat un debat sobre la funció i la
posició dels consells en l'estructura institucional autonòmica, en
el camí de renovació i actualització d'aquest règim jurídic dels
consells. La jurisprudència constitucional ha confirmat i posat
l'accent sobre aquesta doble condició dels consells insulars com
a entitats locals i institucions bàsiques de la comunitat
autònoma. 

Els acords de governabilitat del 2019 varen donar l'impuls
per a aquesta reforma amb l'objectiu que MÉS per Mallorca
considera prioritari, de millorar, aplicar i facilitar l'exercici de
les seves competències. Pretén donar un nou impuls en donar
una normativa de la magnitud i la profunditat necessàries que
requereix la configuració d’aquests consells insulars, i fem
passes endavant en la regulació de la potestat reglamentària, la
reordenació de la contractació, les concessions, els béns
patrimonials i les relacions administratives.

MÉS per Mallorca, per tant, celebra els avanços de la llei
que avui aprovam, 15 anys després de la reforma de l'Estatut de
2007, 15 anys després, vull dir que era ben necessari. Però hem
de dir que els considera insuficients perquè l'objectiu de MÉS
per Mallorca és anar més enllà per superar les dificultats
insostenibles que suscita la configuració dels nostres consells
a diputacions provincials que fa la llei estatal de règim local.

I aquesta equiparació, nosaltres aquí avui volem insistir,
perquè crec que tant s’ha explicat, és una llei molt tècnica i crec
que tots hem entès quins són els avanços d'aquesta llei, però
nosaltres també volem fer incís que hem d'anar més enllà, això
és una primera passa, però hem de continuar més endavant
perquè l’equiparació amb les diputacions provincials és
insostenible i injustificada.

Primer, els consellers i conselleres d’aquests consells
insulars, d'acord amb la Llei electoral són d'elecció directa,
mentre que els membres d'una diputació no els elegeixen per
elecció directa, són membres d'altres institucions.

Segon, la Constitució reconeix als arxipèlags una forma
singular d'organització, diferent de les províncies peninsulars,
i la Llei de bases de règim local de 1985 confirma aquest tracte
singular d'una illa com a entitat territorial. 

L'Estatut, en tercer lloc, l'Estatut del 1983 ja reconeix
aquests consells insulars com a institucions de la comunitat
autònoma i que exerceixen el govern, l'administració i la
representació de les Illes i dels interessos de cada illa. Per tant,
ja diferencia entre competències atribuïdes per la legislació de
règim local bàsica i les els que confereix la normativa
autonòmica.

I si anam més endavant, la reforma de la Llei estatal de
règim local de 2003 va propiciar que els consells executius de
cada consell, com a òrgan de caràcter burocràtic, també
poguessin tenir membres no electes i això es va consolidar en
aquesta reforma estatutària de 2007, un avanç important.
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Les competències, en cinquè lloc, transferides i atribuïdes
als consells constaten una diferència i una distància
aclaparadora respecte de les diputacions provincials, és una
diferència aclaparadora. Els consells insulars, a més, tenen
iniciativa legislativa, que no tenen les diputacions provincials.
El seu finançament es basa en un tant per cent de la recaptació
de la comunitat autònoma, també un avanç en aquest sentit.

Per tant, nosaltres com a MÉS per Mallorca afirmam i
celebram en aquests moments que la implantació d'òrgans no
necessàriament representatius amb membres no electes, com fa
aquesta llei i com va fer en el seu moment el consell executiu
és un motor important d'aquesta administració de consells
insulars, i destaca el poder polític i rellevància que tenen
aquests consells com a institucions bàsiques i nuclears de la
nostra comunitat autònoma. 

Ara, si hi insistim, les limitacions de la normativa bàsica de
règim local ha derivat que aquesta reforma hagi optat per
introduir un esquema competencial similar al previst als
municipis de gran població, que és el que ens permet fer la Llei
de règim local, perquè no podem, encara no ens permet aquest
tracte diferenciat que és en el que nosaltres insistim.

Uns consells, vull dir que nosaltres entenem que els consells
constitueixen un eix vertebrador de l'organització territorial i
amb una elevada càrrega de competències pròpies.

En relació amb les esmenes de MÉS per Mallorca, han anat
encaminades a l'agilitació, la flexibilitat i la millora de la gestió
de les competències dels consells insulars que es van
incrementant. Precisament, nosaltres consideram que molts dels
rebuigs que s'han fet a les nostres esmenes precisament ve
d’aquest problema amb la normativa estatal de règim local. Per
tant, per aquest motiu hem d'insistir en aquesta qüestió, que
avui no acaba aquest procés, avui fem una passa important,
però l’hem de continuar i queda molta feina a fer encara per
aconseguir que realment els consells siguin aquesta
organització vertebradora d’insular que tots o que MÉS per
Mallorca defensa.

Perquè MÉS per Mallorca rebutja aquesta falta de
tractament jurídic diferenciat, i això és el que volem instar avui,
que avui celebrem la reforma que fem, però no oblidem que
queda encara molta feina a fer.

També instam que creiem que aquesta reforma i les
properes que hi pugui haver i aquesta demanda que... aquesta
qüestió de la capacitat autoorganitzativa a nivell de comunitat
autònoma d'aquests consells insulars es reflecteixi a la Llei de
bases estatal de règim local és per a un millor règim jurídic dels
consells, és realment per millorar i incrementar la seva
efectivitat, que nosaltres jo crec que això ja s'ha posat aquí
damunt la taula, que aquesta reforma va encaminada cap aquí,
però nosaltres creiem que també és necessari, per aconseguir
fer aquesta passa més endavant.

I també hem vist que volem anar més endavant, però també
creiem que amb aquesta tramitació a MÉS per Mallorca també
hem fet aquesta passa, no?, que jo crec que hem fet tots els
grups, de consens, de renúncia, de veure quins són punts en què
ens posàvem d'acord, els punts amb els quals coincidíem, els

punt que ens unien i que ens sumaven, i jo aquí estic d'acord
amb la companya que m'ha precedit, la Sra. Sureda, crec que hi
ha hagut un bon ambient, un esperit -diguem- de col·laboració
entre tots perquè realment fem el possible amb aquesta reforma
perquè els consells insulars puguin fer -diguem- les passes
endavant precisament per encaminar-se a aquesta ruta que ha
dit d'eix vertebrador de l'organització territorial de les nostres
illes. 

Per tant, des de MÉS, per Mallorca, com he dit, insistim,
celebram avui aquesta reforma, creiem que és un dia molt
important per visibilitzar i per donar, precisament, els
instruments i les eines necessàries a l'administració, als consells
insulars, a les persones que estan al capdavant, precisament, per
fer dels consells insulars aquest eix vertebrador i organitzatiu
i representatiu de cada illa que, com he dit, ja fa més de 25 anys
que nosaltres creiem que hem demanat i reivindicat des
d'aquestes illes. 

I, per tant, celebram això i deixam aquí una llança en el
sentit que també aquest consens i aquesta unió de tots els grups
parlamentaris sigui també, es vegi reflectit en aquesta passa
més endavant per instar el Govern espanyol que modifiqui la
Llei de règim local estatal, precisament per donar aquest
caràcter diferenciador i especial als consells insulars.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, de la
14073 a la 14078, de la 14081 a la 14087, la 14089, de la
14091 a la 14104, les 14108, 14109, 14110, 14112, 14126, de
la 14128 a la 14138 i de la 14141 a la 14149, i posicionar-se
respecte de les esmenes de la resta de grups parlamentaris, en
primer lloc donam la paraula al Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, benvingudes
les presidentes, la meva presidenta per segona setmana
consecutiva, ànim que ja s’acaba i també als consellers i
conselleres, moltes gràcies per la vostra assistència aquí. 

I bé, aprofitaré per explicar, perquè el que dic els companys
de la ponència ja ho han sentit diverses vegades, no?, però
MÉS per Menorca ha mantingut des del començament de la
tramitació unes crítiques a aquesta llei que, malauradament, no
s'han resolt durant la tramitació.

Per començar, i ara d'alguna manera hi feia referència la
Sra. Campomar, no?, una  regulació excessivament exhaustiva,
tant de l'organització com del funcionament dels consells, la
qual cosa només dóna lloc per a les peculiaritats. A la Sra.
Garrido, l’ha denunciada, el vocabulari, la peculiaritat, aquesta
paraula, Sra. Garrido, sona molt condescendent a les oïdes,
crec, dels polítics que no són mallorquins, se’ns respecten les
peculiaritats, fantàstic!
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Per tant, crítica, és a dir tenim una regulació massa
exhaustiva que no deixa gairebé marge de maniobra per a la
diferenciació en l'organització i en el funcionament dels
consells. Aquestes són les dues primeres crítiques.

La tercera, no es blinda la potestat reglamentària dels
consells, aquest és un problema que tenim en aquesta comunitat
autònoma, que el Govern no vol veure, avui mateix en parlava
amb la presidenta, i no ho vol veure, tot i que és evident,
perquè dona lloc a molta conflictivitat.

I, en quart lloc, aquesta llei s'extralimita en les potestats de
coordinació del Govern de les Illes Balears respecte dels
consells insulars. 

Per tant, tenim aquestes grans crítiques, va donar lloc a 41
esmenes, de les quals actualment en queden vives 33; les que
s'han aprovat és perquè s'han retirat o perquè han estat
transaccions menors i, per tant, a grans trets, podríem dir que
MÉS per Menorca està absent del consens d’aquesta llei,
simplement perquè el Govern no ha volgut, perquè, com s'ha
demostrat en moltíssimes altres lleis, és molt fàcil arribar a
acords amb MÉS per Menorca. Tenim dos diputats, en som
conscients, per tant, simplement demanem una participació
coherent amb aquesta participació, no demanem la lluna, ni fem
maximalismes -com deia la consellera Garrido-; és a dir, potser
sí que en els plantejaments inicials poden semblar
maximalistes, però sempre estem oberts a negociar; el Sr.
Borràs sap que la setmana passada mateix li vaig tornar llançar
el guant, de dir, bé, hi ha possibilitat d'arribar a acords, no hi ha
hagut voluntat d'arribar a acords i, per tant, MÉS per Menorca
queda exclòs -malauradament- d’aquest consens.

Respecte de les nostres esmenes, n'hem fet moltes en què
volíem diluir aquest caràcter excessivament reglamentari de la
llei, i després, també, un altre bloc, que en podríem dir
d’autogovern, delimitar les potestats que la llei dona al Govern
per fixar principis generals aplicables a tots els consells
insulars; i també esmenes per disminuir les potestats de
coordinació, que per a nosaltres són extralimitades, que dona
la llei al Govern de les Illes Balears. Fixi’ns que a l'article 74,
que va sobre els principis generals normatius, ni tan sols es fa
cap mena de referència a la participació dels consells, ni tan
sols la paraula “participació”, que és tan vaga i que pot donar
lloc a un tipus de participació tan diferent, ni tan sols se cita. I
en els articles 123 a 128, que va sobre la coordinació, fins i tot
de les competències pròpies, la coordinació de les
competències pròpies, es diu que “als consells se’ls donarà
audiència prèvia. Moltes gràcies! És a dir, per coordinar
competències pròpies dels consells, la llei es limita a dir que
simplement als consells se’ls donarà audiència prèvia.

Nosaltres creiem que això és un menyspreu de la capacitat
d’intervenció dels consells en l'exercici de les seves
competències i, per tant, no ho podem acceptar, i per això hem
presentat esmenes que -com deia- no han merescut l'interès del
Govern, ni tan sols per intentar transaccionar-les.

Jo li deia avui a la presidenta, en la pregunta que li he fet,
i haurem de fer pedagogia perquè em sap greu que no es vegi,
això, però tenim un problema, és a dir que amb el que preveu
l'Estatut d'Autonomia realment no tenim mecanismes per fer-ho

valer, és a dir, quan el Govern fa -a través d'un decret llei-, és
clar, la presidenta em diu, em parla que les lleis les fem els
diputats, però, el Govern, a través d'un decret llei híper
reglamentari, el porta aquí, s'aprova -perquè, evidentment, el
Govern té majoria-, i aquesta llei trepitja les competències
executives dels consells, no tenim cap mena de mecanisme, els
consells no tenen cap mena de mecanisme de defensar-se
d’aquesta invasió competencial, l’únic seria presentar un recurs
d'inconstitucionalitat i, evidentment, com vostès poden
entendre, queda molt lluny de l'abast. Fins i tot, quan un decret
del Govern envaeix competències dels consells insulars -que,
evidentment, aquí sí que hi cap un recurs davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears- és molt dificultós que
el tribunal pugui apreciar i pugui resoldre, amb prou seguretat
jurídica, perquè hi ha una llacuna molt gran entre el que
estableix l'Estatut i el que no estableix aquesta llei.

Aquesta llei estava cridada a donar unes regles
d'interpretació de l'Estatut quant a la distribució de
competències, i això no ho ha volgut fer i, per tant, continuam
estant en aquesta inseguretat jurídica. I és per això que dic que
tenim un problema en aquesta comunitat autònoma, en aquesta
famosa arquitectura institucional -de què tant parlem-, que
realment no hi ha uns mecanismes per garantir als consells la
integritat de l'exercici de les seves competències executives.

Després parlam de participació, la participació, la
participació està molt bé, però és un terme difús, confós; no
sabem què vol dir la participació, no sabem si vol dir
simplement fer una cridada, si vol dir fer una reunió en la que,
tal vegada, no hi ha ni ordre del dia ni acta, per exemple, les
reunions que es van fer amb els consells insulars per als temes
de fons europeus, vam demanar les actes, no hi ha actes, és clar,
això és participació, això és coordinació. És a dir, si això no
està regulat a la llei, queda purament a la generositat, al
voluntarisme del Govern de respectar o no respectar aquestes
competències.

És per tot això que, malauradament i pel que he dit al
començament, per l'absència absoluta del Govern de cap mena
d'intenció de negociar amb MÉS per Menorca -tot i que fa dos
anys que fem aportacions respecte d’aquesta llei- que,
evidentment, no ens podran demanar el nostre vot afirmatiu,
positiu, a aquest projecte de llei.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, el primer de tot, benvinguts. Bon
dia, diputades, diputats, Sra. Consellera, l'enhorabona pel
treball fet. Benvingudes, presidentes, al president que, ara
mateix (...); consellers de tots els consells de les Illes Balears,
l'enhorabona també, perquè és una llei que considerem
necessària.

Però per a Formentera és una llei especialment important,
aquesta llei que debatrem, i que esper sincerament que sigui
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aprovada, va començar la tramitació el 2020, una vegada
exhaurits el processos i termini d'exposició pública, vam
començar el juliol del 2020, tot i la pandèmia, el Consell de
Govern va aprovar el dia 20 de setembre el projecte de llei de
consells, en compliment del mandat dels articles: 62, 63 i 68 de
l'Estatut d'Autonomia del 2007, que també va ser el de la
creació del Consell Insular de Formentera.

També ve dimanat de la Constitució Espanyola, de l'article
149.1.18a. Aquest mandat es va concretar el 10 de juliol de
2007, també, aquest mandat de crear el Consell de Formentera,
quan es va constituir aquest Consell Insular de Formentera, 45
dies després de les eleccions de 2007, del 27 de maig de 2007. 

Els objectius han estat aprofundir en l'autonomia insular,
per a Formentera molt important, molt reivindicat, per tots els
diputats que han estat aquí -hagi estat el color polític que hagi
estat-, i també establir una nova tècnica jurídica i regles
fonamentals d'organització, funcionament i règim jurídic per a
tots els consells de les Illes Balears.

A més, conté disposicions específiques justament per a
Formentera. Per quin motiu? Perquè a l'anterior llei -una llei
que té 22 anys d'antiguitat- no estava referenciat perquè existia
el Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Aquesta llei, la
tercera modificació, reconeix, finalment, que existeix un
consell propi a la menor de les Pitiüses, amb un títol, el títol IX,
que ho expressa, a l'exposició de motius, al propi redactat, amb
els portaveus que m'han precedit, a l'exposició de la consellera
de Presidència, el Consell de Formentera té una naturalesa
insular pròpia, naturalesa jurídica pròpia, perquè és alhora
administració insular, local, i territorialment insular. Una
singularitat que no existeix a cap altra banda de l'Estat. És
important que existeixi ja reglamentat a una llei, aquesta
qüestió, perquè sigui també un punt en el qual es pugui
modificar, més endavant, la Constitució, també per poder fer
separat la singularitat que existeix d’Eivissa i Formentera i
pugui haver-hi un senador propi, també, per a Formentera.

Per això, aquest reconeixement és molt important a l'illa de
Formentera, aquesta llei dota d'instruments jurídics nous tots
els consells i, especialment, l'illa de Formentera, també
especificant quines són els òrgans de govern diferents per a
aquest municipi-illa, diferent de la resta.

L'article 68 de l'Estatut d'Autonomia ja ho incloïa, però feia
més de 15 anys que no s'havia fet cap passa en aquest punt, i
ara mateix sí que ho aconseguim; es desenvolupen eines
específiques que es podran fer més extensives amb el nou
reglament orgànic, que s'haurà de desenvolupar una vegada
aquesta llei sigui aprovada i publicada en tots els butlletins que
sigui adient. Apareix un òrgan específic propi, la Junta de
Govern, que és molt similar al que seria el Consell Executiu
d'altres consells, però que té, així mateix, les competències
pròpies d'un ajuntament també, i és important fer aquesta
diferenciació, justament, per aquesta dualitat de municipi-illa.
També, justament, per la grandària de l'illa i per tenir dues
administracions concentrades, inclou en les disposicions la
necessitat d'un model flexible i singular, d'una banda, per poder
tenir col·laboració amb el Govern de les Illes Balears,
cooperació interadministrativa i, d'una altra, per no deixar de
banda la triple insularitat que tenim. També existeixen uns

vincles geogràfics, personals, familiars, socials amb l'illa
d'Eivissa, i també aquesta llei, justament, contempla aquesta
singularitat, que és necessària que la llei la contempli per poder
fer-lo.

Dels articles 128 a 135 es defineixen exactament les
competències del plenari, del president, del vicepresident, i
l'organització, que podrà ser desenvolupada justament amb el
nou reglament orgànic. I, tanmateix, en aquesta llei es reconeix
una singularitat que no té cap altre dels consells, que és que
l'escó -que tinc l’honor d’ocupar ara mateix- té veu, però no vot
dins del plenari del Consell de Formentera, i ja està també
exposat en aquesta llei. No farà falta que el ROC ho inclogui
perquè la llei de consells insulars ho contempla.

La majoria d'esmenes presentades pel meu grup que, a més,
emanen també del mandat del Consell Insular de Formentera -
aquí tenim a la presidenta, Ana, l'enhorabona també, per la
tasca feta al Consell de Formentera-, han estat incorporades
gairebé la meitat d'elles, o bé aprovades, o bé amb transaccions,
tot i que en queden moltes de vives. Les podríem agrupar en
dos grups: un grup que podria estar relacionat amb el Consell
Consultiu i un altre que està relacionat amb la col·laboració o
organització dels serveis propis del Consell. És per això que
demanem que els grups que vulguin, puguin donar suport a
aquestes lleis.

Gràcies. Esperem que sigui aprovada i l'enhorabona a totes
les presidentes i president del Consell d'Eivissa.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, de la 14150 a la 14154 i de
la 14156 a la 14160, i posicionar-se respecte de les esmenes de
la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados,
buenos días presidentes de los diferentes consejos insulares.

El criterio de VOX es superar el Estado autonómico que
genera desigualdades, fomenta la insularidad entre las distintas
partes de España y es enemigo de la diversidad y pluralidad de
las provincias que lo integran. Las comunidades autónomas
pretenden imponer un centralismo autonómico
homogeneizador.

Nosotros no engañamos a nadie, somos muy claros,
pretendemos un gobierno de la nación fuerte, sustentado en los
municipios, en las provincias, en los cabildos y en los consejos
insulares.

En el caso de Baleares, defendemos la cesión de
competencias a los consejos insulares, en detrimento del
gobierno autonómico, para que éstos tengan capacidad de
gestión y ejecución de las leyes que aprueba el poder
legislativo. Esto debe implicar una mejora de la gestión y el uso
eficiente de los recursos públicos, que acerque la gestión al
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ciudadano y apoye también a los municipios más pequeños.
Una cesión debe implicar, necesariamente, que una
administración deja en manos de otras determinadas
competencias, por lo que no deben generarse duplicidades.

Y esta ley, la ley que estamos debatiendo hoy, no lo impide,
de hecho, y, además, no tengo ningún problema en decirlo,
hemos votado a favor de varias enmiendas del Grupo MÉS per
Menorca, en este sentido, por ejemplo, hemos votado a favor
de una nueva disposición adicional de MÉS per Menorca, que
dice textualmente: “En aplicación de los principios de eficacia
y eficiencia y descentralización, en las islas de Formentera,
Eivissa y Menorca, se suprimirá la estructura administrativa del
Gobierno de las Islas Baleares, en el término de dos años, y
pasarán a ser ejercidas por los respectivos consejos las
funciones hasta ahora desarrolladas por los distintos órganos y
unidades administrativas que conforman la citada estructura”.
No lo dice VOX, lo dice MÉS per Menorca, y nosotros estamos
completamente de acuerdo en esto. De esto se trata, de ceder
las competencias de verdad a los consejos insulares, y no como
está sucediendo, o como sucede con esta ley. 

Evidentemente, nosotros defendemos la devolución de las
competencias políticas al Estado, para ir vaciando
progresivamente el actual Estado autonómico, favoreciendo
una descentralización, insisto, por si a alguien se le han puesto
los pelos de punta, favoreciendo una descentralización
administrativa. Pero hay que ser realista, hay que tener en
cuenta que estas profundas reformas del sistema, conllevan la
necesidad de amplias mayorías parlamentarias, algo que hoy
por hoy no se da, y nosotros, a diferencia de otros, como
demócratas constitucionalistas, sólo proponemos las reformas
conforme a lo previsto en la Constitución.

Como les decía, los consejos insulares son muy necesarios
para el buen funcionamiento de la administración local en cada
isla, pero no como están actualmente diseñados, con duplicidad
entre el Gobierno autonómico y gobiernos insulares. Por todo
ello, reiteramos nuestro posicionamiento político, que es
claramente favorable a transferir competencias a los consejos
insulares, pero esto, esta transferencia de competencias no se
va a dar, y ¿por qué no se va a dar? Por qué ni tan siquiera se
garantiza que incluso esas competencias que se cedan, y que
además deban ser efectivamente ejecutadas por los consejos
insulares, no lo vayan a ser, porque el consejo insular va a estar
intervenido de facto por el Gobierno autonómico. Esto va a ser
así con esta nueva ley de consejos insulares. 

