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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. Presidente. Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE 3238, 3413 i 3744/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3238/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a abús dels
decrets llei.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei amb
RGE núm. 3238/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l’abús de decrets llei, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar
Costa, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, desset són els decrets llei que fins
ara ha aprovat el Govern de les Illes Balears des del
començament de legislatura. Portava aquí un relat o un llistat
d’aquests decrets llei, dels desset, però crec que si els llegís un
per un només amb el títol, si llegís el títol dels desset decrets
llei, consumiria bona part del temps que tenc per a la meva
intervenció. Per tant m’estalviaré llegir el títol de tots els decrets
llei que s’han aprovat en aquesta legislatura. Sí que vull que des
del moment en què vaig presentar aquesta proposició no de llei
el Govern havia dictat quinze decrets llei, i només des de maig,
que vaig presentar la proposta, fins ara ja n’hi ha sis més, com
dic un total de desset. Tot això en catorze mesos suposa que
toca a més d’un decret llei per mes. 

Aquesta situació és absolutament històrica i inaudita, i dic
que és històrica perquè això no s’havia vist mai, ni en aquesta
comunitat des que tenim la potestat per dictar decrets llei, que
es va recollir a la reforma de l’Estatut d’Autonomia l’any 2007,
tenint en compte que amb l’anterior govern progressista en tota
la legislatura es varen dictar 8 decrets llei; i dic també que és
inaudit perquè en cap altra comunitat autònoma d’aquest estat
no s’ha produït aquesta hiperactivitat de decrets llei. És a dir, es
legisla, s’aproven les lleis des del poder executiu, des del
Govern, vulnerant la més simple separació de poders, a més de
vulnerar clarament la Constitució Espanyola i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

Només l’ingent nombre de decrets llei dictats en aquests
catorze mesos, com deia abans a més d’un decret llei per mes,
com dic aquest gran nombre de decrets llei dictats és ja una
clara mostra del fet que no estam davant casos d’extraordinària
i urgent necessitat, tal i com exigeixen l’Estatut d’Autonomia i
la Constitució Espanyola, sinó d’una forma de governar per
decretazo. Aquesta és la forma de governar del Sr. Bauzá, que

posa en evidència el seu tarannà i la seva poca creença en les
funcions del Parlament i del Govern, de quines són les funcions
de cadascun d’aquests poders. 

Bauzá ha convertit allò excepcional en la tècnica legislativa
habitual, la qual cosa és totalment incompatible amb l’esperit
del que és un decret llei, un decret llei que ve regulat, com deia
abans, tant a la Constitució Espanyola en el seu article 86, com
a l’Estatut d’Autonomia en el seu article 49, els quals el
president Bauzá vulnera flagrantment, i m’atreviria a dir que
més d’un 90% dels decrets llei que s’han aprovat fins a dia
d’avui no passarien el cotó de la constitucionalitat. Recordem
que els requisits necessaris i imprescindibles per dictar aquests
decrets llei no només es regulen a la Constitució i a l’Estatut
d’Autonomia, sinó que també s’han anat fent podríem dir
matisacions pel mateix Tribunal Constitucional a través de les
seves sentències cada vegada que han arribat recursos
d’inconstitucionalitat contra decrets llei concrets. Evidentment
és necessària aquesta extraordinària i urgent necessitat, que
recullen expressament l’Estatut d’Autonomia i la Constitució,
la seva excepcionalitat, cosa que no es compleix en el gran
nombre de decrets llei que ha aprovat el Govern fins a dia
d’avui.

A més a més han de tenir efectes immediats, perquè se
suposa que si és urgent s’han de poder aplicar immediatament,
i a més a més el decret llei no ha de regular temes que tenguin
voluntat de permanència en el temps, és a dir, han de ser
provisionals. Per posar només un exemple, perquè com dic no
parlaré dels desset decrets llei que s’han aprovat fins ara perquè
si no, no acabaríem mai, com dic, per posar només un exemple,
el primer decret llei que es va aprovar en aquesta legislatura, el
número 1 de l’any 2011, era per llevar el vot dels lletrats de la
comunitat en el sector públic instrumental. Aquest decret llei no
compleix ni un sol dels requisits exigits per la llei. O el decret
llei que va regular la modificació de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, que era per donar solució a
un problema concret de dimissió del director d’IB3 per colAlocar
com a director el mateix conseller de Presidència.

I així un llarg etcètera que, com dic, per no posar exemples
de tots i cadascun dels decrets llei, com deia abans
probablement el 90% de tots els decrets llei aprovats no
compleixen amb els requisits exigits per la llei.

En conclusió el que diria és que el president del Govern, el
Sr. Bauzá, el que ha fet és encetar una nova forma de governar
a les Illes, on el Parlament no té el més mínim valor per a ell. Es
legisla des del Govern, no de forma excepcional sinó de forma
habitual, sense respectar entre el poder legislatiu i el poder
executiu. I a més s’ha substituït el que deia el Sr. Matas
d’“hágase” pel “decrétese” del Sr. Bauzá.