Nosotros hemos presentado enmiendas en ese sentido, que,
por supuesto, nos han tumbado, ¡cómo no! Pero también hemos
presentado otras enmiendas en varios aspectos importantes, que
hoy se volverán a votar, y les voy a hacer una pequeña
referencia a algunas que nosotros consideramos muy
importantes y que por eso las hemos presentado: hemos
presentado enmiendas en el sentido de que los reglamentos
ejecutivos incluyan un informe de evaluación de impacto
familiar, porque en esta nueva ley no se incluye. En cambio, sí
que se establece que se incluyan informes de impacto de
género; si se incluyen informes de impacto de género, ¿por qué
no se pueden incluir informes de impacto familiar? Bueno, eso
es una demostración de cómo los partidos de izquierda valoran
la familia. 

Hemos pedido la supresión de la disposición adicional
tercera, que modifica la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de
patrimonio histórico de las Islas Baleares, y este es un punto
importante, que parece que todos ustedes están de acuerdo;
vamos a ver, así como está redactada esta disposición adicional
tercera, lo que va a pasar, y lo que pasa y lo que va a suceder
en cuanto entre en vigor, es que se le arrebata al pleno del
consejo insular la capacidad de declaración de bien catalogado.
Es decir, esta ley lo deja en manos del gobierno insular de
turno, de la comisión ejecutiva; es decir, se le quita al pleno la
capacidad de debatir sobre cuestiones tan importantes como
catalogar un bien. 

Entonces, visto además las tendencias de tumbar
monumentos, que no están de acuerdo o que no han sido
catalogados, yo, pues no sé, me imagino cómo se van a
catalogar esas cruces; con esa cristianofobia latente en los
gobiernos de izquierdas, que cada dos por tres tiran abajo, o
cómo se van a catalogar monumentos como el del parque de Sa
Feixina en Palma, cuando, al más puro estilo talibán, lo que
pretenden es sacar las excavadoras y tirarlo abajo. Si eso se le
quita al pleno, para que al menos haya debate y cada uno pueda
aportar lo que crea conveniente, y lo va a decidir ese acuerdo
el gobierno insular de turno, pues, la verdad, le estamos
arrebatando al pleno una capacidad importante para dejar la
protección de bienes catalogados en manos de unos señores que
aquello que no les va bien hay que tirarlo abajo. No sé, muy
democrático, no me parece. 

Y, finalmente, lo que hemos hecho desde VOX, es que se
solicite, mejor dicho, que se respete la utilización de las dos
lenguas oficiales en la administración insular. Que sea también
de uso normal el español, porque así como está redactado el
artículo 53 de esta ley de consejos insulares, lo que hace es
acabar con el bilingüismo, ese bilingüismo que es habitual y
normal en la calle, se entra en la administración pública y
vemos que brilla por su ausencia, todo está exclusivamente en
catalán: cartelería, documentación, documentos técnicos, todo.
Y en ese artículo se blinda, se blinda cuando se dice que el
catalán será la lengua de uso normal y general. Por cierto, que
cuando se utiliza esta expresión de “uso normal y general”, está
rayando también la inconstitucionalidad, porque es una
expresión copiada, casi literal, de lo que decía el Estatuto de
Autonomía catalán, cuando hablaba de que el catalán tenía que
ser de uso normal y preferente. El Tribunal Constitucional en
2010 tumbó lo de la preferencia del catalán y ustedes aquí van
a incurrir en el mismo error, y nosotros analizaremos
profundamente si se puede recurrir. 

Pero lo que no podemos entender, bueno sí, nosotros lo
entendemos si nos ponemos, desde luego, en la mentalidad de
la izquierda y del separatismo, que es pues ese apartheid
lingüístico que ustedes aplican allí donde pueden, pero no
entendemos cómo es posible que en el año 2022 sigamos
discriminando lingüísticamente a la mitad de la población de
Baleares y que no pueda acceder a la administración pública en
cualquiera de las dos lenguas oficiales. Nosotros lo que
defendemos es que la cartelería, la documentación oficial, todo
esté en las dos lenguas oficiales

Y no sirve ese engaño de la opción lingüística que ustedes
incluyen en el artículo, porque esa opción lingüística lo que
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requiere es que aquel ciudadano que quiera recibir la
documentación, el expediente, lo que necesite, en español, en
su lengua materna, si ésta es la que tiene, o porque le da la
gana, tiene que pedirlo expresamente por escrito, porque no se
lo van a dar, porque de oficio la administración lo da
exclusivamente en catalán. Eso no es respetar los derechos de
los ciudadanos, eso es discriminar, como discriminan todos los
partidos nacionalistas, desde El Pi, PSOE, MÉS y Podemos. 

Además, ¿por qué tampoco pueden utilizar el español los
funcionarios? No lo entiendo, si un funcionario quiere utilizar
también esta lengua oficial del Estado para redactar la
documentación que se necesite, ¿por qué no pueden hacerlo?
No pueden hacerlo porque en su mentalidad cuadriculada del
pensamiento único tienen que utilizar esa lengua como única,
el catalán, para que así sus desvaríos políticos sigan adelante. 

Por eso nosotros hemos solicitado la modificación de ese
artículo, para que se respete el bilingüismo, la libertad
lingüística y también el uso de las modalidades lingüísticas, que
es como se recoge en el artículo 35 del Estatuto de Autonomía,
y que es como ustedes, sistemáticamente, incumplen en toda la
administración, desde este parlamento a cualquier otra
administración: el mallorquín, el menorquín, el ibicenco, el
formenterense deberían ser utilizados también en la
administración pública, y es lo que nosotros pedimos con estas
enmiendas.

Evidentemente, ninguna ley que incluya cualquier tipo de
discriminación contará jamás con el voto favorable de VOX. 

Muchas gracias. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 14163, 14166, 14170, 14173,
14183, 14184, 14185, 14191 i 14193/21, i posicionar-se
respecte de les esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la
paraula el Sr. Marí. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. MARÍ I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, saludar les presidentes
de Mallorca, que ara no hi és, Menorca, Formentera, els
vicepresidents primer i segon d'Eivissa, els altres consellers i
tècnics que ens acompanyen avui a aquesta sessió plenària.

Senyores i senyors diputades, bon dia de nou. Arriba avui
el moment que, després de tota la feina que s'ha fet de debats,
d'informes previs i de negociacions, aprovem una nova llei de
consells i que es faci, a més, amb una majoria qualificada de
dos terços d'aquesta cambra. 

He de dir que en tot aquest procés d'elaboració i redacció el
Partit Popular ha mantingut en tot moment una actitud oberta,
una actitud proactiva i negociadora per tal de facilitar aquest

ampli acord que doni més sentit i coherència, si cal, a aquesta
nova i necessària llei de consells.

Ho hem fet conscients que aquesta norma, per sobre de
diferències i per sobre de divergències, persegueix un objectiu
comú, una finalitat compartida d'avançar cap a unes institucions
cada vegada més eficients, més transparents i més properes als
ciutadans i als seus problemes. I ho dic des del convenciment
que és des de la proximitat des d'on s'atenen millor les
necessitats i els anhels de la gent. És per això que el Partit
Popular ha incidit que aquesta llei aprofundeixi i millori les
relacions i la col·laboració dels consells amb els ajuntaments,
en reforçar els municipalisme, com és clau en el funcionament
de les institucions insulars.

Des de la responsabilitat de treballar en positiu per a
aquestes illes, el Partit Popular ha presentat un total de 34
esmenes, de les quals en tràmit de ponència 11 han estat
aprovades, 10 s'han aprovat després d'una transacció, 4 s’han
retirat i 9 han estat rebutjades i, per tant queden vives i no
renunciam, per tant, que finalment es pugui arribar a algun
tipus d'acord amb algunes que permetin incloure-les al text final
de la llei. 

Entrant al detall del contingut, les esmenes presentades que
queden vives estan relacionades amb aspectes que tenen a
veure amb l'aprovació del Pla insular d'obres i serveis, plans de
cooperació amb els ajuntaments, amb el procediment
d'aprovació dels reglaments per tal de fer-ho d'una manera més
àgil i efectiva, amb la signatura de convenis i contractes, temes
referits a la responsabilitat patrimonial, i en matèria de
subvencions demanam que s'apliqui la llei autonòmica. I,
finalment, la necessitat de compensar econòmicament els
consells, a tots en general, però almenys els més petits pels
sobrecosts que suposarà la posada en marxa d'aquesta nova llei. 

En definitiva, com deia, són esmenes que contribueixen a
millorar el contingut de la llei i, en conseqüència, a l'agilitat del
servei i gestió dels consells insulars. 

En aquest sentit, en el cas de l'aprovació dels plans insulars
de cooperació a les illes més petites té més sentit, per una
qüestió d'eficiència i rapidesa en la seva tramitació, que puguin
ser aprovats pel Consell Executiu i no pel Ple, ja que es tracta
d'uns plans que en molts casos han estat prèviament negociats
i acordats amb els ajuntaments. Haver d'esperar que s'aprovin
pel Ple doncs suposa un retard en l’execució i tramitació, quan
aquesta hauria de fer-se de manera ràpida, de manera
immediata. 

En matèria de subvencions, la seva tramitació consideram
que s'ha de simplificar i aplicar la normativa més adequada,
sobretot a aquelles competències transferides o delegades per
la comunitat autònoma.

D'altra banda, no podem obviar la dotació de mitjans i el
finançament que ha de garantir l'aplicació d'aquesta llei. I en
aquest sentit, la Llei de finançament dels consells insulars del
2014 no contempla les obligacions sobrevingudes d'aprovació
d'una nova llei de consells, i aquest és l'aspecte que s'ha de tenir
en compte a l’hora de dotar les institucions insulars, totes, i en
especial els consells més petits, els de Menorca, Eivissa i
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Formentera, dels mitjans humans i materials adequats i
necessaris per poder dur a terme les obligacions i els requisits
inclosos a la nova llei; perquè de res no serveix aprovar una llei
si després no hi ha mitjans per aplicar-la. 

Reconeixem els avanços que es recullen en aquest text, però
no podem deixar de remarcar el fet que, una vegada més, s'hagi
perdut una oportunitat de poder ser més ambiciosos a l’hora de
resoldre els problemes que sabem que es generen per la pròpia
naturalesa jurídica dual dels consells insulars, com a ens local
i autonòmic al mateix temps. La realitat és que els consells
insulars, per la seva doble naturalesa jurídica, no poden exercir
les competències transferides en igualtat de condicions que el
Govern de la comunitat autònoma, una problemàtica important
i que aquesta llei no resol ni, per desgràcia, no pot resoldre del
tot.

La uniformitat a què ens té subjecte el règim local requereix
d'una reforma de normativa bàsica que permeti reconèixer la
nostra singularitat i la nostra diversitat derivada del fet insular,
tal com sí recull l'Estatut d'Autonomia i diferents lleis
autonòmiques. Aquesta qüestió, sense cap dubte, fins que no es
produeixi una reforma de la legislació bàsica de règim local, i
ja s'ha dit aquí per altres portaveus, seguirà sent una font de
problemes. 

De moment, aquesta llei suposa un avanç, però sense cap
dubte aquells aspectes que no hagin estat regulats de manera
específica amb una normativa especial tendran un resultat
diferent en funció de si s'aplica el règim jurídic propi de les
entitats locals o bé el de l'administració autonòmica. I això
seguirà depenent de la interpretació que facin els funcionaris i
els diferents tècnics de cada un dels consells. 

Per altra banda, les anteriors lleis de consells, la del 1989
i la del 2000, no podien resoldre la potestat reglamentària,
únicament l’organitzativa, que venia contemplada a l'Estatut
d'Autonomia del 1983. Aquesta llei, d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia del 2007, resol aquesta qüestió, però 37 anys
després de l'aprovació de la Llei de bases de règim local no s'ha
pogut resoldre aquesta doble naturalesa jurídica, que és font de
problemes d'interpretació i, conseqüentment, de gestió de
determinades competències. 

Per tant, el repte és seguir treballant per promoure una
modificació de la Llei de bases, que finalment doti els consells
dels mecanismes necessaris per exercir les seves competències
d'una manera àgil, d'una manera ràpida i d'una manera més
eficient.

Repetesc el que deia abans, si volem més competències,
més gestió i més agilitat, els consells han de tenir també els
mitjans per dur-ho a terme. Aquesta nova llei suposa, d'alguna
manera, una parlamentarització dels consells insulars pel que
fa a aspectes funcionals derivats del nou text i dels futurs
reglaments orgànics que l’han de desenvolupar, tot un entramat
d'obligacions d'inspiració parlamentària que requereixen d'uns
mitjans i una organització per poder-se executar. Això, a
efectes pràctics, suposa més càrrega de feina per a la institució
i per a un equip de govern que sol està format per uns 7 o 8
consellers, en aquest cas a les illes més petites que, a més de la
gestió diària de tots els seus departaments, han d'assumir noves

competències, així com implantar mecanismes de consulta i
controls establerts a la llei i per als quals no es tenen els mitjans
adequats per fer-ho.

Per dir-ho d'una manera més directa, si els consells han de
funcionar com a una administració autonòmica, també haurien
de tenir els mitjans que tenen les administracions autonòmiques
per poder tramitar i aprovar d'una manera més àgil i directa
normatives i reglaments, i no fer-ho com fins ara, amb
mecanismes d'un ajuntament, amb el que això suposa de manca
d'agilitat i de fluïdesa. El fet que la comunitat autònoma disposi
de poders legislatiu i executiu, i aquest se sotmeti al control del
legislatiu, o sigui del Parlament, no suposa cap problema,
perquè ja existeix l'estructura i existeixen els mitjans materials
i humans per fer-ho. 

Però la realitat en els consells s’ha de dir que no és aquesta,
les estructures són molt més reduïdes i els mitjans són totalment
insuficients per afrontar aquesta nova realitat. És per això que
es proposa i es fa necessari que en el termini d'un any, tal com
demanam a una de les esmenes, ho demanam des del Partit
Popular, des de l'entrada en vigor d'aquesta llei es pugui
procedir a una revisió de la situació, per tal d'arribar a acords
que contemplin la compensació de les despeses derivades de
l'increment de funcions, que es recull en aquesta nova llei i en
els futurs reglaments orgànics.

I és cert, i és de justícia reconèixer-ho, que en la tramitació
d'aquesta llei s'han fet esforços per avançar en qüestions que
permetien als consells tenir més autonomia a l’hora d’exercir
les seves competències. Però insisteix una vegada més, no es
podrà fer amb les mateixes condicions que pot fer-ho el Govern
de la comunitat autònoma. I en aquest sentit, els consells es
podrien trobar amb la paradoxa que una competència
gestionada des de la proximitat, que hauria de ser més àgil i
eficaç, acabi sent una dificultat afegida i al final sigui pitjor
gestionada, a causa de la manca de mitjans, de la manca
d'estructura i un marc normatiu inadequat per assumir aquestes
competències i canvis organitzatius. 

Aquesta situació per al bé de les institucions insulars i,
sobretot per als ciutadans de cada illa, no és desitjable en cap
cas. Perquè s’ha de dir que els consells insulars són el resultat
i l'exponent de les reivindicacions dels ciutadans d'aquestes
illes al llarg de molt de temps pel que fa a la millora i al
desenvolupament de l'autogovern i defensa del fet insular. I
avui he de dir que tots ens hem de felicitar per la passa
endavant que fem en l'aprovació d'aquesta llei.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos RGE núm. 14196, 14197, 14198,
14199, 14201, 14203, 14205 i 14206, i per posicionar-se
respecte les esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. La Llei de consells insulars que avui
debatem en aquest ple té per objecte establir un marc jurídic en
organització i funcionament i el règim jurídic dels consells
insulars i de les entitats que en depenen, i punt. De cap manera
compartim el discurs que ha fet la Sra. Garrido, la seva lectura
d'aquesta llei, que en realitat només haurien de defensar el seu
text, i entenem que determinades formacions facin una lectura
política i ideològica d'aquesta llei, com de qualsevol llei
relacionada amb el tema competencial, però ens preocupa, i
molt, el discurs de federalisme interior i de grans canvis en
l'arquitectura administrativa i competencial, quan aquest
discurs prové del PSIB. 

I ho torn repetir, la llei de consells insulars té per objecte
establir un marc jurídic en organització i funcionament i el
règim jurídic dels consells insulars i de les entitats que en
depenen. En definitiva, pretén donar seguretat jurídica, perquè
s'insereix plenament i s’entra sense contradiccions en
l’ordenament jurídic vigent, amb un dictamen favorable del
Consell Consultiu de les Illes Balears en relació amb el seu
avantprojecte de llei. Una llei que actualitza la Llei de consells
de l'any 2000 i que adapta les darreres reformes de l'Estatut del
2007.

I aquest règim jurídic ha d'estar dintre del marc de la Llei
reguladora de les bases de règim local del 85, i és cert que això
ho limita molt, però és la legislació que tenim. I això ja ho van
fer palès els tècnics dels diferents consells insulars, quan varen
venir a fer una xerrada sobre aquesta llei, que el marc de la Llei
reguladora de bases de règim local del 85, evidentment,
constrenyia molt la possibilitat de redactar aquesta llei. 

En això també hem de dir i insistir que dintre d'aquestes
limitacions que es veu sotmesa aquesta Llei de consells, encara
i així ha estat fruit del consens, això ho ha dit el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, que és vera que tots els articles i
sempre que s’ha debatut en ponència, s'ha cercat la solució que
generava més agilitat i més seguretat jurídica als consells
insulars, principalment, per millorar l'eficiència i el bon servei
als ciutadans de les nostres illes.

Amb aquesta llei s'estableix, com diu l'exposició de motius,
un esquema comú, però alhora flexible per als consells de
Menorca, Mallorca i Eivissa, que permetrà també introduir
adaptacions, al Sr. Castells no li agrada “peculiaritats”, bé,
doncs realitats de cada una de les illes, i també hi ha un títol
específic per al Consell de Formentera. Consells insulars que
s'estructurarà en òrgans de govern i òrgans d'administració. 

Per tant, si s'aprova aquesta llei, que segurament s'aprovarà,
en el termini de 18 mesos comptadors, des de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, els consells insulars hauran d'adaptar el seu
reglament orgànic i qualsevol altra disposició reglamentària, al
que estableix aquesta llei. Una llei de consells insulars no tracta
aspectes relatius ni al finançament, ni al règim electoral,
aquests temes seran tractats en altres lleis. El que tampoc no
tracta aquesta llei, com ja he dit, són temes de federalisme
interior i obrir la porta a una possible deslleialtat institucional.

Vull insistir en el tema que tots els grups parlamentaris
hagin, molts, governat en consells insulars o no, en el cas del
Grup Parlamentari Ciutadans governam actualment en el
Consell Insular d'Eivissa, i aprofito per saludar les presidentes
dels diferents consells, al Sr. Marí ja el tinc més vist
habitualment, així com els consellers que han vingut de
Menorca, d'Eivissa, de Formentera i de Mallorca per assistir a
aquest ple.

 El Grup Parlamentari Ciutadans hem presentat 11 esmenes
a aquesta llei tres de les quals han estat aprovades i dues
transaccionades. De les que s’han aprovat, una d'organització
de consells insulars, d'òrgans d'administració, en el tema
d'òrgans directius, feia referència als secretaris tècnics, que es
va incorporar un punt on demanàvem que el reglament orgànic
pogués prescindir de la figura dels secretaris tècnics i establir
que les funcions d'aquests, siguin assumides amb caràcter
excepcional per directors insulars, i això s’ha fet per tal de
millorar l'eficiència. També esmenes tècniques als articles 83
i 84, informes i altres dictàmens preceptius i memòria d’anàlisi
d’impacte normatiu, aquestes dues últimes esmenes del títol VI,
potestat reglamentària.

Tenim 8 esmenes vives, del títol II, d'organització de
consells insulars; en tenim una del consell executiu; presentem
esmenes a l'article 26, de la naturalesa i composició, on
demanam que el secretari general ostenti el càrrec també de
secretari del consell executiu. I de l'article 88, amb atribucions,
on demanem elevar determinades atribucions en contractació
pel consell executiu o pel president, fins a 500.000 euros, amb
la intenció també, com tota la resta d’esmenes, d'accelerar la
gestió i de donar millor servei.

En el capítol 3, també hem presentat esmena a òrgans
d'administració, a l'article 34, secretaris tècnics, demanam que
els secretaris tècnics, que són una figura potestativa, hagin de
ser nomenats preferentment per personal funcionari dels grups
A1, A2, i a l'article 35, directors insulars, demanem que es
pugui crear, sempre dintre del reglament orgànic, un òrgan de
suport tècnic al consell executiu, una comissió integrada pels
directors insulars de diferents departaments, que també
demanem que la creació d’aquest òrgan hagi estat motivada per
desenvolupar les competències pròpies o delegades que tingui
en el moment de la creació.

Arribem a un punt important per a nosaltres, el Títol V,
funcionament i règim jurídic, l'article 53, aquí demanem que
quedi palès que, com diu l'Estatut d'Autonomia, s'estableixi que
el castellà i el català són les dues llengües oficials de la
comunitat autònoma i que, per tant, ambdues llengües seran
d'ús normal i general a l'administració insular i a les entitats que
en depenen.

En el Títol VI també proposem, a l’article 81, la potestat
reglamentària, demanem que el reglament se sotmeti a
exposició pública. 

I la darrera, encara que els aspectes relatius al finançament
dels consells han de ser tractats en altres lleis, com ja he dit
abans, demanem incorporar una disposició addicional perquè
en un termini no superior a un any, des de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, el Govern i els consells insulars signin un
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conveni interadministratiu en el qual, previ anàlisi del cost total
i efectiu dels mitjans personals i econòmics que siguin
necessaris per a la implantació de les diferents mesures
establertes en aquesta llei que ara debatem, inclogui el
compromís financer i reflecteixi l'aportació econòmica
adequada i suficient per part del Govern als consells insulars.

Per tant, queden vives esmenes tècniques, com hem
comentat, queden vives una esmena per a nosaltres molt
important, relativa a la llengua, no podem fer un ús exclusiu del
català a l'administració dels consells insulars, el castellà, per
dret dels nostres ciutadans, ha d'estar també dintre del consell
d'una manera que no sigui discriminada.

I també hem presentat més esmenes com el tema econòmic,
perquè els consells puguin fer la seva gestió i puguin aplicar el
que emana d'aquesta llei. 

Es tracta, com hem dit, la llei de consells, d'una llei marc,
una llei marc que cada consell insular desenvoluparà en el seu
reglament orgànic. Consideram que, tal com està redactada
aquesta llei, i sobretot amb les modificacions que ha rebut
durant el període i les millores que ha rebut a través d'esmenes
presentades pels diferents grups parlamentaris, dóna flexibilitat
perquè cada consell insular adapti el seu reglament orgànic a la
seva realitat. 

És evident que hi ha d'haver un marc comú, el Govern ha de
mostrar un marc comú, però després sí que considerem que hi
ha en aquesta llei suficient flexibilitat perquè cada consell faci
el reglament orgànic adaptat a la seva realitat. 

En definitiva, esperem que s'aprovin les esmenes que ens
queden vives del Grup Parlamentari Ciutadans, però, de totes
maneres, considerem que aquesta llei ha estat suficientment
consensuada i que està, tota ella, dintre del marc de la Llei de
regulació de les bases de règim local, i que ofereix, que per a
nosaltres és molt important, seguretat jurídica, així com ofereix
als consells llibertat per redactar el seu reglament orgànic de
forma que sigui eficient i agiliti la seva gestió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta
de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El primer de tot saludar al públic
assistent i donar-los la benvinguda perquè avui encaram ja la
recta final de la tramitació del Projecte de llei de consells
insulars, un projecte de llei necessari que adapta la Llei dels
consells insulars a la nova realitat actual després de la
modificació de l'Estatut d'Autonomia del 2007, i que la riquesa
de la nostra comunitat, que resideix en aquesta idiosincràsia de
cada illa, amb les seves particularitats poblacionals, socials,

culturals i també políticoadministratives, es recullen en aquesta
llei.

 Des d'Unidas Podemos teníem clar que era necessari que
aquesta idiosincràsia quedàs reflectida i no sols al projecte de
llei que va entrar en aquest parlament ja anava encaminat cap
a cap a aquesta fita, sinó que durant tota la ponència hem pogut
arribar a multitud de transaccions i acords amb les diverses
esmenes presentades pels diversos grups parlamentaris que
ampliaven aquest concepte i que donaven més autonomia als
consells insulars. 

Aquesta llei té unes qüestions que m'agraden, la primera és
que, en ser una llei estatutària, ha primat la voluntat d'arribar a
acords entre les diferents forces parlamentàries per tal
d’esculpir una llei que sigui útil al llarg del temps i que permeti
el ple desenvolupament de les funcions dels consells insulars
sense entrebancs. 

La segona és el protagonisme cada vegada més gran que
agafen els consells insulars com a òrgans de govern que en el
temps han assumit i assumeixen més competències que els són
pròpies per l'Estatut d'Autonomia, un projecte insularista
d'aquesta comunitat autònoma amb el qual Unidas Podemos ens
identificam i que defensam el seu total desplegament, així com
la transferència de competències del Govern cap als consells
insulars que els pertoquen, com deia, per l’Estatut
d'Autonomia.

Els consells insulars també, ajuntament d'ajuntaments -com
s’ha comentat-, però que amb aquesta llei han aconseguit que
es doni un major protagonisme a l’executiu, és per a Unidas
Podemos una qüestió de rellevància aquesta agilitació
administrativa que reivindicam avui amb aquesta llei, però que
també reivindicam a totes les intervencions que fem quant a
agilitació administrativa de les diferents institucions, i que
aquesta llei de consells i moltes de les esmenes acceptades o
transaccionades aprofundeixen en una major agilitat i, per tant,
en una major eficàcia i eficiència de la gestió pública en el seu
dia a dia, perquè les necessitats de la gent i dels ajuntaments no
poden esperar.

Les nostres esmenes, com deia, varen ser aprovades durant
la ponència, no ens n’han quedades de vives, però sí que
aprofitaré avui per posicionar-nos quant a diferents esmenes
que han quedat vives d'altres grups parlamentaris.

Anant un poc en ordre d'aparició en aquest faristol, pel que
fa a El Pi, article 11, relatiu a les declaracions d'activitats i
béns, nosaltres no estam d'acord que s'elimini l'obligació de
formular declaracions relatives a participació de societats, no
ens sembla una qüestió menor la participació en una societat i
pensam que, per una qüestió de control i també per una
possible incompatibilitat, s'han de declarar aquestes
participacions.

Article 20, relatiu a caràcter i elecció del president, la seva
proposta de modificar el temps a dos mesos en què passa la
primera votació d'investidura i es nomena el president, essent
el candidat de la llista més votada, a nosaltres dos mesos ens
sembla un poc excessiu ja que deixa durant dos mesos el
consell insular un poc en terra de ningú.
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Sobre l'article en relació amb el Govern en funcions,
nosaltres entenem que tampoc no es pot suprimir la necessitat
de justificar la urgència, tant de l'aprovació de l'oferta
d'ocupació pública com la concessió de subvencions, podem
estar d'acord que s’ha de ser previsor i que això ha de quedar
fet, però, per si de cas, entenem que és millor que quedi
reflectit que si s'han de desenvolupar aquests tràmits o d'altres
que es recullen en aquest article s'hagi de justificar
correctament, perquè no són temes menors. 

Quant al Mixt, em vull referir a Gent per Formentera, PSIB,
Esquerra Unida, entenem el protagonisme que el vol donar al
Consell de Formentera per les seves característiques pròpies,
però entenem que moltes de les esmenes que avui manté vives
aquest grup parlamentari han estat transaccionades, que han
continuant mantenint aquestes esmenes vives i consideram que
no és necessari, ja que també moltes de les qüestions que es
recullen ja estan en el Títol IX de règim especial per a l'illa de
Formentera, i pensam que queden cobertes.

I també amb referència al rol del Consell Consultiu, que
recull una esmena a l'article 17, nosaltres consideram que el
paper que ha de tenir i la intervenció que ha de fer ja queda
prou definida tant a la llei de consells insulars com a la llei
pròpia del Consell Consultiu.

Amb MÉS per Menorca, no compartim l'eliminació de les
atribucions del vicepresident, és a dir, no pensam que, davant
l'absència de president, el vicepresident pugui modificar els
decrets de creació i extinció dels departaments insulars, ens
sembla un poc estrany que es vulgui eliminar aquesta qüestió.

Tampoc no compartim que el seu grup vulgui eliminar
articles referits als drets dels ciutadans, a la transparència i a la
informació pública, nosaltres entenem que són articles
necessaris i que es podran desenvolupar i desplegar a través del
reglament que aprovi cada consell insular.

Referint-me al tema lingüístic, sí que podria referir-me tant
a VOX com al Partit Popular i a Ciutadans, que tenen esmenes
en aquest sentit, jo vull lamentar que siguin vostès els que
hagin trencat l'acord aconseguit a aquesta comunitat autònoma,
on no hi havia cap conflicte, i que vostès, com dic, ho hagin
esbucat. Crec que necessiten una profunda reflexió quant a
aquest tema i, sobretot, conèixer la realitat pròpia de la nostra
llengua d'aquesta terra i, com els dic, lamentar el seu
posicionament constant a qualsevol llei que es faci a aquest
parlament en relació amb la llengua pròpia de la nostra terra.

En relació amb Ciutadans, pel que fa a les seves esmenes,
referides als directors insulars, no compartim la necessitat de
crear un òrgan on hi hagi tots els directors insulars per donar
suport tècnic, entenem que cada director insular és expert i té
coneixement de les seves àrees i que, en tot cas, eleva tota la
informació necessària als consellers per poder defensar
qualsevol matèria que els afecti al consell executiu. Tampoc no
compartim que les creacions de les direccions insulars hagin de
quedar motivades pels motius que exposen a la seva esmena,
nosaltres entenem que l'organització del consell depèn del
president o la presidenta i que aquesta organització ve
motivada per aquell programa polític que es vulgui

desenvolupar, d'acord amb els resultats d’unes eleccions
democràtiques.

Llavors, per fer una reflexió general, quant a les atribucions
del ple, consell executiu i president, que més o manco la gran
majoria de grups hi havien presentat esmenes, pens que durant
tota la ponència es va arribar a un cert equilibri per donar més
protagonisme a l'executiu, per tal d'agilitar certes qüestions,
però sense perdre el paper democràtic que té el ple dels
diferents consells insulars. 

A més, també cal tenir en compte que algunes
modificacions que es presentaven no es podien dur a terme
perquè topaven directament amb la Llei de bases de règim
local, que defineix i ens ferma en tota una sèrie de qüestions, i
que sí que aquí, en aquest punt podríem estar d'acord amb el
Partit Popular, que tal vegada cal aquesta revisió de la llei; que
jo crec que durant la ponència també es va manifestar pels
diferents grups parlamentaris.

Quant als límits econòmics, sí que és cert que la nostra
formació durant tota la tramitació no tenia massa clar que
s'hagués de fer la modificació, però sí que vull avançar que
votarem a favor de l'esmena 14173, del Partit Popular, en la
qual no es fixa una quantitat, però que queda que es podrà
establir per reglament. 

Finalment, no vull acabar sense parlar sobre la potestat
reglamentària, que també ha estat protagonista durant tota la
tramitació, nosaltres entenem que la modificació de l'Estatut
d'Autonomia del 2007 estableix la potestat reglamentària als
consells insulars i que aquesta es realitza, sense perjudici que
el Govern de la comunitat la pugui coordinar, que seria l'article
71.2, i també poder establir els principis generals, que seria
l'article 58.3, i pens que això és així.

A més, durant totes aquestes jornades que es varen fer per
part de l'Institut d'Estudis Autonòmics, que vull aprofitar també
per agrair aquestes jornades perquè varen ser molt productives,
els diferents experts que hi havia, catedràtics en dret
administratiu, també es varen pronunciar en aquest sentit quant
a la interpretació, que crec que no n'hi ha d'altra, i que, per tant,
en aquest sentit, nosaltres no compartim la visió d'alguns grups
parlamentaris quant a la potestat reglamentària. Pensam, a més,
que dóna peu la llei, així com està redactada, que es puguin
recollir totes aquestes particularitats, idiosincràsia de cada
consell insular, perquè entenem que cada consell insular, com
dic, és diferent i ha de poder organitzar-se i regular certes
qüestions així com es decideixin. 

I simplement vull acabar i donar les gràcies per la voluntat
d'arribar a acords. He de dir que he passat molt de gust en
aquesta ponència, que fer una llei estatutària suposa això,
negociar, debatre, arribar a consensos i, simplement, vull donar
les gràcies a tots els membres 
que hi varen participar.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Socialista, per
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Gràcies, president. Siguin benvinguts, senyors consellers
dels consells insulars, representants d'entitats econòmiques i
socials, professionals del dret, bon dia, senyores presidentes de
Formentera, de Menorca i de Mallorca, bon dia, Sr. President
d'Eivissa, diputat i company de ponència de la llei que
debatem, estan unides i unit, diria, vostès quatre en la
diversitat. Bon dia, senyores i senyors diputades.

Units en la diversitat podria ser la divisa que definís la
voluntat de Formentera, de Mallorca, d'Eivissa i de Menorca de
tenir un camí futur comú a partir de la molt legítima ambició de
créixer en drets i en oportunitats. Units en la diversitat és el
lema de la Unió Europea, una realitat política i institucional,
com les Illes Balears, construïda a partir d'una evidència
geogràfica que la història s'havia entossudit a desmentir. 

La diversitat, fruit, conseqüència de la insularitat, és la raó
que justifica, explica, l’existència dels consells. Així ho
reconeix la Constitució i així ho defineix l'Estatut.

Avui aprovarem, esperam, la llei que ha de fer possible que
els consells acompleixin amb molta més eficiència i eficàcia la
funció de ser el govern de cadascuna de les Illes, cosa que
encomana l'Estatut. I hem arribat a bons acords amb El Pi, amb
Ciutadans i amb el diputat de Formentera, el Sr. Sanz, no
debades la llei té tot un títol destinat a desplegar la singularitat
del seu consell, i hem arribat a acords molt importants també,
i sobretot amb el Grup Popular, hem superat la cautela dels dos
terços dels vots que, per a l'aprovació d'aquesta llei, estableix
l'Estatut, amb la voluntat de garantir l'estabilitat en
l'organització i funcionament dels consells. 

Hem volgut que tothom se sentís representat en la llei, no
ho hem aconseguit del tot. Al recompte final sabrem la
magnitud, en tot cas minsa, de la discrepància. 

Hem pactat 108 esmenes, més de la meitat de les 207
presentades. De les 9 esmenes que manté actives el Grup
Popular votarem a favor de la 14173 i voldríem proposar les
transaccions a la 14170 i a la 14191, també del Grup Popular.
Tots els portaveus les tenen, els demanaria que ens permetin
que les votem. 

Sabíem que l’aritmètica ens obligava a arribar a acords,
però diria que hem anat molt més enllà en benefici dels consells
i de la seva estabilitat. 

Ha estat un plaer poder treballar amb el Sr. Marí, bon
coneixedor de la realitat dels consells i amb un gran sentit de la
responsabilitat institucional. I ha estat un gust poder coordinar
la ponència, tots els portaveus han fet que la feina es fes
gairebé sola i d'una manera cordial i ha estat fonamental el
suport del lletrat Sr. Isern, clau, perquè una llei tan complexa
arribés a bon port. 

La Llei de bases de règim local imposa als consells moltes
limitacions que són contradictòries amb la voluntat estatutària
i dedica bona part de la seva activitat als procediments propis
de les administracions locals, quan allò que han de ser i volen
ser és governs.

Aquesta cotilla legal ha estat una rèmora que ha frenat la
voluntat de donar tot el nervi que voldríem els consells i ha
frustrat algunes bones propostes que avui per avui,
lamentablement, no són viables jurídicament, com ens ha
recordat la Sra. Campomar. Esperem que els consells puguin
alliberar-se ben prest del vincle que encara els emparenta amb
les diputacions provincials, que l’article 41 de la Llei de bases
sigui a la fi modificat. Els consellers, els consells, llavors, seran
encara molt més govern en benefici de l’agilitat en
l'administració i de la bona gestió, eficaç i eficient, dels
interessos públics. 

Hem anat tan enfora com hem sabut i pogut, però sense
sortir-nos del que ha ser una llei, segons el seu article 1, que té
per objecte establir el marc jurídic fonamental de
l’organització, el funcionament, el règim jurídic dels consells
insulars, i ho hem fet des d'un projecte que, abans d’entrar en
el Parlament, ja havia recollit gran part de les al·legacions que
els consells hi havien formulat. 

No podem compartir lectures esbiaixades de l'Estatut que
escapcen la voluntat de coordinació units amb la diversitat del
Govern.

MÉS per Menorca ens demana que reglaments del Govern
que afecten els consells siguin consultats als consells i que
siguin avalats pel Consultiu. Ja és així, es contempla on
correspon, articles 43 i 58 de la Llei 1/2019, del Govern, i
article 18 de la Llei 5/2020, reguladora del Consell Consultiu.
No podem organitzar el funcionament del govern del Consell
Consultiu a través de la llei que s'ha d’encarregar d'articular els
consells, com no seria correcte la viceversa. En aquest cas,
endemés, seria superflu, perquè ja és així.

MÉS per Menorca també voldria suprimir els articles que
estableixen un marc per a la confecció de reglaments orgànics
dels consells. No compartim que açò limiti la seva capacitat
d'autoorganització i, molt manco, d’acció política. Aquest és,
sens dubte, un punt sensible de la llei.

Allò que sí estableix són les línies mestres que han
d'ordenar l’exercici de les competències, per part dels distints
òrgans dels consells, condicionades com estan per la Llei de
bases, així com la funció política i de control que ha d’exercir
l’oposició, i les normes de transparència i bon govern que han
de regir sempre les administracions. El vetllar perquè aquestes
regles i garanties mínimes es compleixin arreu, bon govern,
control i transparència, no es pot considerar cap intromissió,
una intromissió que ho seria, en tot cas, del Parlament, en favor
de la qualitat democràtica dels consells. 

El Sr. Castells ens sol demanar que les iniciatives
legislatives del Govern hagin de passar pel sedàs del Consell
Consultiu, el guardià de l'Estatut, en qui tant sol confiar -i fa bé
el portaveu de MÉS per Menorca-, no podem compartir la seva
opinió quan afirma que el projecte de llei s'extralimita en
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perfilar la capacitat de coordinació del Govern. El projecte ha
passat pel Consultiu, que ha avalat el seu contingut, l'article
72.1 de l'Estatut ens indica que en les competències pròpies la
potestat reglamentària és dels consells, però també afirma, punt
2, que, en tot allò que pugui afectar els interessos de la
comunitat autònoma, la coordinació de l'activitat dels consells
la té el Govern, amb la participació, és clar, punt 3, dels
consells.

I recordem la divisa: units en la diversitat, necessitam del
paper d'àrbitre, de balança de l'equitat, que l'Estatut atorga al
Govern. El fet de negar açò implicaria, ¿quién da más?,
l'aventura d'enfrontar-se cadascú amb les seves úniques forces
i recursos als problemes, als enormes reptes i a les formidables
oportunitats de la globalització. Illes aïllades -illes aïllades- és
un pleonasme incompatible amb l'Estatut i és incompatible amb
les societats modernes i pròsperes, europees i cosmopolites, de
Mallorca, de Menorca, de Formentera i d’Eivissa. 

No podem reescriure l'arquitectura institucional de les Illes
Balears -determinada, com està, per l'Estatut-, des de la llei de
consells, els consells no són, ni poden ser, terminals
administratives de ningú, són els governs de cadascuna de les
Illes, amb les seves competències i amb la seva estructura, i el
Govern de les Illes Balears ha d’exercir les seves competències
i, a la vegada, ha de ser el garant de l'equitat social i territorial,
des de la seva responsabilitat estatutària de coordinació. Els
drets són de les persones, no dels territoris, el Govern és
físicament a Palma, ho diu l'Estatut, però actua a tot el territori,
com actua a tot el seu territori cada consell insular, en exercici
de les seves competències.

Totes les aspiracions que tenen per àmbit últim el marc
territorial de les Illes Balears són del tot legítimes, però convé
que no acabem confonent o convertint la diversitat en Babel.
Els governs dels consells seran, a partir d'ara, més govern, amb
un president i un consell executiu reforçats, i l’oposició tindrà
uns millors instruments per exercir la seva funció de control
democràtic. El diàleg amb els ajuntaments tindrà uns canals
més eficients, el suport jurídic i tècnic als municipis s'articularà
d'una manera més ordenada i eficient, i la cooperació
esdevindrà governança, cogovernança, a la manera com s’ha
governat de manera compartida, per exemple, la lluita contra la
pandèmia.

L’agilització i la modernització dels serveis anirà en
benefici de les ciutadanes i dels ciutadans, així com hi anirà una
major transparència, i la major capacitat d'organització dels
consells i del seu sector instrumental.

D'ençà que aprèn a donar les seves primeres passes fins que
gaudeix plenament del seu retir laboral, qualsevol persona de
les Illes Balears és acompanyada, sempre i en tot moment, per
algun servei del seu consell, açò és possible gràcies als
treballadors i a les treballadores públics que els conformen, no
oblidem ni el seu compromís ni els seus drets, sense
treballadors, no serien possibles tots els serveis que es presten
als consells.

Hem vist com la resposta a la pandèmia i a la guerra ha estat
a Europa, és a dir, units en la diversitat, com ens hauríem pogut
enfrontar d'una manera isolada a la pandèmia les múltiples

societats dels 27 estats membres? Com ens hi hauríem pogut
afrontar de manera aïllada les quatre illes Balears? La resposta,
com ens ha recordat avui matí la presidenta del Govern, ha
estat la cogovernança; ens hauríem de demanar com ho haurien
fet sobretot les societats demogràficament més petites, amb una
musculatura política i administrativa manco poderosa, anant
cadascuna pel seu vent. Europa ha entès la necessitat de sumar
i ha comprès que la suma només és, serà possible des del
respecte a la diversitat; la suma dels elements socials diversos
només és possible des de la seva voluntat activa. Aquest és el
camí que hem elegit les Illes Balears.

“Quatre illes, un país, cap frontera” va ser el lema amb què
el primer Govern de Francesc Antich va apostar pel
reconeixement cohesionador de la diversitat de les Illes
Balears. Hem de tornar a aixecar fronteres o apostam per
sumar-nos a l'esforç edificant d'Europa? Avui és, ha de ser i
serà, el dia del reconeixement de la diversitat, que és fruit -no
ho oblidem- de la insularitat; avui és el dia, per tant, del
reconeixement d'aquesta diversitat, que no vol dir del
desballestament, ben al contrari, de la cohesió social de les Illes
Balears. La cohesió social no neix per generació espontània, no
podem aïllar-la de la diversitat, perquè sorgeix d'ella, de la
capacitat adhesiva de les singularitats. 

Per açò, avui, senyores i senyors diputats, és el dia dels
consells: de Formentera, de Mallorca, d'Eivissa i de Menorca.
Units en la diversitat i en la prosperitat i en el benestar, per
molts d'anys!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Borràs. Començam el torn de rèpliques i
contrarèpliques. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President. Si em permet, parlaré de l'escó, seré
breu. Podríem reiterar les esmenes que hem presentat i no s'han
aprovat, però en aquest punt som conscients que no hi haurà
gaire canvis.

Amb aquesta llei avançam cap a una millor gestió, més
autogovern i més agilització administrativa en els consells, i és
evident que queda feina per fer. Esperam que en el futur es
pugui millorar amb aquesta modificació -que crec que tots els
portaveus n’hem parlat- de la Llei de bases locals.

Per tant, és un punt i seguit, però, en general, vull dir que
des del Grup Parlamentari El Pi estam contents de les passes
que s'han fet i, per tant, la votació final a aquesta llei serà que
sí. Gràcies a tots per la feina feta.

Gràcies, presidenta.

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

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

També parlaré des de l'escó. Crec que, des de MÉS per
Mallorca, volem tornar valorar aquest gran consens per caminar
cap a unes institucions, com són els consells insulars, de cada
vegada amb més autonomia organitzativa i més fortes.