El mateix president del Parlament de les Illes, el Sr. Rotger,
ahir mateix en unes declaracions públiques manifestava el seu
desacord amb aquest ingent nombre de decrets llei que ha
aprovat el Govern, entre altres coses perquè s’estan usurpant les
funcions del Parlament de les Illes, i per tant el president del
Parlament, com dic, el Sr. Rotger, va manifestar que entenia que
el Govern no podia utilitzar la fórmula del decret llei com la
fórmula habitual de governar. No només ho ha dit el president
del Parlament, que evidentment és del Partit Popular, i nosaltres
com a oposició; juristes destacats d’aquesta comunitat han fet
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públic a través d’articles que aquesta forma alternativa de
governar, i llegesc textualment, suposa una “vulneración de lo
establecido en la Constitución y en el Estatuto para los
decretos leyes”, però a més a més “una alteración inadmisible
de las relaciones entre el órgano máximo del poder ejecutivo
autonómico, el Govern, y el órgano de representación popular
o poder legislativo, el Parlament, que es el que expresa
directamente la voluntad del titular de la soberanía, el pueblo
de las Illes Balears”. 

Jo crec que amb tot això es posa més que en evidència que
l’abús que ha estat fent fins ara el Govern amb la utilització dels
decrets llei evidentment va en contra de tota la nostra normativa,
però a més a més expressa una forma de governar: al Sr. Bauzá
li molesta profundament el Parlament, li molesta que es tramitin
lleis ordinàries, que es faci el control parlamentari per part de
l’oposició, i per això és irrespetuós amb les preguntes que
l’incomoden quan es tracta de governar l’acció del Govern.

Per tot això amb la nostra proposició no de llei d’avui el que
proposam és que el Parlament constati l’abús que el Govern està
fent amb l’aprovació de decrets llei, ja que no concorre una
extraordinària i urgent necessitat. Vull afegir que ahir el màxim
representant del Parlament ja ho va constatar al dir-ho
públicament a través d’un mitjà de comunicació. I, en segon
lloc, el Parlament insta el Govern a aprovar decrets llei només
en els casos previstos en el nostre Estatut d’Autonomia y a la
Constitució Espanyola, és a dir, instam el Govern a complir la
llei, que crec que és el mínim que es pot exigir a un govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Torn de fixació de posicions de major a menor, tret del grup
al qual pertany el president del Govern, el qual intervendrà en
darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Em permetrà que abans
d’entrar en el contingut de la proposició no de llei, amb tota la
consideració i respecte sí que voldria fer un esment no a una
disculpa sinó a una excusa d’un retard d’avui, un retard que ve
ocasionat per un retard d’un avió, i aprofitar per reivindicar que
el funcionament del Parlament sigui un funcionament que
s’adapti a la realitat d’aquesta comunitat autònoma. No ho dic...,
ho dic amb tota la consideració que sé que el president ha tingut
per començar i retardar un temps la sessió per poder ser aquí.
Però sí que vull aprofitar per reivindicar açò, que el Parlament
adapti el seu funcionament en horaris, en calendari, en costos,
per tal que els diputats de les illes que no són Mallorca siguin
diputats també de primera. I ho he de reivindicar perquè si els
diputats de Menorca, Eivissa i Formentera no són de primera,
nosaltres que som representants dels nostres ciutadans, tampoc
no ho seran aquests ciutadans. Per tant ho he de reivindicar

perquè he de reivindicar que els ciutadans de Menorca, Eivissa
i Formentera siguin ciutadans de primera.

Dit açò entr al contingut de la proposició no de llei, a la qual
efectivament donam total suport, i crec que aquest suport queda
evidenciat amb la notícia d’avui de les declaracions que feia
ahir precisament el president del Parlament en què feia
referència a aquest mal ús, per no dir abús, d’aquesta figura que
és el decret llei, i que doncs també és lògic que hagi generat un
cert malestar dins el Grup Parlamentari Popular. Però jo crec
que el president diu el que és, la realitat. 

Efectivament el decret llei és una norma jurídica amb rang
de llei, que l’ordenament legal, l’Estatut d’Autonomia, la
Constitució Espanyola, institueix per resoldre en un temps breu,
d’una setmana, d’uns dies, una norma amb rang de llei que si no
trigaria tres o quatre mesos per un procediment ordinari. És per
tant un procediment extraordinari, definit i justificat per la
urgència. És un d’aquests pocs casos prevists perquè el poder
executiu, o sigui el Govern, pugui exercir el poder legislatiu,
que és sempre del Parlament. Però també al Parlament li
correspon vetllar perquè aquesta separació efectiva de poders es
compleixi, i per tant és lògic que avui en aquesta comissió es
dugui aquesta proposició no de llei i es reclami respecte del
Govern en l’ús d’aquesta figura. 

Les característiques, per tant, del decret llei són clarament
les que vénen marcades per la provisionalitat, per la urgència i
la necessitat i per l’eficàcia immediata; una vegada publicada
sense haver estat consultada aquesta norma, entra
immediatament a entrar en vigor. Per tant a través d’aquest
procediment s’obvia o se salta tota una sèrie de tràmits que
sense cap dubte estan a favor d’un procediment transparent i un
procediment més participatiu. Em referesc a informes que
acompanyen en un procediment normal d’un projecte de llei,
informes del Consell Consultiu, del Consell Econòmic i Social,
memòries econòmiques, etc.; l’audiència pública que es dóna
amb el tràmit de projecte de llei, o si hi ha hagut avantprojecte
també si s’ha volgut s’ha posat en audiència pública, la
publicació prèvia abans de ser aprovat, etc. Tota una sèrie
d’elements que acompanyen un procediment ordinari
d’aprovació, de tramitació d’una llei, que amb el procediment
de decret llei s’obvien, lògicament raonables si són justificats,
com deia, per aquest criteri d’urgència i de necessitat.

Nosaltres creim que el decret llei no pot estar en contra de
la transparència i la participació ciutadana. Avui més que mai
la ciutadania ens reclama aquesta transparència i aquesta
participació, i per tant avui més que mai l’ús del decret llei ha
de ser rigorós, estrictament rigorós.
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Si miram, idò, el nombre de lleis i de decrets llei impulsats
per l’actual govern és lògic que ens facem moltes preguntes,
perquè substituir el decret llei per la llei, fer del decret llei un
procediment ordinari, com sembla que s’està instituint, seria
com anulAlar el Parlament en la seva capacitat legislativa, i açò
significaria un deteriorament brutal de la democràcia. A hores
d’ara s’han tramitat crec que al voltant d’uns vint decrets llei,
davant les poques, poquíssimes lleis tramitades com a projecte
de llei únicament, que en el seu període d’avantprojecte moltes
d’elles han estat també exposades en audiència pública. 

Cal demanar-se si era necessari tramitar com a decret llei el
tema del projecte de la Platja de Palma, un decret que passa per
sobre del pla general i que té una incidència i una importància
de primer ordre, de primera magnitud. Era urgent realment
aquest decret llei? També ens hem de demanar per la inseguretat
jurídica que genera en moltes ocasions el mal ús d’aquesta
figura del decret llei; tenim l’exemple amb el decret llei de
mesures urgents d’urbanisme sostenible, que quan era decret va
rebre l’advertiment d’inconstitucionalitat i el Govern va obviar
d’informar d’aquesta situació el Parlament quan aquest estava
en tràmit de ser validat, un decret que s’aprova amb un text i
entra en vigor, lògicament, es valida i es modifica
substancialment; tenim un segon text que entra en vigor i es
tramita com a projecte de llei i torna a ser modificat en temes
prou importants, i és el tercer text que entra en vigor. Açò és
seguretat jurídica? Açò és la seguretat jurídica que tant ens
havia promès i que tan reiteradament predica el Partit Popular?

Però jo crec que aquesta confusió que té el Partit Popular
entre el poder executiu i legislatiu l’aplica a altres nivells, i ens
la trobam en un tema que posteriorment també debatrem, i la
trobam en el Consell Econòmic i Social. El poder executiu, el
Govern, voldria modificar l’estructura autonòmica institucional
creada pel poder legislatiu i que té la seva traducció en l’Estatut
d’Autonomia, modificant, eliminant allò que diu l’Estatut
d’Autonomia, que és que el Consell Econòmic i Social no podrà
ser un òrgan que s’institueixi sinó que serà un òrgan d’aquesta
comunitat autònoma, i per tant no dóna opció, sinó que
l’estableix com una institució de la comunitat autònoma.

Ja he dit abans, per tant, que donarem suport a aquesta
iniciativa i reclamam, efectivament, responsabilitat i rigor al
Partit Popular en l’ús, mal ús, d’aquesta figura per tal de no
forçar més, no estressar més la situació que viu avui la nostra
societat que, com deia, reclama transparència i rigor al nostre
parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, senyors
portaveus, en primer lloc he de dir que no venc aquí a tirar-nos
al cap decrets llei aprovats per uns o aprovats per altres en
diferents legislatures; és un exercici que jo avui vull evitar per
no pervertir un debat amb una important, crec jo, qüestió de
fons, relacionada principalment amb una delicada situació
econòmica, difícil, complexa, i amb la necessitat evident de
dissenyar textos legislatius dirigits a descartar allò que és
superflu dins l’administració i, a més, a incentivar determinats
elements econòmics per reduir els nivells de dèficit en què es
troba aquesta comunitat autònoma, complint així amb els
objectius que el Govern de les Illes Balears entenem que s’ha
marcat, i per tant entenem que transiten en aquest cas per la línia
de l’encert.