I també vull aprofitar -que no ho he fet-, també vull agrair
al Sr. Borràs la seva coordinació, perquè també crec que ha
ajudat que tots ens sentíssim còmodes.

I, des d'aquí, evidentment, vull reiterar el rebuig majoritari
als atacs a la llengua catalana i a la llengua pròpia que s'han
posat en moltes d'aquestes esmenes i, per tant, esperem que
aquest consens cap a la defensa de llengua pròpia, a la qual s’ha
sumat el Partit Popular, no es trenqui en un futur.

I després de qualque manera, també, vull reiterar el que ja
he dit a la meva primera intervenció, el reconeixement que ara,
també, ens posem tots mans plegades a modificar aquesta renda
del regim local estatal, precisament, perquè reconegui aquest
fet diferencial dels nostres consells insulars i que puguin
disposar d'una major autonomia, perquè és l'única manera -amb
aquestes institucions, fortes- d’afrontar els reptes de futur que
ens venen, de crisis ecològiques, de crisis climàtiques i de
defensar aquesta economia estable que tots volem per a les
nostres illes.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, responent..., agraesc els
comentaris de la Sra. Sans, del Sr. Borràs, a la meva
intervenció, al cap i a la fi, això és un debat. Sra. Sans, supòs
que no se li ha escapat, quan nosaltres proposam eliminar una
sèrie d'articles, no és perquè no estiguem d'acord amb el que
diuen aquests articles, és perquè creiem que això ha d'anar al
reglament orgànic dels consells i que, per tant, la llei hauria
d'haver passat més de puntetes sobre alguns aspectes massa
concrets, hi ha aspectes que arriben a un nivell de concreció
que, fins i tot, sobta a una llei, no? Per tant, és en aquest sentit,
que els volíem eliminar.

Respecte del tema de la potestat reglamentària, hi ha un
problema, és a dir, hi ha un problema, vostès no el volen veure,
però és que fins i tot hi ha sentències del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears que es lamenten que l'Estatut no és
prou concret a l'hora d'establir la frontera de les competències
entre el Govern, competències executives, entre el Govern i els
consells insulars. I fins i tot alguna sentència, alguna de les més
famoses, la sentència que va guanyar el Consell de Formentera

contra el decret de desplegament de la llei Delgado,
precisament, el jutge diu, bé, esperem que quan es faci una llei
de consells, tots aquests temes quedin aclarits, i no hem
aprofitat per aclarir-los. 

Per tant, em referesc a problemes concrets que hi ha en
aquesta comunitat autònoma, el Sr. Pérez-Ribas insistia molt
que aquesta llei ha de ser administrativa i que no s’ha d’ocupar
d’aquestes coses, però hi ha jutges del Tribunal Superior de
Justícia de Balears o magistrats, que consideren que caldria
clarificar alguns d'aquests aspectes que són paradigmàtics de la
nostra organització com a comunitat autònoma i,
malauradament, no els hem resolt.

El Sr. Borràs, m’ha fet gràcia aquesta recurrència
permanent al principi “d’units en la diversitat”, jo no ho
qüestion això, Sr. Borràs, “units en la diversitat” està molt bé,
però hi ha moltes maneres d'estar units, hi ha moltes maneres
de coordinar-se; vostè em diu que l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears preveu la coordinació per part del Govern, jo no
ho he discutit per a res això; preveu que el Govern pugui
establir principis generals, jo no he discutit això; el que dic és
que hi ha moltes maneres d’establir aquesta coordinació. La
coordinació, en principi, em remet a una idea d'horitzontalitat,
es coordinen iguals, i aquí hem optat per una via de verticalitat.
És a dir, hi ha un govern que coordina la resta, és a dir, hi ha
una actitud activa d'un govern que coordina i una actitud
passiva d'uns governs que són coordinats.

I podríem haver definit la coordinació d'una forma molt més
horitzontal i d'una forma molt més transparent, i menys
unilateral, en la que hi hagués unes fórmules de col·laboració
més transparents, en què aquesta apel·lació a la participació
dels consells hagués quedat concretada. Perquè jo ho he dit a
la meva primera intervenció, aquí moltes vegades hem sentit i
jo he sentit membres del Govern que esgrimeixen la
participació dels consells i a vegades la participació dels
consells és que se’ls ha telefonat per explicar-los que demà
sortirà un decret llei del Govern. 

(Remor de veus)

Llavors crec que hem perdut una oportunitat en un aspecte
que és problemàtic, que és font de conflictivitat en les relacions
entre les institucions de les nostres illes, que haguessin quedat
resolts. I, malauradament, de fet, en molts aspectes, sobretot el
tema dels principis generals, la llei no és que vagi molt més
enllà del que estableix l'Estatut d'Autonomia, en el tema dels
mecanismes de coordinació, sí, estableix tota una sèrie de
mecanismes, tots ells crec jo inspirats per aquesta idea de
verticalitat i no tant per la d’horitzontalitat, que és el que ens
hagués agradat. 

Per cert, el dictamen del Consell Consultiu. El dictamen del
Consell Consultiu, que és favorable, en termes generals, a
vegades, la veritat és que costa veure els dictàmens del Consell
Consultiu si són favorables o no, perquè fan tot un seguit de
comentaris i de vegades no saps ben bé si estan a favor o no,
però, per exemple el dictamen del Consell Consultiu, home!, hi
ha coses que són a la llei de consells que haurien de ser a la
Llei del Govern. Per tant, un dels comentaris lleugerament
crítics que fa el Consell Consultiu respecte d’aquesta llei, va en
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la línia del que jo dic. La Sra. Sans, en comissió, em va dir,
escolti..., i vostè m’ho ha dit ara també, la Llei del Govern ja
preveu la participació dels consells; però si la llei del Govern
preveu la participació dels consells, home!, o una de dues, o no
regulem aquí, o, com a mínim, posem el mateix que posa allà.
El que no té sentit és que la Llei del Govern, quan parla de la
coordinació, o quan parla del establiment de principis generals,
digui una cosa respecte de la participació dels consells i que a
la llei de consells es diguin coses diferents. Per tant, és un tema
que, insistesc, crec que no ha quedat ben resolt. 

Nosaltres, malgrat tot el que he dit, celebrem aquesta llei,
perquè era necessària, era necessària i, evidentment, és un pas
endavant. Nosaltres el que no farem mai serà votar en contra
d’un element que creiem que millora la situació en la qual ens
trobàvem. Però vostès entendran, i jo crec que, i això no m'ho
podran rebatre, Sr. Borràs, que la ignorància que ha fet el
Govern de les aportacions de MÉS per Menorca, ens
impedeixen votar-hi a favor; nosaltres hem fet tota una sèrie
d'aportacions i vostès no han volgut negociar, més que aspectes
purament secundaris i que de vegades han servit simplement
per arribar a transaccions en temes amb els quals estàvem tots
d'acord, doncs, evidentment, nosaltres ens sentim exclosos del
consens respecte d’aquesta llei. 

Jo crec que vostès, que està molt bé, que era el que havien
de fer, evidentment, han cercat el suport del Partit Popular,
perquè s'havien d'aconseguir dues terceres parts dels vots, i crec
que vostès han perdut l’oportunitat de fer una cosa que és molt
senzilla, que és aconseguir un consens més ampli, perquè crec
que mai hem posat un preu inassequible o un preu exagerat al
nostre suport. Simplement no s’ha volgut cercar el suport,
supòs que és un preu que hem de pagar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, termine por favor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... per alguns moments -ara acabo tot d’una, Sra. Presidenta-, és
el preu que hem de pagar per alguns moments haver mantingut
la integritat de les competències del Consell Insular de
Menorca i, en aquest cas, evidentment, és un preu que pagarem
molt gustosament.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Vicepresidenta. A ver, Sra. Sans, de Podemos,
que usted ha salido aquí a decirnos que “rompemos la paz
lingüística”. ¿A qué paz se refiere, a la paz de los cementerios
o a la pax romana, se acuerda? Más que nada porque nosotros
no venimos a romper ninguna paz, porque no existe la paz
lingüística cuando se aplica un sistema de imposición
obligatoria del catalán por encima de los derechos lingüísticos

de los ciudadanos que quieren utilizar cualquiera de las dos
lenguas oficiales. Es imposible que exista paz, lo que existe es
imposición. 

Es lo mismo que ha dicho la Sra. Campomar, “ataques a la
lengua catalana”. Pero ¿qué ataques a la lengua catalana? Pero,
vamos a ver, es que esto parece el mundo al revés, pero cómo
se atreven a decir ustedes que nosotros somos los que atacamos
o que no queremos la paz lingüística si lo que estamos pidiendo
es bilingüismo, libertad lingüística, que estén las dos lenguas
oficiales, que tenemos dos lenguas oficiales, que son las que
hablan la mayoría de los ciudadanos y que tienen todo el
derecho del mundo a acceder a la administración y tener la
información en las dos lenguas oficiales. Y nosotros
defendemos que sean las dos, ustedes defienden que se
imponga una, el catalán, por encima de todo, son ustedes, si son
ustedes, los de El Pi, los de Podemos, los del PSM, MÉS o
todas las siglas que tienen ahí dentro, los del Partido Socialista,
si ustedes son los que imponen una lengua y nosotros lo que
queremos es que haya libertad de elección entre las dos, ¿quien
es el moderado y quien es el ultra? Ustedes son los ultras, los
que imponen el catalán...

(Remor de veus)

..., nosotros somos los moderados, que queremos que se pueda
hacer en las dos lenguas oficiales...

(Algun aplaudiment i remor de veus)

... Menos intentar engañar a los ciudadanos, que a los
ciudadanos no les engañan señores.

(Continua la remor de veus)

Y lo mismo, -no se pongan nerviosos- y lo mismo... hay que
destacar lo que ha dicho el Sr. Borràs, del Partido Socialista, el
Sr. Borràs, ha repetido en infinidad de veces en su intervención
“unidos en la diversidad”, “unidos en la diversidad” referido a
la Unión Europea, y “unidos en la diversidad” referido a la
autonomía de Baleares. Y, ¿España, Sr. Borràs? Porque, por
arriba la Unión Europea y por abajo la autonomía, su discurso
es el que se debería aplicar a España, “unidos en la diversidad”.
Usted ha hecho un discurso que es también el que defendemos
nosotros, que estemos “unidos en la diversidad”, porque usted
ha hecho referencias a que necesitamos un Gobierno fuerte...

(Remor de veus)

... -sí, sí, fíjese, fíjese-, usted ha dicho: necesitamos un
Gobierno fuerte, que evite egoísmos, que evite que cada uno
vaya por su cuenta, no podemos convertir esto en Babel.
Efectivamente, no podemos convertir España en Babel, que es
lo que ha provocado el actual sistema autonómico, si es que es
así como dice usted, lo que pasa es que ustedes lo aplican a la
autonomía, como si no existiera nada más. Existe la autonomía
y la Unión Europea, España ha desaparecido, ustedes no se
acuerdan de España.

Nosotros sí que nos acordamos de España, que es, además,
la única manera de garantizar la igualdad y los derechos de
todos los españoles, estén donde estén. No lo que ustedes
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proponen, porque lo que ustedes están proponiendo, también
con este tipo de leyes, es crear diferencias entre españoles.
Porque ¿saben lo qué hacen ustedes, por otra parte?
Uniformizar en lo que pueden, porque precisamente el sistema
autonómico, y en Baleares es un ejemplo, lo que intentan
ustedes es uniformizar las islas; aquí queda muy bonito hablar
de las peculiaridades, de que respetamos a cada isla, pero
después sale usted y dice que cada uno no puede ir por su lado.
Y efectivamente es así, empiezan uniformizando la lengua, nos
aplican y nos imponen el catalán, estándar ortopédico, ese que
no habla nadie por la calle, así diferencias lingüísticas entre
islas no queda ninguna, y después uniformizan absolutamente
todo para que ninguna isla pueda decidir realmente el gobierno
que desea para sus ciudadanos en cada isla. Esto es lo que
hacen ustedes, uniformizar.

Pues nosotros no, nosotros sí que creemos en la unidad en
la diversidad, España es diversa, gracias a Dios, pero España
será fuerte si está unida, y no seguimos con un Estado
autonómico que ustedes han desarrollado de una manera, todos
los que están aquí, que nos llevan a la división cada vez mayor. 

Miren, si realmente quieren agilizar y conseguir que la
administración sea eficiente, como también se ha repetido
muchas veces, lo que deben hacer es reducir la administración
pública, que es lo que tampoco contempla esta ley. Reduzcan
la administración pública, acaben con más de 200 cargos
políticos que solo sus sueldos nos cuestan más de 14 millones
de euros; acaben con las 56 empresas públicas que nos cuestan
un riñón, empezando por una televisión pública, que no ve
nadie, y que nos cuesta más de 40 millones de euros al año;
acaben con un sobredimensionado gobierno balear, con más de
11 consejerías, con sus direcciones generales, y verán cómo la
administración es mucho más ágil. Si quieren reducir y hacer
eficiente, pues, lo que deben hacer es eso, lo demás ¿qué es?
Lo demás es seguir aumentando, que es lo que provocan estas
leyes que aprueban ustedes.

Por eso nosotros no votaremos a favor de esta ley y nuestro
voto será contrario.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Marí.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. MARÍ I TORRES:

Gràcies, president. Bé, tornant al que assenyalava a la meva
primera intervenció, aquesta llei no resol, però és que tampoc
no pot resoldre el fet que les institucions insulars exerceixin les
seves competències, sobretot les transferides, amb igualtat de
condicions que ho fa el Govern de la comunitat autònoma, ja
que per això és necessari anar més enllà, com hem dit quasi tots

els representants de diferents grups polítics en aquesta tribuna,
és necessari, idò, modificar la Llei de bases de règim local i
altres normatives que també limiten l'àmbit d'aplicació de la llei
de consells. Però, insisteix que és un debat que no podem
obviar i que, més prompte que tard, haurem d'abordar.
Difícilment, sense canviar la Llei de bases, s'aconseguirà una
regulació eficaç que realment resolgui els problemes derivats
de la gestió i aprovació de mesures importants per a cada una
de les Illes. 

D'altra banda, tot i aquesta nova llei de consells, no és una
llei de finançament, no podem obviar tampoc tot el que
suposarà quant a temes d'organització i funcionament
competencial, i per això, i ho repeteix i hi incidiré molt i sap,
Sra. Garrido, que li he insistit molt en aquest tema, s’ha
d’incidir en la necessitat de compensar econòmicament per part
del Govern l'esforç que suposarà millorar la capacitat gestora
dels consells i vull agrair aquí el que ha dit la Sra. Esperança
Sans, que donarà suport a una esmena que hem presentat
precisament per millorar aquest finançament, la qual cosa li
agraesc molt sincerament, crec que és una passa molt endavant.

Amb aquesta llei el que hem de fomentar és, precisament,
que aquestes institucions insulars es consolidin com a veritables
organismes d'autogovern, reforçant aquest paper representatiu
i defensor de la realitat insular i d'una administració que és
referent per als ciutadans. 

Vull dir que, a més del contingut d'aquesta llei, ha d’existir
també una vertadera voluntat política tant per part dels
responsables dels consells de fer els màxims esforços, tant per
desenvolupar aquesta llei a través del reglament orgànic, com
també per part del Govern de col·laborar, no només
econòmicament, sinó adaptant sempre que es faci necessari i
també quan es reclami des dels consells, la legislació
autonòmica respectant les singularitats de cada una de les Illes.

Sense cap dubte, cada consell insular és la institució que
millor coneix i representa el sentiment illenc i hem d'aconseguir
que les competències transferides es puguin exercir en igualtat
de condicions, quant a mitjans i marcs jurídics, que el Govern
de la comunitat autònoma.

En breus moments aquest text s'aprovarà, amb una majoria
molt àmplia d’aquesta cambra, però sabem que és una llei que
s'haurà de tornar a modificar i també farà falta un ampli
consens, perquè això passi ens hem de marcar l’objectiu d
instar el Govern central, com ha dit la consellera Garrido, que
modifiqui i adapti la Llei de bases de manera que es reconeguin
dins el marc normatiu estatal els consells insulars, se’ls
reconeixin les ferramentes jurídiques i els mitjans que mereixen
i necessiten com a òrgans d'autogovern de cada una de les
nostres illes. 

I ja per finalitzar, quant a les esmenes, acceptam les
transaccions proposades pel Partit Socialista i retiram les
esmenes número 14167, 14149 i 14186, perquè ja veiem que
estan incloses en el text final.

I per acabar, en nom del Grup Parlamentari Popular, vull
donar les gràcies per la feina feta a les conselleres de
Presidència que han participat en l'elaboració d'aquesta llei, en
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una primera instància la Sra. Pilar Costa, i últimament la Sra.
Mercedes Garrido; també a tots els diputats de la Comissió
d'Assumptes Institucionals, en especial he de dir, he
d’anomenar el Sr. Damià Borràs i també el lletrat Sr. Isern, així
com tots els tècnics que han intervengut i que han treballat en
la tramitació d'aquesta llei, tècnics de la conselleria i també de
diferents consells, així com també vull ressaltar el bon tarannà
que hi ha hagut per part de tots els grups polítics per arribar als
màxims acords possibles.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Intervindré des de l'escó Bé, ja hem
parlat durant molta estona d’aquesta llei, que des del Grup
Parlamentari Ciutadans insistim que és una llei tècnica, que és
sobretot per donar seguretat jurídica als consells.

I, finalment, vull agrair, com ja han fet altres portaveus,
però realment ha estat molt enriquidor totes les sessions de
ponència que hem tingut, tota la sessió de la comissió, veure
tots els grups parlamentaris fent esmenes propositives i amb
intenció de millorar la llei i de donar millor servei als
ciutadans. Bé, vull agrair també al lletrat, al Sr. Isern, i a tots
els tècnics que han treballat durant aquests mesos o anys,
perquè des que es va iniciar la tramitació ha passat molt de
temps, en aquesta llei.

Gràcies, president.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Jo també intervindré des de l'escó. El
primer de tot, vull comentar que..., i ja s’ha explicat, pens que
és una llei que ha estat molt treballada, molt consensuada, que
ha estat treballada directament pels consells insulars, crec que
d'això no n’hi ha cap dubte i que, per tant, trob que avui ha de
ser un dia de celebració i d'estar contents i contentes amb la
feina feta per part de totes aquestes institucions i també de part
de tots els grups parlamentaris.

Trob que no és un dia on la crispació de VOX tengui espai,
sempre en contra de la nostra llengua, dels drets humans, del
nostre sistema autonòmic que recull la Constitució, en pro de
la descentralització de l'Estat, i que, per tant, nosaltres no li
donarem més peu avui a vostè, ni més veu, en aquest espai,
quan -reiter- trobam que és un dia que hem d'estar contentes i

que ens hem de felicitar tots i totes per la gran tasca
desenvolupada, i simplement vull tornar agrair la tasca feta a
tothom.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de sortir al faristol he fet
exercicis de respiració per intentar mantenir el to que crec que
hauríem de tenir tots de cordialitat i d'harmonia. Si un dia fem
un debat aquí sobre la segona llei de la termodinàmica
possiblement VOX intentarà convertir-ho en un debat
lingüístic. 

En tot cas, crec que aquí és el temple de les lleis i l'únic que
fem a la llei de consells i a qualsevol altra llei és respectar
l’ordenament jurídic, respectar les lleis que ens hem sabut
donar, tant sobre llengua, tant sobre arquitectura institucional
de la nostra comunitat. 

I, per tant, crec que avui és un dia que parlam d'arquitectura
institucional d'aquesta comunitat, és un dia que, diguéssim, en
el temple de les lleis hem de ser respectuosos amb les normes,
i hi ha una immensa majoria, immensíssima majoria d'aquest
parlament i de la societat de les Illes Balears que és respectuós
amb les normes, que s'entén, parla una llengua, que respecte
totes les llengües i que construeix un futur millor per a tothom
des del respecte col·lectiu.

A partir d’aquí jo molt poc a dir, no entraré en més..., i
lament que no es pugui aprovar per unanimitat dels grups que
constitueixen el gruix democràtic d'aquest parlament la llei.

Crec que és possible mantenir l'estructura de la comunitat
autònoma, aquest “units en la diversitat”, que jo feia èmfasi a
la primera intervenció, des del respecte a aquesta arquitectura
institucional; és a dir, amb una llei no podem corregir altres
lleis, no podem corregir l'Estatut i hem d’intentar que totes les
lleis encaixin perquè aquesta estructura es respecti.

Evidentment, el paper del Govern és de les Illes Balears, el
Govern és el Govern de les Illes Balears i, per tant, actua a tot
el seu territori i la seva capacitat de coordinació té els límits
que li marca l'Estatut, té les directrius que li marca
l'ordenament jurídic i, evidentment, té aquest camí, i ho hem
vist quan s’ha procedit a fer debats quan fem iniciatives, com
la recent transferència al Consell de Mallorca de les
competències d'ordenació turística, que els quatre consells a la
Comissió General de Consells, a la Conferència de Presidents,
han estat capaços de pactar quin és aquest, ordena aquest límit
entre els principis generals que marca el Govern i quina és
l'actuació que reglamenta cada consell a través de la seva
capacitat reglamentària; és a dir, han estat capaços de posar-se
d'acord. 
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És cert que l'Estatut és complex, no ho resol bé, però la
voluntat de suma, de respecte a les competències d'altres, es fa
possible des de l’entramat institucional que es pugui construir
molt bé aquest mapa competencial, aquesta feina conjunta de
Govern i consells per avançar en la prosperitat dels ciutadans
i ciutadanes. Perquè, ho tornaré a dir una vegada més: els drets
són dels ciutadans i de les ciutadanes. I, per tant, la feina de tots
és fer feina per respectar aquests drets.

Evidentment, la supressió per activa o per passiva del
Govern de les Illes Balears crec que no ens duria enlloc;
primera, perquè, evidentment, no és possible jurídicament ni ho
podem fer a través de la llei de consells ni, a més, no crec que
fos positiu per a ningú. Evidentment, tornar al sistema de les
antigues diputacions franquistes, un govern central que dirigeix
i una diputació provincial única o quatre diputacions
provincials convertint cada illa en província, no afegiria res,
sinó que incrementarien moltíssim la complexitat de govern,
evidentment no respectaria la voluntat dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, que és arribar a acords a les Illes
Balears entre les Illes Balears entre la societat civil de les Illes
Balears per construir un futur comú de prosperitat.