No obstant això diré a aquells que pensen i a aquells que
creuen i discuteixen que aquest mecanisme exclou, que silencia,
que furta o que deixa òrfena la veu de determinats grups
polítics, que el debat en aquest cas no s’ha segrestat de cap
manera, que l’Estatut d’Autonomia empara aquesta fórmula i la
jurisprudència, a més de la Constitució, la reconeix. Sis dels
projectes o dels decrets llei en aquest cas aprovats s’han tramitat
com a projectes de llei amb plena i absoluta participació dels
grups parlamentaris de l’oposició, que ho han fet a través
d’esmenes, que ho han fet mitjançant els debats parlamentaris,
i a més no són qualsevol tipus de projecte de llei, sinó que són
aquells que especialment tenen prou calat, són importants, són
decisius a l’hora de reactivar, com dic, situacions econòmiques
complexes i situacions conjunturals també delicades. 

A vostès m’hagués agradat avui sentir-los que també s’ha
dat participació, que s’ha participació com demana el
Parlament. No se’ls ha sentit dir en cap moment que han tengut
oportunitat -només faltaria que no la tenguessin- de participar
en aquest tipus de projectes de llei, sis projectes de llei en què
hi ha hagut participació plena i absoluta dels grups
parlamentaris. Vostès volen disfressar aquesta qüestió del
contrari. Per tant, que quedi de manifest això perquè consti en
el Diari de Sessions.

I vostès són lliures, no són esclaus, per interpretar aquesta
extraordinària i urgent necessitat, i són lliures per interpretar
qualsevol cosa. La interpretació és un exercici, com dic, lliure,
subjectiu, personal, intransferible, i no entraré jo en aquest
moment a valorar el que vostès consideren que és urgent i el que
nosaltres entenem que no ho és, perquè allò que per a vostès és
urgent possiblement per a nosaltres no ho sigui, i allò que és
necessari possiblement per a nosaltres no ho sigui i a la inversa.
Perquè tampoc no entraré a valorar allò que per a vostès a
l’anterior legislatura era urgent i necessari i per nosaltres a
l’anterior legislatura no era ni urgent ni era estrictament
imprescindible. 

Per tant s’ha de tenir present que aquestes qüestions
d’urgència, de necessitat, donen peu a la interpretació, qüestió
en la qual no cauré, sinó que em limitaré a intentar ser el més
objectiu possible, i per ser el més objectiu possible vostès em
permetran que faci referència, com s’ha fet per part de la
portaveu socialista, a la jurisprudència, la jurisprudència,
qüestió de la qual ningú no pot fugir sinó que hem d’acceptar i
hem de respectar dins un estat democràtic i de dret. I què diu la
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jurisprudència en aquest sentit? Idò el següent, i permetin-me
que invoqui una sentència del màxim tribunal que tenim en el
nostre país, el Tribunal Constitucional, una sentència, l’11/2002,
de 17 de gener, que diu que “lo que aquí debe importar no es
tanto la causa de las circunstancias que justifican la
legislación de urgencia, cuanto el hecho de que tales
circunstancias efectivamente concurran”. I què passa?, que
aquestes circumstàncies de les quals parla el Tribunal
Constitucional no concurren? Jo li ho diré: sí concurren.
Situació econòmica complexa, delicada; necessitat de reduir el
dèficit en aquesta comunitat autònoma; atur, necessitat de
reduir, o reactivar en aquest cas l’economia, evitar duplicitats i
optimitzar els recursos amb què compta l’administració. No són
això per a vostès circumstàncies que efectivament han de
concórrer per tal d’activar mecanismes d’urgència i necessaris
en l’àmbit legislatiu per palAliar aquests efectes? Per al Grup
Parlamentari Popular li he de dir que sí.

Però en qualsevol cas vull insistir en la jurisprudència,
perquè crec que dóna prou fonaments i dóna prou arguments per
combatre la seva posició. I m’interessa continuar insistint en
determinades sentències, i n’hi ha una que diu el següent: “La
Constitución ha contemplado el decreto ley como un
instrumento normativo del que es posible hacer uso para dar
respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida actual”, “a
las perspectivas cambiantes de la vida actual”. “Así pues -i
escoltin bé, senyors diputats- la necesidad justificadora no se
ha de entender en sentido absoluto”, “no se ha de entender en
sentido absoluto, sino que puede serlo también en relación a
concretos objetivos gubernamentales”. I quins són aquests
concretos objetivos gubernamentales que justifiquen per part
del Govern de les Illes Balears emprar la figura del decret llei?
Li torn a repetir i hi torn a insistir: situació econòmica
complexa, atur, reducció del dèficit, necessitat de reactivar
l’economia i necessitat d’evitar duplicitats dins l’administració
pública. 

En conseqüència hem d’entendre que aquesta extraordinària
i urgent necessitat sempre s’ha de portar a terme mitjançant una
valoració conjunta de tots els factors, de tots els factors que
determinen o determinaren el Govern per posar en marxa
aquests decrets llei com a disposició legal excepcional, i diu el
Tribunal Constitucional que hem de tenir en compte per tal de
justificar l’aplicació i l’aprovació dels decrets llei de tal manera
que justifiquin aquells arguments que queden reflectits en el
preàmbul de la norma, arguments per al Tribunal Constitucional
suficients, aquells que s’empren al llarg del debat parlamentari
de convalidació i aquells arguments que estan inclosos en el
mateix expedient de confecció i elaboració de la norma. 

No és una única sentència la que avala aquest tipus
d’actuació, són moltes: 29/82, 182/97, 11/2002, 137/2003, i així
podríem continuar. Per tant hem de tenir present aquelles
circumstàncies concretes que es produeixen en un determinat
moment per emprar aquesta figura, circumstàncies que ha estat
sense cap tipus de dubtes tengudes en compte per part dels
governs de les Illes Balears, i també, com diu molt clarament el
Tribunal Constitucional, els objectius governamentals, els
objectius governamentals que s’ha marcat el govern, en aquest
cas el de les Illes Balears, i els objectius governamentals que es
marca com a primer, necessari i imprescindible són aquells a
què he fet menció: reducció de dèficit i palAliar una situació
econòmica complexa, qüestions que justifiquen amb suficiència

haver emprat aquesta figura per tal de dar sortida a aquesta
situació.

Miri, parlen vostès de seguretat jurídica. Jo record l’anterior
legislatura, que el govern del pacte va portar en dues ocasions
el mateix decret llei a convalidació en aquesta cambra. El
primer no li va sortir bé, el varen tornar, però no va estar content
el Govern de les Illes Balears que el va tornar a portar per tal
que es convalidàs per segona vegada. Facin memòria els
diputats de l’anterior legislatura, si això significa seguretat
jurídica. Això no és seguretat jurídica sinó que és absolutament
el contrari. Per tant en aquest sentit no emprin la seguretat
jurídica per a qualsevol cosa sinó que siguin responsables en
l’ús d’aquest precís concepte.

I, insistesc, crec que haurien d’abandonar vostès aquest
discurs que vostès no tenen participació, que estan orfes de veu,
que la seva veu en el Parlament està segrestada per l’ús
d’aquesta pràctica estatutària, i ser en aquest sentit una mica
responsables i ser conscients d’aquesta situació econòmica que
en aquests moments patim i que justifica amb suficiència que
s’empri aquesta figura. I no ho dic jo, ho diu el Tribunal
Constitucional i també ho diu la mateixa Constitució.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions, cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies als portaveus per la seva
intervenció. En primer lloc he de dir, quant a les manifestacions
del representant del Grup Popular, que aquí no estam davant un
debat jurídic de si es compleixen o no, que des del nostre punt
de vista evidentment no es compleixen en la majoria dels casos,
no direm en el cent per cent, els requisits dels decrets llei, sinó
que s’està posant de manifest que el govern del Partit Popular,
del Sr. Bauzá, ha decidit una forma de governar saltant-se la
legalitat vigent i legislant des del poder executiu. Això és el que
ha decidit fer el Sr. Bauzá, i aquesta ha estat una decisió
política. No és que tengui dubtes de si és aplicable o no un
decret llei a les iniciatives que han portat endavant, no. 

I bé, que hi ha una necessitat de reactivar l’economia, en
això estam tots d’acord, però jo crec que tots estarem igualment
d’acord que no era per reactivar l’economia fer un decret llei
perquè el conseller de Presidència fos el director general d’IB3;
jo crec que això no va reactivar especialment l’economia. O el
darrer decret llei aprovat ara, el número 10, publicat l’1 de
setembre en el BOIB, en el qual s’extingeix el Consell de la
Joventut. Vostès creuen sincerament que era necessari fer un
decret llei per a això i que això ens ajudarà a reactivar
l’economia? Jo pens sincerament que no. És que no ho creuen
ni vostès, i els únics que defensen que en tots aquests casos es
podien dictar decrets llei és una part del Partit Popular, perquè
no tot, ara ja hem de parlar d’una part, perquè una veu
autoritzada com és el president del Parlament de les Illes
Balears acaba de posar de manifest que no hi està d’acord i que
efectivament el Govern de les Illes està fent un ús indegut
d’aquesta figura del decret llei.
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I, home, no em digui que l’Estatut d’Autonomia empara
l’aplicació d’un decret llei. Això ja ho sabem, es va introduir
amb la reforma de l’Estatut d’Autonomia l’any 2007. El que
estam discutint aquí és que precisament el Govern no aplica
l’Estatut d’Autonomia perquè se salta els requisits exigits a
l’hora de poder aprovar decrets llei. Encara haurem de donar les
gràcies o demanar perdó perquè ens han fet el gran favor que, de
desset decrets llei, sis s’han tramitat com a projectes de llei en
el Parlament. És que és una de les fórmules que es preveu en el
Parlament, faltaria més!