I, evidentment, que el Govern de les Illes Balears no pogués
actuar a tres de les quatre Illes Balears seria només admissible
des d'una perspectiva, diguéssim, que limitaria excessivament
la visió de conjunt que hem de tenir de la nostra societat,
perquè, evidentment, el Govern no és el govern de Mallorca, és
el Govern de les Illes Balears i actua a tot el territori.
Evidentment, si no pogués actuar a Eivissa, no tendria cap
sentit que pogués actuar a Mallorca, perquè no és açò el que
diuen les lleis ni és açò el que ha dit la voluntat popular a través
de les urnes, quan aprova el primer Estatut, quan aprova aquest
parlament la revisió de l'Estatut, i cada vegada que construïm,
a partir de les lleis, un futur millor. 

Per tant, avui celebrem l'acord d'una immensa majoria
d'aquest parlament a favor d'una nova llei que ha de repercutir
en la prosperitat i el benestar dels ciutadans i ciutadanes,
perquè uns consells més forts, uns consells més àgils, uns
consells més eficients acabaran per millorar el benestar i la
prosperitat dels ciutadans i ciutadanes de cadascuna de les
nostres illes. Per tant, crec que avui estam d'enhorabona, estan
d'enhorabona les quatre illes i, per tant, les Illes Balears perquè
estic convençut que només units en la diversitat serem capaços
de construir, des dels principis federals, ningú no s’espanti, que
defensa el meu partit -és un partit federal des de la seva
fundació- és només des de la voluntat federal que construirem
unes Illes Balears millors, una Espanya millor i una Europa
millor, perquè evidentment açò és una arquitectura institucional
que hem volgut tots i així la farem, pesi a qui li pesi, perquè la
voluntat dels ciutadans i ciutadanes és d’enteniment, de
concòrdia i de cohesió social. Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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 següents agrupacions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, 12810, 12801, 12802, 12797 i
12785. Votam.

3 sí, 50 no, 2 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, de la 12804 a la 12808. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

President, deman votació separada de la 12808. Sí, és un
dret, no ho sé, quin problema teniu?

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Passam a votar la 12808. Votam.

3 sí, 46 no i 6 abstencions.

Ara passam a votar la 12804, 12805, 12806 i 12807.
Votam.

3 sí, 49 no i 2 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears 12780. Votam.

3 sí, 46 no, 6 abstencions.

Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari El Pi, 12800
i 12793. Votam.

3 sí, 46 no i 6 abstencions.

Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari El Pi, 12791
i 12783. Votam.

3 sí, 29 no i 23 abstencions.

Votació de l’esmena, del Grup Parlamentari El Pi, 12809.
Votam.

5 sí, 50 no i cap abstenció.

Votació de l’esmena, del Grup Parlamentari El Pi, 12798.
Votam.

5 sí, 46 no i 4 abstencions.

Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari El Pi, 12794
i 12795. Votam.

3 sí, 46 no i 6 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi, 12786
i 12787. Votam.

20 sí, 29 no i 6 abstencions.
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Votació de l'esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, 12888. Votam. 

4 sí, 46 no i 5 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, 12890. Votam. 

4 sí, 42 no i 9 abstencions. 

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, 12892. Votam. 

4 sí, 46 no i 5 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, 12889 i 12891. Votam.

6 sí, 49 no i cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, 12886. Votam. 

6 sí, 42 no i 7 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, 12887. Votam. 

6 sí, 46 no i 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, 14108 i 14112. Votam.

2 sí, 50 no i 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, 14073, 14074, 14075, 14082, 14083 i 14089.
Votam.

2 sí, 53 no i cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14078. Votam.

2 sí, 40 no i 13 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, 14076 i 14086. Votam.

2 sí, 53 no, i cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14081. Votam. 

2 sí, 50 no i 3 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14077. Votam.

2 sí, 49 no i 4 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, 14094, 14095, 14096, 14097, 14099, 14100 i
14101. Votam.

2 sí, 53 no i cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14084. Votam.

2 sí, 45 no i 7 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14087. Votam. 

2 sí, 36 no i 17 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14110. Votam.

2 sí, 36 no i 17 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14102. Votam.

6 sí, 46 no i 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, 14103 i 14104. Votam. 

5 sí, 33 no i 17 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, 14085 i 14098. Votam.

5 sí, 50 no i cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14109. Votam. 

5 sí, 29 no i 21 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14092. Votam. 

15 sí, 36 no i 4 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14093. Votam. 

18 sí, 33 no i 4 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, 14091. Votam.

18 sí, 29 no i 8 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14133 i 14134. Votam.

1 sí, 50 no i 4 abstencions.
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Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14146, 14130, 14131, 14147 i 14132. Votam.

1 sí, 48 no i 6 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14143. Votam. 

1 sí, 28 no i 26 abstencions.

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14148. Votam. 

1 sí, 49 no i 5 abstencions. 

Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14141 i 14126. Votam.

1 sí, 49 no i 5 abstencions.

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14144. Votam. 

1 sí, 36 no i 18 abstencions. 

Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14128 i 14145. Votam. 

1 sí, 52 no i 2 abstencions. 

Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14136 i 14138. Votam. 

4 sí, 48 no i 3 abstencions.

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14135. Votam.

4 sí, 49 no i 2 abstencions.

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14129. Votam. 

4 sí, 28 no i 23 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14149. Votam.

4 sí, 32 no i 19 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14142. Votam.

14 sí, 35 no i 6 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Mixt,
Formentera, 14137. Votam. 

17 sí, 32 no i 6 abstencions. 

Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, 14156, 14153, 14158 i 14159. Votam. 

4 sí, 32 no i 19 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, 14151. Votam. 

4 sí, 47 no i 4 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Vox-Actua
Baleares, 14160. Votam. 

4 sí, 34 no i 17 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, 14154. Votam.

4 sí, 44 no i 7 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, 14157. Votam.

3 sí, 31 no i 19 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, 14152. Votam. 

17 sí, 34 no i 4 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Vox-Actua
Baleares, 14150. Votam.

17 sí, 34 no i 4 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Popular, 14166.
Votam. 

16 sí, 34 no i 4 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Popular, 14173.
Votam. 

46 sí, 4 no i 5 abstencions.

Si cap grup no s'hi oposa, votació de l'esmena
transaccionada del Grup Parlamentari Popular RGE núm.
14170. Votam. 

49 sí, cap no i 6 abstencions.

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Popular, 14163. 

17 sí, 29 no i 9 abstencions.

Si cap grup no s'hi oposa, votació de l'esmena
transaccionada del Grup Parlamentari Popular RGE núm.
14191. Votam.  

49 sí, cap no i 6 abstencions. 

Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari Popular,
14183, 14184 i 14193. Votam.

17 sí, 32 no i 6 abstencions.
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Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Popular, 14185.
Votam. 

17 sí, 29 no i 9 abstencions.

Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
14206 i 14197. Votam. 

4 sí, 47 no i 4 abstencions. 

Votació de l'esmena, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
14205. Votam.

4 sí, 50 no i cap abstenció. 

Votació de les esmenes, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
14196 i ...

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, disculpi, Sr. President, demanam votació
separada de cada una, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

D’aquestes dues? Idò, votam en primer lloc la 14196.
Votam.

7 sí, 48 no i cap abstenció.

I ara passam a votar la 14198. Votam.

7 sí, 35 no i 13 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos,
14199 i 14203. Votam.

17 sí, 34 no i 4 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos,
14201. Votam.

21 sí, 34 no i cap abstenció.

Passam ara a les votacions dels articles, disposicions i
exposició de motius als quals s'hi mantenen esmenes.

Votació de l'article 9, passam a votar. Votam.

35 sí, cap no i 20 abstencions.

Votació de l'article 11. Votam.

31 sí, 4 no i 19 abstencions.

Votació de l'exposició de motius. Votam.

32 sí, cap no i 23 abstencions.

Votació de l'article 53 i de la disposició final tercera.
Votam.

34 sí, 8 no i 13 abstencions,

Votació dels articles: 1, 21, 83, 124, 125, 127, 128 i la
disposició final primera...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sr. President, demanaria votació separada d’un
bloc format pels 124, 125, 127 i 128. 

EL SR. PRESIDENT:

Aquests quatre es poden votar conjuntament? No hi ha cap
altra petició?

Passam a votar, doncs, en primer lloc els articles 1, 21, 83
i la disposició final primera. Votam.

51 sí, cap no i 4 abstencions.

Ara passam a votar els articles 124, 125, 127 i 128. Votam.

49 sí, 2 no i 4 abstencions.

Votació de la disposició transitòria tercera. Votam.

34 sí, cap no i 21 abstencions.

Ara passam a votar els articles 3, 20, 22, 24, 39, 80, 109,
111 i 112. Votam. 

47 sí, cap no i 7 abstencions.

Votació de l'article 28, amb l'esmena 14170, transaccionada
i incorporada. Votam. 

48 sí, cap no i 7 abstencions.

Votació de l'article 32, amb l'esmena 14173 incorporada.
Votam.

48 sí, cap no i 7 abstencions.

Votació de l'article 17. Votam.

47 sí, 1 no i 7 abstencions.

Votació de l'article 61. Votam. 

46 sí, 6 no i 3 abstencions.

Votació dels articles 25 i 26. Votam. 

51 sí, cap no i 4 abstencions.

Votació de l'article 74. Votam.

48 sí, cap no i 6 abstencions.

Votació de l'article 123. Votam. 

48 sí, cap no i 6 abstencions.
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Votació de l'article 59. Votam. 

46 sí, 2 no i 7 abstencions.

Votació de l'article 81. Votam.

34 sí, 12 no i 8 abstencions.

Votació de l'article 88. Votam.

50 sí, 1 no i 4 abstencions.

Votació de l'article 48. Votam. 

48 sí, cap no i 7 abstencions.

Votació dels articles 43, 49, 51 i 91. Votam. 

49 sí, cap no i 6 abstencions.

Votació de l'article 2. Votam. 

49 sí, 4 no i 2 abstencions.

Votació de l'article 99. Votam. 

46 sí, cap no i 9 abstencions.

Votació dels articles 44, 50 i 54. Votam. 

49 sí, cap no i 6 abstencions.

Votació de la disposició addicional setena. Votam. 

51 sí, cap no i 4 abstencions.

Votació de l'article 35. Votam. 

33 sí, cap no i 21 abstencions.

Votació de l'article 60. Votam. 

49 sí, 2 no i 4 abstencions.

Votació dels articles...

EL SR. COSTA I COSTA:

President, demanam votació separada del 82.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més peticions? Idò votam els articles 16, 34, 84,
90, 130 i la disposició final quarta. Votam.

51 sí, cap no i 4 abstencions.

I ara votam l’article 82. Votam. 

34 sí, 13 no i 8 abstencions.

Passam a les votacions dels articles, denominacions i
disposicions als quals no es mantenen esmenes.

Votació de l'article 107. Votam.

50 sí, cap no i 4 abstencions.

Votació de l'article 57. Votam.

49 sí, 2 no i 4 abstencions.

Votació de l'article 33. Votam. 

48 sí, cap no i 7 abstencions.

Votació dels articles 4, 5, 6, 7, 18, 23 i 27, 46 i el 126.
Votam.

51 sí, cap no i 4 abstencions. 

Votació dels articles 29, 30 i 31. Votam. 

51 sí, cap no i 4 abstencions. 

Votació dels articles 12, 40 i 71. Votam.

51 sí, cap no i 4 abstencions. 

Votació de la disposició addicional setena bis. Votam. 

51 sí, cap no i 4 abstencions. 

Votació de la disposició addicional setena ter. Votam. 

51 sí, cap no i 4 abstencions. 

Votació de la disposició addicional setena quater. Votam. 

48 sí, cap no i 7 abstencions. 

Votació de la disposició transitòria tercera bis. Votam. 

49 sí, cap no i 6 abstencions.

Votació de la disposició transitòria tercera ter. Votam. 

51 sí, cap no i 4 abstencions.

Votació de la disposició final cinquena bis. Votam. 

51 sí, cap no i 4 abstencions. 

Votació de la disposició final cinquena ter. Votam. 

51 sí, cap no i 4 abstencions.

Votació dels articles 14, 70, 72, 73, 75, 76, 77 i 78. Votam.

49 sí, cap no i 6 abstencions.

Votació dels articles 58, 62 i 63. Votam.
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 48 sí, 2 no i 4 abstencions. 

Votació de la denominació del projecte de llei i les
denominacions de tots els títols, capítols i seccions, article 8,
article 10, article 13, article 15, article 19, article 36, article 37,
article 38, article 41, article 42, article 45, article 47, article 48
bis, d’ordenació de l’article 48, article 52, article 55, article 56,
article 64, article 65, article 66, article 67, article 68, article 69,
article 79, article 85, article 86, article 87, article 89, article 92,
article 93, article 94, article 95, article 96, article 97, article 98,
article 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 129, 131, 132, 133,
134, 135, disposició addicional primera, disposició addicional
segona, disposició addicional tercera, disposició addicional
quarta, disposició addicional cinquena, disposició addicional
sisena, disposició transitòria primera, disposició transitòria
segona, disposició derogatòria, disposició final segona,
disposició final cinquena i sumari. Passam a votar. Votam.

50 sí, cap no i 4 abstencions.

Passam ara a la votació conjunta del projecte de llei, en
aplicació de l'article 68... -un poc de silenci, per favor-, en
aplicació de l'article 68 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears que estableix l'aprovació per majoria qualificada de dos
terços de la llei de consells insulars, que determina les regles de
funcionament i el règim jurídic de l'actuació dels consells
insulars i dels seus òrgans, així com el règim de les seves
funcions i competències. Passam a votar. Votam.

49 sí, 4 no i 2 abstencions. 

Havent-se obtingut la majoria qualificada establerta a
l'article 68 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, es
proclama aprovada la Llei de consells insulars, i es faculten als
serveis jurídics de la Cambra per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries, per tal que la llei en
qüestió tengui una redacció coherent. 

Queda aprovada la Llei de consells insulars. 

(Aplaudiments)

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

Continuam amb l'ordre del dia.

V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del
Decret llei 5/2022, de 16 de maig, de modificació de la Llei
7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i pel qual
s’estableix el règim de prestació del servei de taxi en l’àmbit
de l’illa d’Eivissa, RGE núm. 4737/22.

Passam al cinquè punt de l'ordre del dia, que consisteix en
el debat sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2022,
de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici
d'activitats a les Illes Balears, per la qual s'estableix el règim de
presentació del servei de taxi en l'àmbit de l'illa de Formentera. 

Intervenció per part del conseller de Mobilitat i Habitatge. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Duc a debat i votació el Decret 5/2022, de 16 de maig, de
modificació de la Llei 7/2013, d'activitats de les Illes Balears,
i també un decret en què s’estableix un règim de prestació de
serveis de taxi a l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa. És un
decret que dona resposta a diverses qüestions comuns a les
quatre illes, però una mica en especial a l'illa d'Eivissa, on són
la proliferació de festes il·legals, sobretot, les que es duen a
terme en habitatges i en determinats àmbits de sòl rústic.

Aquest decret també inclou altres qüestions que, en aquest
cas, afecten exclusivament l'illa d'Eivissa, com és el règim de
prestació de serveis de taxi, que llavors explicaré, en donar
resposta al dictamen emès pel Consell Consultiu de les Illes
Balears. Aquest decret llei reflecteix, una vegada més, el ferm
compromís del Govern de les Illes Balears amb els diferents
reptes i problemàtiques que afecten la nostra comunitat
autònoma, sigui a una illa en concret, o sigui en general.

Aquest decret llei és, també, el resultat de la coordinació,
l'acord i el consens, entre institucions, fonamental per tal
d'afrontar els problemes amb responsabilitat i amb l'objectiu
que les solucions que acordem siguin les millors per als
ciutadans i ciutadanes de les nostres illes.

D’aquesta manera, el decret llei s’estructura en un article,
on es modifiquen diversos articles de la Llei 7, d'activitats, per
fer front a la proliferació de les festes il·legals a les Illes
Balears, i una disposició addicional única on s'estableix el
règim de prestació de servei de taxis a l'àmbit territorial de l'illa
d'Eivissa; una disposició derogatòria, on es deroguen totes les
disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a aquest
decret llei; i, finalment, vuit disposicions finals, on es
modifiquen diferents qüestions, que tractaré més endavant.

En el tema de les festes, com he dit abans, aquest decret ha
estat fruit d'un procés de feina i diàleg discret, però necessari i
profitós, especialment, pel que respecta a les festes que es fan
a la nostra comunitat autònoma i, especialment, a l'illa
d'Eivissa, festes que s'han incrementat els darrers mesos, ja, en
un marc de normalitat i sense les restriccions que estaven
relacionades amb la pandèmia. Aquesta afectació especial a
Eivissa ens ha motivat a treballar de manera conjunta amb el
Consell d'Eivissa i amb tots els ajuntaments de l'illa, per tal de
pactar una modificació de la Llei d'activitats. Les festes que
denominam il·legals no sols perjudiquen la convivència d'on es
produeixen, sinó també als establiments que sí acompleixen la
normalitat i fan les coses bé.

Aquest tipus d'actes, al marge de la competència deslleial
que suposa per a les activitats d’entreteniment i oci legalment
establertes, no només impliquen un important risc per a les
persones que hi participen, en no tenir els llocs on es duen a
terme els elements de seguretat i protecció requerits, sinó que
també tenen un gran impacte en l’ordre públic i en la
convivència ciutadana, en generar molèsties, remors, problemes
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de mobilitat i d'accés als serveis essencials, a més de ser un
potencial focus d'altres activitats il·lícites.

Amb aquesta modificació de la llei es fa una definició
acurada d'aquestes festes i se’ls diferencia de les que tenen un
caràcter familiar o privat i de la resta d’activitats no permanents
que, malgrat puguin presentar similituds amb aquestes festes,
no tenen aquest caràcter d'esdeveniments organitzats com a
oferta paral·lela a l’oferta legal d’oci i entreteniment.

D'aquesta manera, consideram festes il·legals aquelles
reunions, esdeveniments multitudinaris d'oci i entreteniment,
amb ànim de lucre, celebrats a espais que no tenen consideració
d’establiment públic i que, per tant, no acompleixen aquestes
mesures mínimes de seguretat, i que es comercialitzen fora dels
canals convencionals. Prohibim per llei, per tant, per tant,
aquestes celebracions a tota classe d'immobles, a espais i sòl,
amb independència de la seva classificació urbanística.

A més, s’estableix un règim sancionador rigorós que abasta
els organitzadors i les persones que es lucren amb aquesta
activitat; els participants que, amb la seva actitud incívica,
posin en risc la salut de les persones, el medi ambient; tres, els
professionals i empreses que col·laboren amb l’organització i
celebració d'aquests esdeveniments; i quatre, les persones
propietàries del lloc on es faci aquesta festa.

La inclusió dels propietaris i dels professionals i les
empreses organitzadores, com a responsables, és una altra de
les novetats que inclou aquesta modificació.

El règim sancionador és prou extens, també, i passa d'una
falta lleu, que és per participar en les festes, que pot anar de
300 a 3.000 euros, a una falta greu, que és per comercialitzar,
organitzar o publicitar aquestes festes, a més de participar-hi,
que està entre 3.000 i 30.000 euros, i una falta molt greu, que
és pel mateix, comercialitzar, organitzar i publicitar les festes
en espais naturals protegits o habitatges, amb multes que poden
anar de 30.000 a 300.000 euros. I s’inclou com agreujant
d’aquestes sancions si hi ha hagut molèsties als vesins, la qual
cosa pot fer que la quantia de la multa vagi més cap al màxim
que cap al mínim.

Finalment, com a darrera novetat, plantejam que no faci
falta esperar l’inici d'un expedient sancionador perquè els
òrgans competents puguin aplicar mesures cautelars en aquestes
qüestions.

En definitiva, som davant d'una important eina que ens ha
d'ajudar a combatre, amb la col·laboració de les forces i cossos
de seguretat, la proliferació d'aquestes festes il·legals a totes les
illes, però en especial a l'illa d'Eivissa, que és on primer s'ha
detectat aquest problema, però segurament es pot estendre a
altres.

Pas al tema del taxi, que també s’inclou en aquest decret,
una mica, permeti’m, eivissenc. D'una banda, hem de parlar de
la regulació del servei del taxi a Eivissa, un altre dels aspectes
que s’ha inclòs en aquest decret llei, aquesta regulació dona
resposta a part, a una part del dictamen emès pel Consell
Consultiu de les Illes Balears i respon, sobretot, a les peticions

fetes tant del Consell d'Eivissa, com dels cinc ajuntaments de
l'illa, com després explicaré.

Amb aquest decret es dóna cobertura legal al sector del taxi
a Eivissa, perquè les normes prèvies, vull dir, unes ordres de
càrrega que teníem abans a l'illa d'Eivissa, han decaigut,
algunes per sentència, i algunes perquè no estaven adaptades a
la Llei de transports de les Illes Balears de l'any 2014. I ho fem
per la via més ràpida que podem, davant la urgència de tenir
cobertura legal, ja que per a aquesta temporada hi ha un enorme
increment de la demanda de mobilitat.

Responem, per tant, a una petició que ens han fet des de
diferents institucions de l'illa i donam resposta, a partir de les
propostes que ens han fet arribar aquestes mateixes institucions.
Mesures, per cert, i ho vull dir, que varen ser aprovades per
unanimitat a un Consell d'Alcaldes d'Eivissa, extraordinari i
urgent, celebrada dia 29 d'abril. Per cert, salutacions al
conseller de Mobilitat d'Eivissa, que ens acompanya aquí,
Javier Torres.

Aquest decret regula la prestació del servei de taxi, tant de
caràcter urbà com interurbà, ordinari o estacional, quan el
recorregut d'aquests serveis transcorre per dins el territori de
l'illa d'Eivissa. Els principals punts a destacar sobre la regulació
d’aquest servei a Eivissa són: per una banda, un, el règim de
prestació de serveis de taxi. El decret estableix que els taxis de
tots els municipis tenen, respectant unes mínimes regles,
l’opció de treballar en el conjunt de l'illa d'Eivissa. Els taxis,
per tant, poden recollir viatgers, sempre que hi hagi gent
esperant a la parada, en aquest cas es recullen els passatgers per
estricte ordre d'arribada a la parada, independentment del
municipi al qual pertanyin aquests taxistes.

L’objectiu, com no pot ser d'altra manera, és donar un
servei més àgil, més útil i millor als usuaris en els punts on hi
ha més demanda. Aquests punts, evidentment, es concentren a
la part de l'aeroport bàsicament, però també a molts altres punts
de confluència, al Port d'Eivissa o a determinats llocs d'oci
nocturn, que també requereixen d'aquests serveis, i en molts de
casos no era lògic el sistema que hi havia abans de preferències
municipals.

També regulam l’ús del GPS a tot el municipi de l’illa,
també crec que un element molt important, és un element que
s’ha incorporat en els darrers temps al servei i que ha de formar
part pròpia del sistema de serveis que donam a la ciutadania.
Per realitzar un servei de taxi sol·licitat o gestionat mitjançant
el localitzador GPS, o el que entenem com a GPS, ja sé que el
GPS és una altra cosa, però entenem el sistema com a GPS, o
una altra tecnologia, tendrà el caràcter urbà o interurbà dels
serveis demandat i podran assignar-se serveis a la totalitat del
territori insular, bé sigui amb taxis propis del municipi on s'hagi
d'iniciar el servei, o bé sigui amb taxis de qualsevol de la resta
de municipis de l'illa d'Eivissa. 

Per això hi ha un seguit de condicionants, si el recorregut és
urbà i existeix en aquest municipi el reglament municipal que
el reguli, s'aplicaran les regles d’assignació dels serveis que
corresponguin del municipi, si no, s'aplicaran les regles
previstes en el recorregut interurbà. Si el recorregut discorre
per més d'un municipi, el que podríem dir interurbà, el que es
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coneix per interurbà, i existeix una parada a les zones de
serveis més pròximes, haurà d’assignar-se al primer taxi del
municipi en aquesta parada, d'acord amb el sistema
d’assignació que realitzi el mateix servei de GPS de forma
automatitzada. Si no hi ha taxi del propi municipi a la parada,
s’assignarà al taxi del propi municipi més pròxim, dins les
zones de serveis més properes, però, si passat un temps
prudencial de dos minuts, no s’ha assignat cap taxi del municipi
propi, el servei podrà ser assignat al taxi més pròxim de
qualsevol municipi. I serà competència dels ajuntaments
establir les zones de servei dins el seu municipi, perquè més
enllà d'aquesta qüestió que es genera a tota la illa, s'han de
cobrir les parades i els llocs obligatoris que els municipis
marquin com a zones d'obligat compliment, per donar servei a
la ciutadania que cada municipi té previst. 

També abordam l'estructura tarifària, donam cobertura legal
a l'estructura de tarifes del taxi que el Consell d'Eivissa ha
demanat i que estava condicionada per diferents sentències
judicials, que s'havien posat en qüestió. És veritat, com
explicava abans, que les tarifes d'Eivissa depenien d’una ordre
de càrrega, no es pot posar una tarifa si no es contempla l’ordre
de càrrega, i aquestes ordres de càrrega, com he explicat abans,
una d'elles havia caigut per una sentència judicial i una altra no
estava adaptada a la llei balear, a la Llei 4/2014. Per tant, el que
fem amb això és formular aquesta ordre de càrrega, perquè el
consell, i aquest és una mica part del dictamen del Consell
Consultiu, com sabem molt bé, que parlava que, efectivament,
les tarifes les pot revisar el Consell d'Eivissa, però per posar
aquestes tarifes necessitàvem tenir aquesta ordre de càrrega i
aquesta ordre de càrrega era el que ens faltava. I això és el que
avui ratificam, el que avui esper que ratifiquem, i això és el que
es duia al decret del qual parlam per poder fer efectiva aquesta
base de l’ordre de càrrega, perquè el Consell d'Eivissa pugui
revisar les tarifes. 

Així ja s’ha fet, el Consell d'Eivissa em consta que ja ha fet
aquesta feina, l’ha traslladada, i puc ja també dir, i el conseller
ho sap, que s'ha convocat ja el Consell Balear de Transports,
passa prèvia també per ratificar aquestes tarifes per a la
setmana que ve, que em sembla que ja el tendrem, perquè
puguem fer efectiva aquesta revisió tarifària, que duia també
massa temps sense fer-ho. Per tant, en aquest sentit, donam
seguretat jurídica a l’hora d’aplicar aquestes tarifes amb una
nova ordre de càrrega. Per tant, és el Consell d'Eivissa qui
determina i actualitza les tarifes màximes obligatòries i els
possibles suplements. 

Pel que fa al règim de contractació, i vaig acabant, Sr.
President, el decret estableix que els serveis es contractaran en
règim de cotxe complert, els recorreguts es faran per l’itinerari
més curt, els vehicles duran impreses les tarifes oficials
aplicables a un lloc visible i és obligatòria l’emissió de rebuts.

Val a dir que, en paral·lel a aquest decret llei, el Govern
continuarà ajudant, col·laborant i fent feina en la tramitació del
reglament que ha d'incorporar tota aquesta nova normativa, en
la feina conjunta que hem pogut encetar en aquest tema i en
altres temes, però amb aquests dos temes que duim en aquest
decret, amb el Consell d'Eivissa i el Govern de les Illes Balears.

Per no haver d'esperar el temps, que tardarà a fer-se aquest
reglament, però com a mesura urgent, entra en vigor aquest
decret llei. I per això hem fet aquesta fórmula, perquè era
també així, com se'ns demanava des del Consell d'Eivissa, que,
lògicament, pot decaure aquesta part del decret, quan el Consell
de Govern aprovi la norma oportuna, o el reglament sobre la
matèria.

Finalment, senyores i senyors diputats, aquest decret llei
dóna resposta i solucions del treball conjunt entre dues
administracions. El decret que avui defens ha estat un
document pactat, on les parts afectades han estat també
protagonistes amb llargues jornades i reunions de feina, tant
amb les institucions com amb el sector afectat. Aquesta és la
filosofia d'aquest Govern per trobar les millors solucions als
problemes que genera aquesta comunitat. 

Moltes gràcies a tots per la seva atenció i fins una altra.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge. A fi i efecte
d'organitzar el debat, deman als grups parlamentaris si volen
intervenir en el torn a favor, en contra o en fixació de
posicions.

Grup Parlamentari Popular?

EL SR. COSTA I COSTA:

Intervindrem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Intervindrem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Fijación de posiciones.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Fixació de posicions.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. SANZ I IGUAL:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. SANZ I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. MAS I TUGORES:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. COSTA I SERRA:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, començam, en primer lloc, amb les intervencions dels
grups parlamentaris que intervenen a favor. Donam la paraula
al Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Marí.

 (Alguns aplaudiments)

EL SR. MARÍ I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats, bona tarda, encara que alguns no haguem dinat.

Però, bé, hem de dir que culmina avui un procés llarg, un
procés complex que és la convalidació del decret conegut com
decret Eivissa, ja que es va aprovar el passat dia 16 de maig, a
un consell de govern celebrat en aquesta illa, i dic que ha estat
un procés llarg perquè, si bé la seva tramitació final és veritat
que ha estat relativament ràpida i àgil, també és ben cert que es
tracta de reivindicacions institucionals fetes des d'Eivissa des
de feia molt de temps, i sobre les quals feia molta falta establir
una normativa legal clara per tal d'abordar i solucionar unes
problemàtiques cada vegada més greus, com és la regulació del
servei públic del taxi i les festes il·legals.

Quant a les festes il·legals, som davant d'un fenomen que,
si bé va començar i s'ha agreujat a Eivissa durant la pandèmia,
ja s’estén a la resta d'illes i es converteix així en una
problemàtica en el (...) on no val posar-se de perfil, sinó que
s’ha d’actuar i fer-ho amb contundència.

Tot i les constants reclamacions que es feien al voltant
d'aquest tema, en un principi per part del Govern no es va
considerar que aquesta qüestió fos una prioritat i no només
això, sinó que s'instava a actuar el consell i ajuntaments en
l'àmbit de les seves competències, ja fos en ordenació turística,
el consell, o activitats, els ajuntaments. És a dir que, davant una
greu problemàtica, la resposta per part del Govern va ser que
els consells i els ajuntaments treballassin i deixassin de queixar-
se.

Per a Eivissa he de dir que era un clam i molt urgent
aprovar una nova regulació en matèria d'activitats per mor de
les noves circumstàncies provocades per l'increment d’activitats
d'oci, totalment il·legals. La desesperació dels vesins afectats,
la falta de mitjans humans de les policies locals i de la Guàrdia
Civil, i la falta d'un marc normatiu clar que permetés actuar i
dissuadir la celebració d'aquestes festes, va fer que les
institucions eivissenques i associacions empresarials i sindicals
duguessin a terme multitud de reunions per tal de trobar
fórmules per pal·liar i evitar la realització de festes
clandestines.

Per part del consell insular, a més de fer propostes
normatives fruit del diàleg i meses de treball entre institucions
i associacions, es va contractar un servei de detectius privats
per tal de infiltrar-se en aquestes festes, conèixer el seu modus
operandi, poder-les avortar o identificar els seus responsables
per a posteriorment sancionar-los.

I així és com des d'Eivissa es va elaborar, en col·laboració
amb els ajuntaments i altres col·lectius, un esborrany de norma
per a la seva tramitació com a decret llei. Com dic, han fet falta
moltes reivindicacions, moltes reunions i molta feina perquè
una qüestió, que des del Partit Popular consideràvem
prioritària, per fi s'hagi convertit en decret.

Finalment s'ha entès que davant una problemàtica greu que
genera problemes d’ordre, de competència i de seguretat de les
persones s'ha d'escoltar i empatitzar amb les demandes i
reclamacions que fan, en aquest cas, les illes més petites.

El Govern, s’ha de dir que no ha tingut més remei que
actuar i ho ha fet tard i després de molta insistència. He de dir
que aquest no és el camí, el federalisme interior del qual alguns
fan tanta bandera i presumeixen ha de consistir a escoltar les
Illes, fer-los cas i actuar de manera ràpida. 

Tot i això, ja els anuncio que el Grup Parlamentari Popular
votarà a favor de la proposta de convalidació del decret llei i hi
votarem a favor, perquè, com he dit, en el seu conjunt es tracta
d'una mesura necessària i que suposa una primera passa en la
direcció en la qual creiem que s'ha de caminar per controlar i
evitar la proliferació d’actuacions i activitats il·legals que
suposen un greu perjudici per a la ciutadania, però també per
a la imatge turística de les Illes.

Si no reconeixem i donam solucions a problemes
sobrevinguts, com és el cas de les festes il·legals en sòl rústic,
si no s'actua amb contundència i rapidesa correm el risc que,
com passa, aquesta problemàtica lluny de controlar-se sigui de
cada vegada més habitual a les nostres illes i provoqui
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situacions no desitjables per a la convivència dels nostres
ciutadans.

 La falta d'actuació du associada la pèrdua de prestigi i
confiança de la ciutadania en totes les institucions de les Illes,
que tenen obligació no només d'escoltar, sinó també de
treballar conjuntament per abordar i solucionar nous problemes
que causen alarma social.

Mesures que permetin incidir en la lluita contra l'intrusisme
i contra els excessos són la fórmula clau d'un model turístic que
nosaltres creiem que ha de basar-se en la sostenibilitat, en
l’ordre, en el control i en la convivència.

Es defensa la pràctica d’actuacions que disposen dels
permisos i autoritzacions pertinents, que paguen els seus
imposts i realitzen amb les màximes garanties de seguretat per
a treballadors i clients, així com el respecte a la convivència
ciutadana. Però, dit això, no podem passar per alt l'oportunitat
d’insistir en l’inconformisme i a destacar que és un decret
necessari, però insuficient. És una primera passa a la qual hem
de posar punts suspensius perquè, una vegada valorat el seu
efecte real, una vegada analitzat el resultat de la seva aplicació,
no renunciam a impulsar noves fórmules de control i
compliment de la legalitat. 

No renunciam a seguir cercant fórmules legals per combatre
accions i actuacions que res no tenen a veure amb l’oferta d'oci
que volem per a les nostres illes. No oblidem que parlam
d'activitats que es realitzen a espais que no estan habilitats per
acollir aquest tipus de festes, que no tenen cap tipus d'interès
públic i que plantegen una clara competència deslleial a l’oferta
legal de les nostres illes; una oferta d'oci legal, per cert, que
s'ha vist afectada durant dos anys per un tancament que ha
provocat que aquest tipus d'activitats il·legals proliferin a totes
les illes.

I el que defensam des del Partit Popular és precisament que
s'imposin mesures de control, que davant la impunitat es
protegeixin les persones, les empreses i les activitats legals,
empreses que realitzen les seves activitats en espais habilitats
d'una manera adequada, en espais segurs.

No oblidem que parlam de festes comercialitzades des
d’una estructura empresarial clandestina, on hi ha venda
d’entrades, transport dels participants, servei de bar i
restaurant, música amb discjòquei, així com altres vendes i
serveis que no concretaré, però que ja se'ls deuen imaginar,
amb l'objectiu d'aconseguir importants beneficis sense pagar
imposts ni cotitzacions socials i sense cap mesura de seguretat;
festes organitzades per grups o persones que reben beneficis
sense tenir cap tipus d'obligació, activitats il·lícites que en cap
cas no es poden confondre amb actuacions particulars. 

És a dir, no es regulen ni festes d'aniversari ni trobades
d'amics a una casa, l’objectiu és clar, l’objectiu ha de ser posar
fre a activitats lucratives comercialitzades a través de diferents
canals socials en espais totalment inadequats, i per fer-ho fan
falta, sense cap dubte, mesures contundents. Parlam d'aturar
entramats i serveis molt difícils de controlar, que saben com
evitar la inspecció i el control administratius, emparats en

l’audàcia i l’enginy de qui sap que va per davant de la
burocràcia i els tràmits administratius. 

Per una altra banda, pel que fa a la regulació dels taxis, des
del Partit Popular destacam que, per fi, també s'ha posat ordre
a un fet que ha de garantir de manera efectiva el
desenvolupament d'un servei públic com és aquest, i arriba,
encara que amb retard perquè, tot i les peticions fetes des
d'Eivissa, concretament des del consell insular, s'ha hagut
d'esperar que finalment hagi estat el Consell Consultiu el que
espitgi la redacció d’aquest decret, com dic, que ha de garantir
el servei públic adequat a tots els municipis de l'illa d'Eivissa.

Davant una problemàtica el que no pot ser és passar-se la
pilota d'una illa a l'altra o d'una administració a una altra, s'ha
d'actuar i, per fi, això és el que es recull a la disposició
addicional única d’aquest decret, sobre els serveis del taxi a
l'illa d'Eivissa, que recull qüestions com, ho ha explicat el
conseller, la recollida de passatgers a qualsevol parada de l’illa
mentre hi hagi gent esperant, independentment del municipi a
què pertanyi el taxi, així com un sistema de designació de
serveis mitjançant posicionament GPS.

També s'aprova una estructura tarifària única per a tota
s'illa. Un exemple, s'elimina que un usuari no hagi de pagar al
preu final el viatge d'anada i tornada a la seva parada d'origen. 

Totes les qüestions abordades en el decret han estat
prèviament debatudes i aprovades pels cinc ajuntaments i
associacions del taxi de l'illa d'Eivissa.

Així que, com he anunciat, el vot del Grup Parlamentari
Popular a la convalidació d'aquest decret serà afirmatiu, però
amb l’objectiu i la voluntat de no renunciar a seguir cercant
fórmules legals que permetin actuar de manera més contundent
contra accions il·lícites que atempten contra la lliure
competència i, sobretot, contra la seguretat i la salut dels
treballadors, de les persones i dels seus béns.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, buenas tardes. Nosotras defendemos el
servicio del taxi porque és un servició público. Desde mi
partido, desde que nació, hemos sido valientes y cuidadosas
con este servicio y es insoslayable que Podemos nunca se ha
equivocado de lado, nunca se ha vendido al servicio público, al
servicio privado, nunca ha vendido al sector del taxi, nunca. 

El servicio de taxi, sus trabajadores, sus trabajadoras, son
quienes cuidan de la gente noche y día, les llevan hasta el lugar
exacto al que quieren a la hora en la que le han contratado, son,
al fin y al cabo, la tranquilidad y la seguridad ciudadana de
llegar a cualquier sitio. Y también son un gran aliado para las
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mujeres, cuando nos acercan hasta la puerta de casa, porque,
por desgracia, no podemos caminar tranquilas y solas depende
de a qué hora y por depende de qué sitios. Esto lo saben todas
las mujeres, pero también lo saben todos los taxistas.

La justificación de este decreto responde a varias
cuestiones, en primer lugar, y una cosa de la cual estamos de
enhorabuena, es que consejos, ayuntamientos y Govern se han
puesto de acuerdo llegando a un consenso para la protección
del sector del taxi y también, como veremos después, en el
tema de las fiestas ilegales. 

Es un decreto por el tema de la urgencia, porque se
aproxima la temporada del verano, bueno, se aproxima, que ya
está aquí, y hay que dar cobertura legal a determinadas
cuestiones importantes como ésta. Aunque se va a reglamentar
esta cuestión, y como ha dicho ya ha adelantado el conseller y
se ha dicho en numerosas ocasiones por parte del Govern, que
en ocho o nueve meses estará trabajado ya el reglamento que
incorpora esta normativa. 

¿Qué se va a aprobar aquí? Se aprueban varias cosas, en
primer lugar, se va a posibilitar que los taxis puedan trabajar en
toda la isla y que puedan recoger pasajeros independientemente
del municipio al que pertenezcan. Esto es un mejor servicio
para quienes esperan, un servicio más rápido, más eficiente
para la comunidad en general, más productivo en general
también para los taxistas y, al fin y al cabo, más comodidad
para las personas usuarias.

En segundo lugar, la utilización del GPS para que este
servicio esté disponible en toda la isla, aunque desde hace un
mes ya está disponible en Vila, y el compañero Aitor Morrás ha
estado trabajando duro por este tema; que las administraciones
puedan acceder al GPS es un ejemplo, ni más ni menos, de
transparencia en un servicio público que lo merece. Debe
ofrecerse lo mejor a la gente, así podremos hablar de un
servicio más equitativo, más justo para los taxistas también y
mas eficiente. 

También se va a regular la actualización de las tarifas, es
decir, lo que va a pagar cada persona, se va a establecer por
parte del Consell de Eivissa y se va a implantar una tarifa única
en toda la isla, esto es seguridad jurídica, ni más ni menos, y
además otras cuestiones referidas a la contratación: se tiene que
contratar el coche completo, el taxista elegirá el itinerario más
corto, las tarifas estarán visibles en las ventanas o en cualquier
otro lado visible del taxi y todas las personas tienen derecho a
recibir un recibo del trayecto. 

Pues bien, esta protección al sector del taxi, del cual
estamos orgullosas, porque realmente es un sector que se lo
merece y que tiene cierta incertidumbre, desde luego no por el
pacto de gobierno que tenemos actualmente, sino por los pactos
de derechas. El caso es que el sector del taxi ha sido siempre,
y lo es, un ejemplo de cómo la organización de los sectores
populares es clave para defender los derechos laborales y los
intereses frente a los intereses de unos pocos, normalmente en
partidos de la derecha. 

No obstante, a pesar de que hoy se aprueba esto con una
unanimidad, o casi, pero con el consenso de consejos y

ayuntamientos, es cierto, y quiero dejar aquí claro que sobre el
sector del taxi planea una amenaza constante de convertirse
también en víctimas de la "uberización" de la economía, un
nuevo modelo de empresa que está basado en los paraísos
fiscales y en la precarización del empleo, y esa constante
amenaza ocurre cuando gobierna la derecha. La intranquilidad
está asegurada, porque la derecha quiere estar en la
privatización de los derechos laborales en los sectores claves de
la sociedad, quiere privatizar la sanidad, quiere privatizar la
educación y ahora también el transporte.

Ocurre un ejemplo muy claro en las numerosas protestas
que han sucedido en Madrid en el sector del taxi, el eslogan era
claro, e iba dirigido a la Sra. Ayuso: "¿Por cuánto te vendes?",
por unas cuantas comisiones, supongo, pero lo más peligroso
de todo esto es que cuando el sector del taxi se vende a
empresas privadas no sólo se vende la Sra. Ayuso, sino que
también se venden las miles y miles de familias que comen del
trabajo de los taxistas. Se pone en peligro a miles de familias
por contentar a cuatro empresas privadas. 

Y así lo digo, hoy se aprueba un decreto en  protección y
aportando seguridad jurídica a un servicio más eficiente para
toda la ciudadanía de Eivissa, y también para proteger los
derechos y los intereses de los taxistas, pero esto es un modelo,
el de las Baleares, muy distinto al que se da en Madrid. Aquí no
opera Cabify, no operan empresas privadas, como Uber, porque
hubo consenso también; en ese momento el Partido Popular sí,
pero, sin embargo, Ciudadanos votó a favor, votó a favor de
Uber y votó a favor de Cabify.

(Remor de veus)

Entonces el modelo de Madrid que, de momento, no está
aquí implantado porque no gobierna la derecha, es el modelo
del beneficio, es el modelo de la privatización y en Baleares el
modelo que impera aquí es el modelo de estar codo a codo,
paso a paso al lado del sector público, al lado del sector del
taxi, sin confundirnos nunca de lado. ¿Por qué? Porque el
sector público beneficia a más personas, da más trabajo, reparte
más la riqueza y ese es nuestro modelo. Y pueden subir aquí a
llamarnos como ustedes quieran, pero nuestro modelo es el de
reparto de la riqueza, porque ese es el modelo de justicia social,
porque garantiza los derechos laborales dignos para todos y
porque nosotras, Podemos, no está unida, no está atada a
grandes empresas, como lo está la derecha, que necesita
sostenerse en el poder.

Por último, respecto al tema de las fiestas ilegales, la
realidad de Eivissa es muy complicada, lo digo porque soy de
Eivissa y no hace falta que os lo diga al resto de las personas
que viven en Baleares, las compañías aéreas ya hablan de cerca
de 10 millones de asientos que vendrán este año para Eivissa,
y eso, lo siento, pero no es una buena noticia...

EL SR. PRESIDENT.

Silenci, per favor. 
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

..., quienes somos de Eivissa -gracias-, quienes somos de
Eivissa sabemos perfectamente el desgaste que produce en los
servicios públicos el exceso de turismo, para el medio ambiente
también el desgaste, y si a eso le sumamos el foco de peligro a
la salud pública y al medio ambiente que provocan las fiestas
ilegales, Eivissa se convierte en una bomba de relojería.