I el que aquí estam discutint ja no és un tema d’interpretació
d’aquesta urgent necessitat, perquè les lleis ordinàries que es
tramiten i s’aproven també són necessàries, si no, no
s’aprovarien ni es tramitarien, sinó que justament la
jurisprudència del Tribunal Constitucional, però vostè ha llegit
les parts que li ha convengut o que vostè ha interpretat així, ha
anat perfilant què s’entén precisament per urgent necessitat, i
posaré d’exemple la sentència del Tribunal Constitucional, la
número 137 de l’any passat, del 2011, on deixa clar que no es
poden regular o no s’han de regular temes que puguin ser
regulats per un procediment ordinari, per una llei ordinària,
perquè qui té la potestat de legislar és el Parlament, és el poder
legislatiu.

I convendran amb mi que com a mínim és estrany que
siguem la comunitat autònoma que més decrets llei ha dictat...,
anava a dir en una legislatura, no, en catorze mesos de
legislatura. Per posar un altre exemple, el País Valencià n’ha
dictat set, que també ja ens semblen molts en pocs mesos; i en
aquest cas les Illes Balears un 250% més de decrets llei que la
mitjana de les altres comunitats autònomes d’aquest país.

I ja que m’ha dit que el Tribunal Constitucional
efectivament diu que en el preàmbul de cadascun d’aquests
decrets llei és allí on es pot argumentar i explicar aquesta
necessitat urgent, idò miri, el darrer decret que vostès acaben
d’aprovar, o que el Govern ha aprovat, del Partit Popular, el que
s’ha publicat l’1 de setembre del 2012, precisament el que fa és
reformar un decret llei que havien aprovat fa només tres mesos,
un decret llei quant a les mesures en matèria de personal,
concretament el Decret Llei 5/2012 en matèria de personal, que
preveia en alguns casos la seva provisionalitat en el temps,
resulta que amb el Decret Llei número 10 del 2012 que es va
publicar al BOIB l’1 de setembre, que és el darrer que s’ha
dictat, desapareix en molts d’aquests articles la provisionalitat
que existia a l’anterior decret llei. Què vull dir amb això?, que
vostès, a través d’un decret llei han declarat de forma estable
tota una sèrie de regulacions, d’articles i mesures que afecten en
aquest cas el personal de la comunitat autònoma, que ara no
m’hi estendré més perquè després tenim una altra PNL que té
relació amb això.

Per tant el Partit Popular, el Govern del Sr. Bauzá s’ha botat
tots i cadascun dels requisits del decret llei, perquè no creu en
la separació de poders, perquè no creu que hagi d’existir un
parlament, que és el que legisla, i ha dit: “Jo vull aprovar això,
quina és la fórmula més ràpida? Decret llei? Idò no em contin
més històries, decret llei i punt, i endavant”. I això no pot
funcionar així, entre altres coses perquè, com dic, ens estam
saltant la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia i
perquè posa en evidència una forma de governar por decretazo.

I un últim exemple d’un dels decrets llei, el Decret Llei
2/2012, de mesures urgents per l’ordenació urbanística
sostenible, allí on es regula què és el sòl urbà i què és el sòl
urbanitzable segons el Partit Popular, que això també donaria
per a tot un altre debat. Vostès creuen que s’ha de regular per un
decret llei què és el sòl urbà i què és el sòl urbanitzable? Té
provisionalitat aquesta regulació? O avui, l’any 2012, sòl urbà
i urbanitzable serà una cosa i l’any 2013 tendrà una altra
regulació? Això sincerament no té ni cap ni peus, i com dic
evidencia una forma autoritària de governar que no vol passar
pels procediments que ha de passar, com molt bé ha posat de
manifest el mateix president del Parlament de les Illes que, com
dic, com a mínim deu ser una veu autoritzada, ja no sé si dins el
Partit Popular, però és el màxim representant d’aquest
parlament de les nostres illes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Idò passam a la votació de la Proposició no de llei 3238/12.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no llei
3238/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3413/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a supressió del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE 3413/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a la supressió del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears. Per tal de defensar-la té
la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara ja només ens falta veure
que la suspensió del Consell Econòmic i Social, un òrgan
estatutari, es fa també per decret llei. Qui sap si algú no ho ha
pensat, ja, també açò.

En qualsevol cas el Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears és un òrgan creat per l’Estatut d’Autonomia, l’article
78, que el configura com un òrgan colAlegiat de participació,
estudis, deliberació, assessorament i proposta en matèria
econòmica i social. Durant els seus anys de vida ha elaborat
prop de dos-cents dictàmens, més de trenta informes, i les onze
memòries anuals sobre l’economia, la societat i el mercat de
treball de les Illes Balears.