Este decreto cerca las fiestas ilegales, ampliando el margen
de las personas sancionadas y estableciendo multas con
elevadas cantidades a quienes incumplan.

Se define qué son las fiestas ilegales; todas aquellas que se
lleven a cabo fuera de los canales convencionales de una oferta
legal, y quedan prohibidas, prohibidas en todos los espacios
públicos y privados; prohibidas en todos los suelos, urbanos,
rústicos, todos los suelos; prohibidas en toda la isla las fiestas
ilegales. Y en eso también nos hemos puesto de acuerdo y
estamos satisfechas. 

El caso es que con este decreto, en concreto, prohibiendo
las fiestas ilegales, estableciendo multas de 100.000 a 300.000
euros, incluso la retirada de la licencia turística hasta por tres
años a los propietarios de viviendas que permitan que se
produzcan en ellas fiestas ilegales, es un ejemplo de blindar el
bienestar de los residentes, el bienestar de las personas
trabajadoras que tienen que madrugar y que no pueden estar
soportando fiestas ilegales al lado de su casa; es blindar los
servicios públicos y blindar la protección de turistas y de
residentes. No vamos a permitir fiestas ilegales, se ha acabado
ya la mano floja contra los excesos en Eivissa. Estas islas,
estaréis ustedes de acuerdo conmigo, son mucho más que un
sitio donde venir a cometer ilegalidades, estas islas son mucho
más que un sitio para padecer comas etílicos, para tirarse
drogados de un balcón o acudir a fiestas ilegales. 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Bé, bona tarda. M’uneixo al que ha dit
el president Marí, que molts som aquí encara sense dinar, però,
bé, aquesta validació val la pena, val la pena ser aquesta tarda
aquí, perquè realment beneficiarà moltíssim, sobretot, l'illa
d'Eivissa.

Bé, primer, vull donar la benvinguda als consellers d'Eivissa
i, sobretot, al director general de Transports, el Sr. Torres, que
ha fet una feinada en tot el relatiu a aquest decret llei que avui
es troba en procés de validació. 

Un decret llei, la figura d'un decret llei, que, si s'haguessin
fet les coses, no hagués estat necessària, perquè el Consell
d'Eivissa du ja més d'un any demanant que es regulin les festes

il·legals i més d'un any treballant, o més de dos, el tema de la
regulació del taxi. El Govern no ha estat àgil, i ara, de cara a la
temporada, ha de córrer, i nosaltres ho validarem, però només
per afavorir l'illa d'Eivissa, però no perquè considerem que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sense entusiasme, exactament, Sr. Melià-, perquè, realment,
si el Govern hagués fet la seva feina des del minut zero, això ja
s'hauria tramitat per uns altres mitjans i no haguéssim hagut
d'arribar a aquesta situació. 

Però bé, un decret llei que parla de festes il·legals, del
servei del taxi a Eivissa, i després hi ha set disposicions finals,
que ja és el cajón de sastre, aquí, ja que fem un decret llei,
arreglem unes quatre o cinc lleis de les quals hem de tocar
determinats articles.

Comencem pel tema de les festes il·legals. Primer, vull
manifestar que el sector de l'oci ha estat un dels sectors, per no
dir el sector més castigat per la crisi derivada per la pandèmia.
El sector de l'oci va ser el primer en tancar, a més, obligat i
d'una manera sanitària que tenia -en el seu moment- el seu
criteri mèdic; després, segurament es va allargar o no es van
cercar solucions perquè poguessin treballar durant tot el
període de la pandèmia, però també va ser el darrer sector que
va poder obrir les portes. Per tant, ha estat un sector molt
castigat per la pandèmia, un sector que ha patit i que, a més a
més, moltes de les empreses que formaven part d'aquest sector
han hagut de tancar pel camí. I, per tant, és molt important que
les empreses que han quedat, les empreses que han sobreviscut
a la crisi de la pandèmia, com a mínim -com a mínim- que no
hagin de lluitar contra l'intrusisme, que no hagin de lluitar
contra activitats il·legals que no tenen ni cap seguretat, ni,
evidentment, cap legalitat, ni fiscal, ni de cap altra mena.

És clar, el Govern de les Illes Balears amb aquest decret
llei, evidentment, arriba tard, tots hem vist durant la pandèmia,
principalment a Eivissa, però també a les altres illes, a Mallorca
i a Menorca, que durant la pandèmia s'han fet festes il·legals,
s'han fet festes il·legals quan el sector legal no podia obrir, i és
vera que hi ha hagut certa contundència, però ens consta, pel
que ens deien les associacions que tenen l’Associació d'oci
nocturn de les Illes Balears, que moltes de les seves denúncies
no van ser tractades i la festa, finalment, es va fer sense cap
mena d'intervenció policial.

Per tant, arriba tard, però arriba i, evidentment -com ja hem
anunciat- votarem a favor; votarem a favor, però amb certs
emperons. Primer, no quedar clar en aquest decret llei, en el
tema de les festes il·legals, els mitjans d'inspecció, perquè si el
Govern fa lleis però els mitjans d'inspecció els ha de posar el
consell corresponent o els ajuntaments, bé, aquí tenim un
problema de gestió. És cert que hi ha multes i n’han parlat,
segurament són multes en algun cas excessives, però són multes
que poden impedir que algú es plantegi fer aquestes festes. El
que passa és que de vegades, aquestes multes tan excessives,
esperem que no sigui el cas, però, alerta, perquè els
ajuntaments de vegades tindran problemes per aconseguir que
es puguin fiscalitzar aquestes festes.
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Tot i tenir en compte que coneixem experiències anteriors,
coneixem l’experiència del Decret llei del turisme d'excessos,
una experiència que -si bé amb tota la bona voluntat- volia
atacar i incidir en el turisme de gatera, al final, realment,
tampoc no ha aconseguit gran cosa perquè als carrers,
diguéssim, on incidia el Decret llei de turisme d'excessos
encara tenen, avui, escenes lamentables i escenes que el decret
d'excessos no ha pogut evitar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vam donar suport en el seu dia al Decret llei de turisme
d'excessos.

Finalment, de cara al sector de l'oci que, evidentment, ha de
fer una reconversió en el seu model de negoci, demanem, i
vàrem demanar durant la tramitació de la Llei turística, que el
sector de l'oci també es pogués acollir a les ajudes, tant en
forma d'increment d'edificabilitat com qualsevol altre tipus
d'ajudes, per poder-se adaptar a la realitat que avui en dia l'oci
exigeix. Això, respecte a l'article primer, que és el de les festes
il·legals.

Després ve el tema dels taxis a Eivissa que, al final, el Sr.
Conseller, pot treure pit perquè hem fet molta reunió i hem fet
molta gestió, com amb el tema de la festa, però al final el que
s’ha sabut ha estat aprofitar l'esborrany que el Consell d'Eivissa
havia redactat per incorporar-ho al decret llei. Per tant, aquí sí
que s'ha d'agrair la feina realitzada pel Consell d'Eivissa, d'una
manera exemplar, tan bona, que fins i tot l’oposició d'Eivissa
ha fet un discurs com si fos també, gràcies a Podemos, que s’ha
fet aquesta llei, quan, realment, ells són a l’oposició.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

A l’ajuntament no, però al consell insular, que és el que ha
fet aquesta tramitació, sí.

Aquesta regulació del taxi demostra que amb una gestió
eficaç es poden solucionar problemes derivats... i que
provoquen moltes molèsties als ciutadans i als nostres visitants.
M'agradaria incidir, ara, en la situació que es troben els
visitants que arriben a les Illes Balears a l'aeroport de Son Sant
Joan, que han d'esperar -segons casos i notícies que han sortit
a la premsa- hores i hores per poder agafar un taxi. Això
demostra que el Consell Insular de Mallorca tampoc no és que
hagi fet -segurament- els deures, com sí ha fet el Consell
Insular d'Eivissa, que ja du dos anys treballant en aquest tema.

Una reglamentació que es podria haver tirat endavant abans,
si no s'hagués retardat demanant al Consell Consultiu que fes
un dictamen, bé, que, al final, ha demostrat que això havia de
passar per tràmit parlamentari, i l'únic que ha aconseguit aquest
endarreriment és evitar..., bé, el que ha evitat és que tot el
sector del taxi pugui ja funcionar amb aquesta gestió més
eficaç, com diem, des de fa ja mesos. 

Perquè, al final, la gestió eficaç del sector del taxi a Eivissa,
i permeti’m que digui que és un exemple de col·laboració
publicoprivada, l'administració pública se sustenta en el sector
del taxi, que té unes eines, que tenia les eines del GPS per
gestionar els fluxos dels taxistes, el sector públic aprofita que

hi ha aquesta gestió i la utilitza per a la seva regulació. Per tant,
unim digitalització, unim col·laboració publicoprivada i al final
el que aconseguim és un millor servei i una millor satisfacció
del nostre client, que és el visitant que ve a les Illes Balears a
passar les seves vacances.

Aquest reglament, com ja s'ha dit anteriorment, és
beneficiós per a l'illa d'Eivissa perquè unifica les tarifes, genera
transparència i, sobretot, evita situacions estranyes entre taxis
de diferents municipis que podien ocasionar, en segons quines
situacions, situacions inversemblants en què el visitant no sabia
cap on havia d'anar. 

Finalment, vull dir que ens trobem amb una tirallonga de
disposicions finals que modifiquen articles d'altres lleis que no
tenen res a veure ni amb les festes il·legals ni amb els taxis i
que, per tant, no podrien entrar -com ha dit el Sr. Marí- dintre
del decret llei Eivissa, que..., bé, al final són temes tècnics que
segurament no caldria ficar-los en un decret llei, sobretot
perquè desvirtuen el que en aquest moment debatem, però, bé,
no hi ha cap disposició final amb la qual estiguem en contra,
per tant, com hem dit, inicialment, votarem a favor d'aquesta
tramitació, d'aquesta validació del decret llei que avui es
planteja. 

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades, diputats, aquest decret llei,
que és fruit del consens i és fruit de l’acord entre la majoria de
forces polítiques de la casa, també és fruit de la necessitat de
legislar amb contundència contra les festes il·legals. No pot ser
que el nostre país es converteixi en un gran parc temàtic i de
festes, no pot ser per al benestar de veïnades i veïnats, per al
benestar del territori, perquè hi ha tot un teixit empresarial de
l’oci que viu d'això i paga imposts i ho fa d'una manera
absolutament legal i legítima, però, sobretot, perquè volem un
turisme de qualitat i és incompatible amb el turisme d'excessos
i amb el turisme de festes il·legals.

No pot ser que les nostres illes siguin conegudes en el món
com un lloc on la gent va a fer excessos, a fer a més els
excessos que no els deixen fer als seus llocs de residència. El
nostre és un país amb molts d'atractius, té un clima fantàstic,
unes platges extraordinàries, rutes culturals, rutes
gastronòmiques, rutes esportives i és per això, per aquestes
qüestions que volem que ens coneguin a la resta del món, no
per ser un lloc on els visitants es poden desbaratar,
descompassar.

Per tant, per això, nosaltres donarem suport a aquests text,
perquè ens sembla que l'actualització de la norma és més que
necessària, després de dos anys de pandèmia ara ens adonam
que aquests excessos, que aquest excés de turisme, que aquests
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excessos que vénen a fer aquí els turistes representen un
problema i actualitzam la norma. És el que el toca.

Quan al tema del taxi, també votarem a favor, sempre i quan
els representants que hi ha aquí d'Eivissa el que reclamen, és el
que demanen, tenen les competències al Consell d'Eivissa, no
així al Consell de Mallorca, Sr. Pérez-Ribas, les competències
en el cas de Mallorca no estan transferides. 

Per tant, com que el text que ens proposa ara el Govern
millora el servei cap als clients i millora el servei cap als
professionals del taxi, per tant, també hi votarem a favor.

I sense res més, esperam que surti endavant i que s'apliqui
sobretot la qüestió de les festes il·legals.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, bon dia, diputades i diputats, per
aquells que no han dinat, i bona tarda per als que sí que ho han
fet, que crec que a la mallorquina es fa d'aquesta manera.

Ara debatem el Decret llei 5/2022, que modifica la Llei
7/2013, d’activitats regulades, i sobretot per un tema molt
important, la prestació del servei de taxi a l'àmbit territorial
d'Eivissa, i per a Formentera és important també aquesta
regulació, perquè molts dels visitants que vénen a Formentera
justament han d'agafar un taxi a l'illa d'Eivissa per poder arribar
al port o quan surten de Formentera també per poder fer-ho.

Aquestes problemàtiques de les quals s'ha parlat, tant pel
Grup Parlamentari Popular com pel conseller quan ha parlat
abans de la mancança de taxis en algunes parades, al port, a
l’estació marítima d'Eivissa cap a Formentera, ho hem notat
moltes vegades, fins i tot qualque dia arribar gairebé a perdre
un avió perquè no hi ha taxis per poder sortir o quan ets a la
barca haver de sortir el primer per agafar el taxi que hi pugui
haver.

Llavors que es reguli, que es posi una ordenació per a
aquest tema, que es canviïn les preferències, que es regulin les
taxes també és important per als residents de Formentera i per
als visitants de Formentera, així que considerem que és una
bona passa.

Hem vist crítiques a com s’ha fet, com no s'ha fet, jo crec
que... m'agradaria també fer una reflexió, crec que ens oblidam
i crec que la primera qüestió de totes és que hem arribat, s'ha
arribat a un decret llei, urgència, concreció, s'arriba a un punt
necessari, per sort avui no hi ha crítiques al decret llei, perquè
aquest sí que acompleix els terminis, però també hem de pensar
tot el que hem tingut en aquests moments, hi ha hagut moltes

qüestions que poden haver fet que costi desenvolupar aquesta
qüestió. 

Tanmateix, un decret llei que és curt, es va publicar el 19 de
maig, ja estam en el procés de validació, sembla que hi ha un
gran consens per validar-lo, no hi ha cap grup que hi voti en
contra o que hagi expressat que voti en contra d’aquest decret
llei, llavors és una sort que es faci d'aquesta manera, i també
actua contra una de les xacres que tenim més fortes també a les
Illes i que són les festes il·legals.

El Sr. Pérez-Ribas ha parlat de tres illes, crec que he de fer
el meu... una altra vegada recordar que ha parlat de Mallorca,
Menorca, Eivissa; Eivissa i Formentera, com he dit abans, ja
estan separades també com a consells i també hi ha festes
il·legals a Formentera...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i també... -sí que hi ha festes il·legals, li ho puc ben assegurar
que hi ha festes il·legals-, que molesten molts els veïns i també
costa actuar-hi en contra. Fer aquest esment només perquè era
la qüestió. 

Sí que és cert que la problemàtica a Eivissa és molt més
greu, ho sabem també els que passem a Eivissa... moltes
vegades per venir aquí o també perquè tenim un vincle molt
important entre Eivissa i Formentera i sí que tenim amics a les
dues bandes del Canal d'Es Freus, i sí que coneguem la
problemàtica molt més greu a l'illa d'Eivissa i llavors que es
reguli d'aquesta manera és important.

També que es faci un esment que si es comercialitza el lloc
en el qual es fa aquest immoble com a una estada turística, o
també el propietari en té coneixement, que també puguin
arribar les sancions perquè no podem fer tots mirar cap a una
altra banda quan es produeix una situació com aquesta. 

Des del meu grup, com he dit, donarem suport a aquest
decret llei, no m'allargaré més perquè crec que és concret,
concís, serveix exactament per al que serveix i fa el que
necessitam, que es reguli el transport de viatgers, que també
(...) la comercialització o la competència deslleial que en
algunes qüestions es fan tant en les festes il·legals com també
en el transport irregular que ens podem trobar a l'aeroport i, a
més, tindrà una aplicació molt ràpida i tarifes molt taxades. 

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments) 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Sanz. Per part del Grup Socialista té la paraula
la Sra. Costa.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Efectivament, tenim avui per convalidar aquest Decret
llei, el 5/2022 i, per tant, amb una justificada urgència i
necessitat en dos temes que han suposat una intensa negociació
i consens amb les institucions més afectades, com aquí s'ha dit,
bàsicament amb el Consells d'Eivissa i amb tots els ajuntaments
d'aquesta illa, encara que, com saben, tot el que afecta les festes
il·legals que regula aquest decret llei, és una normativa que
s'aplica a totes i cadascuna de les Illes, i no només a l'illa
d'Eivissa. 

Com deia, són dos els temes que es regulen en el decret llei,
el que anomenam festes il·legals, que, com dic, abasta tota la
nostra comunitat autònoma, i la regulació del servei del taxi,
que aquí sí que només afecta l'illa d'Eivissa. Una urgència que
el Consell de Govern ja va resoldre en aprovar aquest decret
llei, el passat mes de maig, i, per tant, a inici de la temporada
turística, que era on més s’agreujaven aquests problemes. 

Em centraré fonamentalment en els dos aspectes que regula
el decret llei, encara que tots els companys portaveus ja ho han
fet, si bé m'agradaria fer algunes reflexions.

Començant pel tema de les festes il·legals, una pràctica que
ha proliferat aquests darrers anys a l'illa d'Eivissa, perquè, com
deien, no és aliena a la resta de les illes, i d'aquí que aquesta
normativa abasti territorialment totes i cadascuna d'elles. S'ha
de tenir en compte que aquestes festes, que no ens referim a
festes familiars, privades, sinó festes lucratives, allà on hi ha
uns guanys i que s'han convertit en un negoci i en una activitat
irregular, que en teoria ja havien de ser perseguides. I, en
aquest cas, per qui té les competències, tant en activitats
classificades, com en ordenació turística, per una banda, tant
els consells insulars com pels diferents ajuntaments. 

Si bé es va demanar aquesta intervenció del Govern, perquè
elevàs a la categoria de llei, una acurada definició del que es
pot considerar una festa il·legal, de cara a una major seguretat
jurídica a l'hora de perseguir aquestes pràctiques i poder-les
sancionar. Aquest tipus de festes que es produeixen a qualsevol
tipus d'immoble, encara que majoritàriament a cases grans
situades en sòl rústic, amb una problemàtica que incideix
bàsicament en tres àmbits: el de la competència deslleial, com
aquí ja s'ha dit, a establiments d'oci, que tenen una estricta
normativa per complir, de seguretat renous, etc.; el de la
convivència i d'ordre públic pels inconvenients que això causa,
evidentment, en els vesins, etc.; i també el de la greu
contaminació acústica que això sol comportar. 

Arribats a aquest punt, hi ha un aspecte al qual no hem
pogut arribar o no es pot arribar, i cap dels grups, crec que cap,
si no m’he perdut alguna intervenció, n'ha fet menció, i que
sempre ha sobrevolat, diria jo, durant tot el temps de
negociació i que des del Consell d'Eivissa s’esmentava, si bé
tampoc ho podien perseguir, perquè atempta la inviolabilitat
del domicili, i, per tant, sense el consentiment de la persona
responsable d'aquell habitatge o domicili, no es pot fer aquesta
entrada a aquests habitatges, per la seva protecció
constitucional. I vull dir això clarament, perquè és un dels
arguments que havien estat damunt la taula, no només quan hi

havia la negociació i el debat sobre el contingut d’aquest decret
llei, sinó que algunes institucions ho havien posat clarament
damunt la taula, on tothom és conscient de que això no és
possible. I, per tant, hem de parlar clar i dir les coses clares,
perquè ningú no es porti a confusió. 

Per això s'ha optat, jo crec que el Govern, amb bon criteri,
per regular tot allò que tenia al seu abast de les competències
autonòmiques, però sobretot insulars, ja que hauran de ser els
consells insulars i en la part que correspon els ajuntaments, que
hauran d’aplicar la norma, amb les corresponents inspeccions.
Inspeccions que a dia d'avui ja tenen competències, amb la
col·laboració de les policies locals o de les forces i cossos de
seguretat de l'Estat. Inspeccions que ja es podien fer i que en
algun cas ja es feia.

Amb aquesta modificació de la llei, per tant, arribam al punt
de..., bé, en què avançam amb la llei? Es fa una definició més
acurada del que es considera que són aquestes festes il·legals,
per diferenciar-les de les que tenen, per dir-ho d'alguna manera,
un caràcter familiar, el privat o de la resta d'activitats no
permanents, que, malgrat puguin ser semblants a aquestes festes
no autoritzades, no tenen aquest caràcter d’esdeveniment
organitzat, com una oferta paral·lela a l’oferta legal
d’entreteniment i d’oci. 

D'aquesta manera es regulen aquestes festes il·legals, tenint
en compte aquells esdeveniments que tenen un ànim de lucre,
i segurament és on rau l’element diferenciador amb qualsevol
altre tipus de festa que, evidentment, segueixen i seguiran
permeses. I per altra banda, també voldria destacar, que crec
que és important, la responsabilitat compartida que s'estableix
a la norma, per tal de poder sancionar, en cas que es produeixin
aquestes festes il·legals, els organitzadors o les persones que es
lucren amb aquestes activitats, els que hi participen amb la seva
actitud incívica, o posen en risc la salut de les persones que hi
participen, o del medi ambient, els professionals o les empreses
que col·laborin en l'organització d'aquestes celebracions, o fins
i tot les persones propietàries d'aquests immobles on se
celebren festes il·legals. Crec que això també és una novetat,
que es recull a la llei, per donar més seguretat jurídica a l’hora
que s'iniciïn els corresponents expedients sancionadors. 

Tota aquesta normativa, s'ha dit aquí ja, és fruit d’aquest
acord i del diàleg. I vull agrair molt especialment, tant el
conseller de Mobilitat i Habitatge, com a consellera de
Presidència, l'esforç que han fet sense posar-se de perfil en cap
moment, afrontant un problema, allà on les institucions insulars
i locals demanaven col·laboració, perquè segurament es veien
sobrepassades i que ara tendran una eina més per lluitar contra
aquestes pràctiques, tenint en compte que tenen les
competències, tant en activitats classificades, com ordenació
turística, en el cas dels consells insulars, i també aquesta
capacitat del consell insular de donar assistència en activitats
classificades a tots i cadascun dels ajuntaments. 

I no vull deixar passar tampoc l'ocasió, per recordar que si
l’habitatge és un bé escàs o essencial, o millor dit, més que un
bé escàs, un bé que cada vegada costa més posar en el mercat
a preus raonables o assequibles per a la majoria de la població,
la no-persecució d'aquestes activitats il·legals, que suposen un
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negoci multimilionari, al final fa que s'agreugi encara més la
problemàtica de l’habitatge.