Emperò el Pla de reestructuració econòmica presentat pel
Govern de les Illes preveu la suspensió o la supressió d’aquest
òrgan sota l’argument de l’estalvi i la reducció de la despesa
pública. De fet el pla justifica les seves mesures a partir de dos
criteris: un, el de la reducció de la despesa, que considera
excessiva, i, l’altre, l’eliminació d’organismes que representen
una duplicitat amb l’estructura de l’Estat. Respecte d’aquest
segon criteri crec que val a dir que el Consell Econòmic i Social
no es troba en aquesta situació, no hi ha un altre organisme
públic al qual es pugui referir com un organisme que elabora o
fa la mateixa tasca, a no ser que facem referència, clar, al
Consell Econòmic i Social del regne d’Espanya, cosa que seria
sorprenent i és un debat en què no s’ha entrat i esperem que no
s’hi entri. En qualsevol cas estarem d’acord que allò important
és comptar amb un organisme que elabora informes de forma
sectorial, per regions, per tal de donar una imatge adequada,
ajustada a la realitat del nostre país i, per tant, prendre també
mesures polítiques, governar d’acord amb aquests informes i
amb aquestes informacions elaborades en aquest cas pels
consells econòmics o pel Consell Econòmic i Social.

En segon lloc el criteri argumentat és el de la despesa
desmesurada. Cal dir que el Consell Econòmic i Social durant
els seus darrers pressuposts ha reduït les despeses i les ha
ajustades a la baixa, i concretament al pressupost del 2012 la
reducció era d’un 35%. Sense entrar massa en detall en aquest
darrer pressupost, val a dir que l’eliminació del CES pel que
afecta al capítol 1 de personal suposaria en tot cas un estalvi de
80.000 euros, donat que el conjunt del personal excepte dos
càrrecs, el de president i secretari general, són funcionaris i per
tant s’haurien de recolAlocar dins l’administració. Quant al
capítol 2 suposa despeses corrents que afecten el lloguer,
principal el lloguer del local, que s’hauria de veure si aquest
lloguer es rescindeix o no, i suposaria un estalvi de 72.000 euros
si no es rescindeix, l’estalvi, i si es rescindeix doncs aquest
estalvi seria superior. I dels capítols 4 i 6, que sumen un total de
25.000 euros, que de fet es podrien estalviar però que representa
aquella quantitat que consta l’elaboració d’informes anuals i
d’informes sectorials. 

En conjunt el mateix Consell Econòmic i Social, en un
informe elaborat per ell mateix, mesurava l’estalvi dins una
forquilla entre 125.000 euros i un màxim de 175.000 euros, el
mateix Consell Econòmic i Social, com deia, argumentava i
exposava que l’estalvi que suposarà per a les arques
autonòmiques, amb el tancament provisional del CES, es podria
haver aconseguit igualment amb una reforma de la institució

que afectés tots els capítols pressupostaris per adaptar-lo al
temps d’austeritat, però sense renunciar a un organisme previst
per l’Estatut d’Autonomia que desenvolupa una funció, que és
bàsica, de consulta i de diàleg social.

I aquest element que acab d’esmentar crec que és realment
l’element important, l’element que realment justificaria més que
mai el protagonisme del Consell Econòmic i Social; vivim una
situació de crisi que s’agreuja, que es pot perllongar en el temps
i açò fa que més que mai necessitem organismes de consens i de
diàleg. És un error, des del nostre punt de vist, molt greu
considerar que el CES és una part del problema que es pot
estalviar i no una part important de la solució que està a
disposició del diàleg i del consens social, aquest és realment
l’autèntic problema, l’autèntic element de debat.

Un tancament del CES representa, de fet, la ruptura,
l’abandó del consens social i afavorirà, lògicament, la
confrontació, ja massa present a la nostra comunitat. No fa falta
que bufin, açò que els dic no ho dic només jo, ho diu l’acord del
Ple del Consell Econòmic i Social de dia 30 de maig del 2012,
diu: “El tancament provisional del CES representarà la ruptura
del consens social”, no ho diu aquest diputat, ho diu el propi
CES. Tal vegada per açò, perquè molesta el que diu el Consell
Econòmic i Social, el Partit Popular ha tingut tan poc rigor i tan
poc mirament a l’hora de decidir l’eliminació, la suspensió, la
supressió d’aquest organisme.

I finalment, una qüestió, si es vol més jurídica però no
menys important, el tancament del CES podria suposar també
que nombroses disposicions normatives, en no poder ser
dictades pel CES doncs foren recorregudes per la via del
contenciosoadministratiu, generant una situació confosa i
d’inseguretat jurídica. Açò ja ha estat advertit de forma reiterada
i possiblement és una de les raons que ha duit al Govern que,
per resoldre aquell objectiu marcat dins el seu pla de
reestructuració econòmica, doncs resolgui aquest objectiu a
través d’un projecte de llei, segons hem pogut conèixer a través
dels mitjans de comunicació.