També ja s'ha dit aquí, el decret regula tot el tema del servei
del taxi a l'illa d'Eivissa, per donar resposta a una demanda
unànime de tots els ajuntaments i del Consell d'Eivissa. Deia jo
des del meu escó, al representant de Ciutadans, quan
recriminava que grups que a Eivissa són a l'oposició, donaven
suport, jo vull fer referència que aquest és un acord al qual es
va arribar el mes d'abril en el Consell d'Alcaldes, allà on
participen tots i cadascun dels ajuntaments de l'illa d'Eivissa, i,
per tant, on participen tots i cadascun dels partits polítics, que
en alguns casos en els ajuntaments coincideix el color polític
amb el Consell Insular d'Eivissa, i en altres casos, és a
l’inrevés, on governen els progressistes, però que de forma
unànime en el Consell d'Alcaldes es va aprovar, o es va donar
el vist i plau al contingut d'aquesta normativa.

No puc compartir, no voldria jo espenyar aquest idíl·lic
consens amb els contingut, però com s’ha fet, i ho faré des del
més bon rotllo que sigui capaç en la meva intervenció, però he
escoltat aquí per part de portaveus, crec que tant del Partit
Popular Sr. Marí, com de Ciutadans, si aquesta normativa
arriba tard. Jo ja ho he dit abans, crec que cadascú hauríem
d’assumir la nostra part de responsabilitat i, com que he estat
a les dues bandes, gestionant, al consell insular, com al Govern
de les Illes Balears, sempre, segurament, és molt més fàcil dir
que es legisli al Parlament, que el Govern faci una llei, tant de
bo tot fos un problema de legislació, però a part de legislar,
hem de ser capaços de gestionar i executar aquesta legislació,
perquè, torn a reiterar, les competències en activitats
classificades i ordenació turística són una competència dels
consells insulars.

També seria bo que aquest discurs que fem tots en contra
del turisme d'excessos l’encomanàssim també a tots els nostres
companys que estan a ajuntaments, com pugui ser, per exemple,
el cas de l'Ajuntament de Sant Antoni, on hi ha governants, i
concretament el seu alcalde i regidors, on governa tant el Partit
Popular com Ciutadans, que sembla que encara no tenen tan
clar com han de lluitar contra aquest turisme d'excessos. I estic
convençuda que en  això també podrem arribar a acords. 

I quan es diu que, bé, que es dóna suport a aquest decret
llei, però no amb molt d'entusiasme, crec que ha dit entusiasme,
el Sr. Pérez-Ribas, els voldria recordar que els seus companys
de Ciutadans a l'illa d'Eivissa, bé, tot això era de vida o mort,
tant el tema dels taxis com el tema de les festes il·legals. Per
tant, m'imagín que en el debat parlamentari ja s'hi val quasi tot.

I tampoc no puc compartir, permeti’m que els ho digui, tot
el tema que aquí he escoltat de dir que, bé, anem alerta amb les
multes excessives perquè això tal vegada dificultarà als
ajuntaments tramitar. Miri, siguin excessives o petites, els
ajuntaments i les institucions competents el que han de fer és
sancionar aquells immobles o propietaris organitzadors de
festes il·legals que incompleixin, perquè per això fem la norma;
perquè si ara resulta que fem tot això i s'ha reclamat i que hi
hagi sancions contundents, ara ens posam de perfil a l’hora de
perseguir-ho, per suposat que des del meu grup no hi estaríem
d'acord. 

I no vull desanimar ningú, però cues esperant taxi a hores
d'ara, si agafen l'avió i van a  Eivissa, veuran la cua que hi ha
només arribar a l'aeroport, per tant, no passa, desgraciadament,
només aquí a Palma o en general a Mallorca, i per això no
compartesc aquesta crítica que s’arriba tard, perquè
precisament crec que el Govern ha fet un sobreesforç per no
posar-se de perfil en uns temes on la majoria d'aquestes
competències estan en mans de les institucions insulars i dels
ajuntaments. 

I, per cert, vull recordar que el consell insular també, llanço
una idea, no?, té una labor d'assistència als ajuntaments en
activitats classificades que estic convençuda que exercirà i
ajudarà als ajuntaments de l'illa d'Eivissa a l’hora de perseguir
aquestes festes il·legals. 

En conclusió, es dona resposta a dues qüestions
demandades, en aquest cas, pels consells insulars, concretament
d'Eivissa, els ajuntaments també de l’illa, sense posar-se de
perfil, i ara és el torn d'aquestes institucions insulars i locals per
gestionar i executar el contingut d'aquesta norma. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Passam idò al torn de fixació de
posicions per part dels grups que no han intervingut. Té la
paraula la Sra. Ribas, en nom del Grup VOX-Actua Baleares. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes a esta
sesión plenaria. 

Este decreto ley modifica, como saben, una ley autonómica
tramitada en este mismo parlamento en el año 2013. Han
pasado nueve años, y ahora resulta que esa ley, que se elaboró
en este parlamento, es modificada por la Sra. Armengol y su
equipo en el Consejo de Gobierno del Consolado de Mar.

Si quieren modificar una ley de este parlamento presenten
un proyecto de ley y se tramitará en este parlamento, con todos
los trámites que permiten la participación democrática en la
elaboración de las leyes. Permitan dar voz a los sectores
afectados. Permitan la presentación de enmiendas por todos los
grupos políticos para intentar mejorar la redacción. Permitan el
debate político en el Parlamento y la adopción de acuerdos
entre las diferentes opciones políticas. Permitan que ese debate
público, que recogen los medios de comunicación, se traslade
a los ciudadanos para abrirlo también a toda la sociedad. 

 Pero en vez de eso, una vez más, tenemos aquí otro
decretazo de Armengol, otro decreto ley para evitar el
necesario debate y participación de los ciudadanos en la
regulación de los asuntos que les afectan. Una vez más el
despotismo ilustrado de Armengol, a la que le sobra la opinión
de los ciudadanos representados en este parlamento y la
opinión de los sectores afectados, todo para el pueblo, pero sin
el pueblo.
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Y la Sra. Armengol nos ilustra con una nueva regulación
atribuyéndose el poder de regular con rango de ley materias
sobre las que no existe ninguna situación sobrevenida, ninguna
novedad, nada que no exista desde hace décadas para cambiar
de un plumazo una legislación aprobada en esta cámara. 

Si quieren acabar con las fiestas ilegales, podemos estar de
acuerdo, pero es este parlamento quien debe hacerlo, y no la
Sra. Armengol, mediante un decretazo cuando ello implica
cambiar una ley de este parlamento que lleva en vigor desde
hace nueve años.

Y si quieren regular por ley la actividad de los taxistas en
Eivissa, háganlo, pero presentando una iniciativa en este
parlamento, no mediante otro decretazo, que encima no está
siendo efectivo, porque, lejos de mejorar el servicio, lo que está
consiguiendo es aumentar los conflictos entre taxistas en
Eivissa mientras que las esperas y colas quilométricas para
acceder a un taxi por parte de los clientes siguen estando a la
orden del día.

Y les recuerdo, como cada vez que Armengol nos trae aquí
un nuevo decretazo, que la figura del decreto ley está
concebida como una forma extraordinaria de legislar, sólo
admisible en caso de que exista una necesidad urgente
perfectamente justificada. Pero, lejos de ello, este gobierno
déspota ha convertido la técnica del decretazo en su modus
operandi habitual. En esta ocasión ni siquiera se molestan en
intentar disimular, no he podido encontrar en la exposición de
motivos ninguna justificación que permita vislumbrar
mínimamente algún atisbo de la extraordinaria y urgente
necesidad que permite a un gobierno dictar normas con rango
de ley, saltándose el poder Legislativo que ostenta este
parlamento.

Y no sólo no se cumple el requisito de extraordinaria y
urgente necesidad, que está recogido en el Estatuto de
Autonomía y en la Constitución Española, sino que tampoco se
respeta abstenerse en regular medidas que están expresamente
prohibidas para los decretos ley. Una vez más, aprovechan un
decretazo para colar en las disposiciones finales modificaciones
a los presupuestos generales de la comunidad autónoma. ¿Qué
dice el artículo 49 del Estatuto de Autonomía? Dice
textualmente que “los decretos leyes no podrán afectar, entre
otras materias, a los presupuestos generales de la comunidad
autónoma.” Y ¿qué hace la Sra. Armengol en este decretazo?
Añade una disposición final quinta, titulada Modificación de la
Ley de Presupuestos de las Islas Baleares para el año 2022.

Lamentablemente esto no es una novedad, lo de modificar
los presupuestos mediante decretazos es ya la tónica general y
ha ocurrido en la mayoría de los decretazos que se han ido
aprobando por este gobierno autonómico despótico.

Para terminar de rematarlo, añaden luego la recurrente
cláusula de deslegalización, para que el gobierno autonómico
pueda modificar en cualquier momento la regulación del
servicio de taxis de Eivissa contenida en este decreto ley, esta
vez ya por decreto reglamentario. Entonces, ¿por qué no lo
regulan directamente mediante un decreto ordinario? ¿Para qué
nos traen aquí otro decreto ley? ¿Para qué elevan a ley la
regulación de esta materia si puede regularse por reglamento?

Pues porque no se conforman sólo con despreciar al poder
legislativo, sino que también quieren limitar el poder judicial,
vetando la posible intervención del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares, que queda fuera de juego cuando se trata
de examinar las normas con rango de ley, normas que sólo
puede revisar el Tribunal Constitucional y que requieren la
interposición de un recurso, que sólo puede presentar el
presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados,
50 senadores y los gobiernos y parlamentos autonómicos, y así
se aseguran de que ningún ciudadano o sector que se vea
afectado por la norma pueda acudir a los tribunales a hacer
valer sus derechos, como ocurrió, por cierto, en 2015, con la
anterior orden que regulaba la carga y descarga y la tarifa única
de los taxis, gracias a un recurso interpuesto por cinco
asociaciones de taxistas ante el Tribunal Superior de Justicia.
Ahora lo regulan desde el Gobierno, lo llaman ley, en vez de
reglamento, sin tener atribuciones para ello y así se evitan el
control de los tribunales de justicia ordinarios. 

Esto es lo que ha traído la comunidad autónoma a los
ciudadanos de Baleares, un atropello constante a sus derechos,
un retroceso en el ejercicio de las libertades y una
preponderancia del poder ejecutivo que somete al legislativo y
al judicial relegándolos a simples comparsas del gobierno de
turno. 

En definitiva, un retroceso democrático que pretende
disimularse con la excusa de acercar la gestión pública a los
ciudadanos, cuando lo único que se acerca es el erario público
formado por los impuestos de todos los españoles a los
políticos autonómicos que hacen y deshacen a su antojo, para
mantener la enorme maquinaria autonómica y ser sustento
económico de quienes se apuntan al carro para seguir
extendiendo la red clientelar de los partidos políticos
autonomistas. 

Nosotros no hemos venido a este parlamento a ser más de
lo mismo, estamos aquí para revertir todo esto, pero de forma
legal, nosotros sí somos demócratas,...

(Remor de veus)

... nosotros no somos golpistas como los amigos del Gobierno
de Baleares en Cataluña.

Recuperaremos la democracia real de nuestro país cuando
tengamos mayoría para ello...

(Remor de veus)

..., disminuyendo el poder político de les comunidades
autónomas e incluso eliminándolas en cuanto podamos afrontar
una reforma constitucional...

(Remor de veus)

..., de forma democrática, aplicando el procedimiento que la
propia Constitución establece para ser reformada.

Hasta entonces, acataremos las leyes y lucharemos para
intentar que el sistema no se pervierta cada día más, como está
sucediendo, participando en todas las instituciones políticas que
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nos permitan controlar a los gobiernos, denunciando sus
atropellos y revirtiendo en lo posible el fallido estado
autonómico en el que ha derivado la abusiva aplicación del
reparto de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas desde la entrada en vigor de la Constitución del
1978.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Bé, el nostre grup parlamentari s'abstindrà, com sol
passar en aquests debats de convalidació de decrets llei, primer
de tot, perquè hi ha un abús de la figura del decret llei, perquè
en aquest cas només trobam justificat el decret llei per al tema
del taxi a Eivissa, que és l’única mesura urgent que ha d’entrar
en vigor a la temporada 2022 i que justifica dictar un decret
llei; la resta, és a dir, tot el tema de les festes il·legals, la
modificació de la Llei d'activitats i totes les disposicions finals
addicionals i d’altres, tot això no hauria de ser objecte de decret
llei, hauria de ser objecte d'una llei per respecte al poder
legislatiu, per divisió de poders, etc., ja saben perfectament
l'argumentació, no seré reiteratiu en la matèria. Però és un tema
formal que a alguns grups ens preocupen i que nosaltres no ens
podem conformar, no perquè una determinada matèria ens
agradi el que diu el decret llei deixarem de protestar de l’abús
de la figura del decret llei. 

Per tant, nosaltres, ja només per aquesta raó, no podem
donar el nostre vot favorable a la convalidació del decret llei.

Però, en segon terme, per raons de fons, tampoc no podem
compartir aquest decret llei, i sobretot no el podem compartir
en dues qüestions que per a nosaltres són molt importants. El
tema de les festes il·legals. En el tema de les festes il·legals, bé,
nosaltres demanam que el decret llei es tramiti com a projecte
de llei, Sr. President, perquè pensam que tècnicament és molt
millorable i, en relació amb el tema de les festes il·legals, vull
fer una sèrie d’acotacions: la primera és la definició, perquè, és
clar, aquí surten tots els portaveus i diuen: no, hem de lluitar
contra les festes il·legals, per què? Per la contaminació acústica
i per les molèsties.

Tot sembla raonable, però si fos així hauríem de lluitar
contra totes les festes il·legals, no només aquelles fetes amb
ànim de lucre, perquè tan molest pot ser una... i tanta
contaminació acústica pot generar una festa feta amb ànim de
lucre, com una festa feta sense ànim de lucre; és a dir, si 50
amics es reuneixen a una finca i fan una festa, no hi ha ànim de
lucre, però poden fer tant de renou i poden molestar tant els
veïnats com els que les fan amb ànim de lucre. 

Vostès, capegen, però això és la realitat. El que passa és que
això és problemàtic i és delicat, i és difícil entrar-hi.

(Remor de veus)

Home!, i tant que... això és així!..., això és així!, i hi ha
multitud, multitud  d'ocasions a les Illes Balears en què es fan
comunions, noces, sense ànim de lucre, perquè es fan a la casa
d’un o a la casa d’un amic, no hi ha ànim de lucre, no hi serà a
la catalogació que vostès han fet de festes il·legals, però les
molèsties i la contaminació acústica seran exactament les
mateixes...

(Remor de veus)

..., exactament les mateixes. És un tema complicat, ho sé, per
això demanam que es tramiti com a projecte de llei, perquè
sigui objecte d'un debat i d’introducció de les puntualitzacions
i dels matisos que corresponguin.

Segona qüestió que vull comentar en relació amb les festes
il·legals, aquí es parteix d'una regulació inconstitucional -
inconstitucional-, per què? Perquè es parteix de la presumpció
de culpabilitat, si jo som propietari d'un habitatge, me’l lloguen
i s’hi fa una festa il·legal la llei presumeix que jo som culpable.
Això va en contra de la presumpció d'innocència i és que hi va
directament, és un míssil de flotació a la presumpció
d'innocència. 

Senyors de l'administració, vostès demostrin la meva
culpabilitat, vostès demostrin la meva participació, vostès
demostrin la meva mala fe i el meu dol, i després em podran
aplicar una sanció econòmica i una pèrdua del meu títol
administratiu habilitant per fer-ho en una estada turística. El
que no pot ser és que, sense que jo sigui culpable, sense que
hagi participat en res, sense...

(Remor de veus)

... sense res, perquè he vist que un senyor em llogàs la meva
propietat, que tenc dret a llogar, i ell fa una festa il·legal,
resulta que jo he de pagar una multa i he de perdre un títol
administratiu habilitant? Això em sembla un abús
impresentable i inacceptable, i veig que els diputats del Partit
Popular em diuen que sí, però hi votaran a favor, la qual cosa
és sorprenent! Però això és el que hi ha.

Després, vostès diuen una altra cosa amb la qual no podem
estar d'acord, que és que sempre, sempre, sempre quan hi ha
aquesta situació de realització d'una festa il·legal a un habitatge
amb estada turística, sempre la sanció ha de dur la pèrdua del
títol habilitant, sempre, i això, ho torn enllaçar amb la
culpabilitat, perquè si es demostra, si som capaç...

(Remor de veus)

... infringint totes les normes constitucionals, però jo som capaç
de demostrar la meva innocència, que això ja és una perversió,
perquè jo no he de demostrar la meva innocència, és
l'administració la que ha de demostrar la meva culpabilitat,
però, bé, donant per bo que jo som capaç de demostrar la meva
innocència com a propietari, encara així, segons la norma, no
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em posaran una multa econòmica, però em faran perdre el títol
administratiu habilitant. 

És això just? És això acceptable? Jo consider que en absolut
ho és, perquè no sempre, no sempre, ni necessàriament, que és
el que fa el decret llei, no sempre ni necessàriament s'hauria de
perdre el títol habilitant, només en determinats casos i quan de
la tramitació de l’oportú procediment sancionador es dedueixi
que aquesta sanció ha de ser aplicable. Que és el que passa a la
resta d'activitats, perquè si un hotel fa una cosa il·legal pot
perdre el títol, però no necessàriament perdrà el títol, dependrà
de la tramitació del procediment sancionador. Però, com que
vostès han decidit anar sempre en contra de les estades
turístiques en habitatges, a aquests els aplicarem amb molta
més contundència les normes, cosa que no fem amb els
hotelers, la qual cosa a nosaltres ens sembla malament.

I després, com ha dit el conseller, un concepte jurídic
indeterminat, absolutament enlaire, que són molèsties als
veïnats. Si hi ha molèsties als veïnats és un agreujant. I què són
molèsties als veïnats? Què són molèsties als veïnats? Ho sap
qualcú què són molèsties als veïnats? Perquè això és un tema
de procediment sancionador, per tant, temes taxats i
perfectament definits, amb seguretat jurídica.

Quines molèsties als veïnats? Ja ho arreglarem i ja vendran
els tribunals a dir-nos com funciona això.

Per tant, jo crec que hi ha tota una sèrie de qüestions en el
tema de les festes il·legals que mereixen, mereixen, una
discussió i mereixen la seva tramitació com a projecte de llei.

Un segon tema que no ha sortit aquí que vull tocar, que és
el tema de l'accessibilitat, perquè el decret llei modifica la
normativa d'accessibilitat. I per a nosaltres la modifica
parcialment i satisfactòriament. M'explicaré: quan un senyor té
un edifici, que és un bé catalogat, un bé d'interès cultural, diu
que es pot exonerar del compliment de la normativa
d'accessibilitat. Estam d'acord, el problema és com
“procedimentam” aquesta exoneració del compliment de la
normativa.

I, és clar, aquí diu, que sigui la conselleria, amb la qual cosa
ja entraríem en discussió, per què no han de ser els ajuntaments
els que facin l’exoneració? Primera qüestió de competència que
no veiem clara. Dins el Govern balear, per què ha de ser la
conselleria i no la direcció general, per agilitat? Però, sobretot,
no veiem clar que s’hagi de torbar tres mesos. O sigui, que jo
deman una llicència i per exonerar l’accessibilitat estaran tant
de temps com per revisar tot el projecte. I ens queixam de
l'agilitat de l'administració en la concessió de llicències i aquí
afegim un procediment que ha de durar tres mesos. Un
procediment que ha durat tres mesos i que no estipula el sentit
del silenci, perquè si no hi ha contestació de la conselleria, què
passarà? No ho sabem.

Em diran: regla general, llei de procediment. D'acord,
d'acord, però tots sabem que a la realitat això és una font
d'inseguretat i que provoca un tancament dels funcionaris que
el que volen és esperar l’informe i que el que volen no és
resoldre amb un silenci administratiu teòric.

Per tant, aquí nosaltres també consideram que una
tramitació com a projecte de llei ens permetria modificar
aquesta disposició, ens permetia atorgar la competència als
ajuntaments i fer-ho d'una manera molt més àgil i molt més
clara, amb seguretat, i sobretot, també, ens permetria incorporar
una situació que es produeix molt, almanco a Mallorca es
produeix molt, que és que hi ha nuclis urbans, no només
edificis, que són béns d'interès culturals o béns catalogats,
també hi ha nuclis urbans i edificis que estan en aquests nuclis
urbans, que no té sentit fer-los complir una normativa
d’accessibilitat quan la via pública que els dóna accés no té
possibilitat de compliment d'accessibilitat. I això es produeix
molt a la Serra de Tramuntana. Per tant, nosaltres pensam que
també hauria de ser objecte d'ampliació aquest supòsit que es
regula d'exoneració de la normativa d'accessibilitat. 

I, finalment, no puc deixar de dir que resulta sorprenent
que, després de fa escasses setmanes que hem estat capaços
d'aprovar una modificació de la Llei de turisme, tornem
modificar la Llei de turisme, i sempre amb un esperit de més
sancions. Hi ha grups que també tornen a capejar, però es veu
que voten a favor quan hi ha més sancions en matèria turística 
en aquest decret llei; quan consideraven desproporcionades les
sancions del projecte de llei que vàrem aprovar l'altre dia. 

Per tant, nosaltres tampoc no podem compartir aquesta
filosofia d'incrementar, incrementar, incrementar la prohibició
i la sanció que informa un poc aquest decret llei. 

Per totes aquestes raons, tot i estar absolutament d'acord
amb la normativa del taxi, i per això ens abstendrem, pensam
que hi ha raons poderoses, com a mínim, perquè es tramiti com
a projecte de llei i per això fem la petició. 

Moltíssimes gràcies. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. El
president demana si el Ple valida o no el decret llei debatut.
Passam a votar. Votam. 

Vot presencial: 43 sí, cap no, 9 abstencions. Hi ha 3 vots
afirmatius telemàtics que donen un resultat final de 46 sí, cap
no i 9 abstencions.

 Atès que sí que s'ha demanat que es tramiti com a projecte
de llei, per procediment d'urgència, procedim també a la
votació d'aquest fet. Passam a votar. Votam. 

7 sí, 29 no, 16 abstencions. Hi ha 3 vots telemàtics
d’abstenció, amb la qual cosa dona un resultat final de 7 a
favor, 29 en contra i 19 abstencions. 

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