En qualsevol cas, la qüestió econòmica sembla cada vegada
que és l’únic argument que té i que posa damunt la taula el
Partit Popular. Jo li voldria fer una contraoferta, dia 31 d’agost
el Govern adjudicava un servei, el Servei de Seguiment de
Notícies, un servei de seguiment de notícies, que costa a l’any
120.000 euros, 10.000 euros cada mes per captar, generar,
difondre, emmagatzemar -llegesc textualment l’adjudicació- i
consultar notícies per part del Govern. Açò ens costarà als
ciutadans 120.000 euros a l’any, opta per açò, ja que ho
necessita, ja que necessita constantment amollar informacions
que contrarestin les mesures que aplica enfront d’optar per
l’altra mesura, que tendria el mateix cost i que forma part del
diàleg social; opta per tenir els recursos per fer propaganda en
lloc de tenir els recursos per dialogar, opta per la propaganda
enfront del diàleg, així de senzill, les coses són així de senzilles
i, si no, ens diguin aquests 120.000 euros si no eren
absolutament prescindibles. I ens diguin si també era
prescindible el diàleg social, vostès ja ens han dit que sí,
nosaltres creim que no.
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És per açò que en aquesta proposició no de llei demanam
que tornin enrera, que repensin aquella mesura contemplada en
el Pla de reestructuració econòmica, que la repensin, que la
posin realment a debat entre tots els grups parlamentaris perquè
puguem trobar un acord que permeti continuar amb el Consell
Econòmic i Social, poder fer que aquest organisme tengui un
protagonisme en aquesta situació de crisi important i evitar,
eliminar de la confrontació partidista un organisme d’aquesta
magnitud, un organisme estatutari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Evidentment, des del Grup Socialista
donarem suport a la proposta que avui s’ha presentat, una
proposta molt semblant a la debatuda ja el mes de maig i que
presentàrem. Fonamentalment preocupats, perquè aquesta
decisió política suposa una decisió, i creim que així l’hem de
qualificar, profundament antidemocràtica. I ho deim amb
aquestes paraules que vertaderament són dures, però aquesta és
la realitat; es plantegen la suspensió en aquest moment, amb
caràcter indefinit, del CES, una suspensió amb caràcter indefinit
d’un òrgan estatutari, creat per l’Estatut d’Autonomia, l’article
78, i que garanteix donar contingut a la nostra democràcia
participativa, perquè és el CES el que garanteix el dret de la
població civil a participar en la vida pública. És, per tant,
aquesta suspensió un fet democràticament greu, molt greu,
perquè romp els acords polítics i institucionals, acords unànimes
en aquesta casa a favor de la “governança”, una “governança”
que requereix i necessita diàleg per fer possible i real, com els
dèiem, aquest dret dels ciutadans a participar en la vida pública.

El CES, i ho hem d’assenyalar i recordar, una vegada més,
té les funcions d’assessorament, proposta, estudi de prou temes
tan importants per treballar aquesta difícil realitat econòmica i
social que vivim en aquests moments, en temes de treball,
d’economia, d’habitatge, de pobresa, de sanitat, d’ordenació
territorial, d’educació, de formació professional, no s’adonen de
la importància de tots aquests temes i la necessitat de
concertació?

Però, a més a més, romp un acord bàsic en la construcció de
la nostra autonomia, perquè suposa una modificació en coberta
del nostre Estatut d’Autonomia, sense cap acord polític, per la
porta de darrera, amb la majoria simple, sense el suport de
ningú, absolutament de ningú; perquè totes les entitats
empresarials, sindicals, lligats als moviments civils que
participin en el CES, tots, absolutament tots, per unanimitat, han
manifestat de manera conjunta el seu rebuig a aquesta suspensió
de caràcter indefinit, reclamant al Govern diàleg i alternatives.

Quina ha estat la resposta del Govern? És curiós, és curiós
que l’avantprojecte, a més, de llei que el Govern tramita per
possibilitar aquesta absurda suspensió indefinida, en aquest
projecte i en aquest text ni una paraula, ni la més mínima
referència que el CES està previst a l’Estatut d’Autonomia. És
curiós, amaguen la ruptura de l’acord estatutari? Pot suposar açò
evidentment un àmbit d’inconstitucionalitat? Poden, amb una
minoria, amb una majoria simple modificar per la porta de
darrera l’Estatut?

Es genera per tant amb aquesta decisió política un dèficit
democràtic en els moments en què més democràcia necessitam.
El CES no és el problema, el CES hauria de ser la solució, per
la seva capacitat de concertació, d’estudi, de proposta en els
aspectes econòmics que, per altra banda, no acaba d’encertar el
Govern tot sol, o sí?

Per què, per tant, aquesta suspensió de caràcter indefinit del
CES? Ens diuen que per motius econòmics. Creim, i així ja ho
assenyalat el portaveu que m’ha presidit i que és ponent
d’aquesta proposta, motius econòmics molt difícils de justificar.
Ja vam assenyalar a l’anterior debat l’estudi del propi CES i, és
més, el text de l’avantprojecte que es tramita assenyala d’una
manera molt clara que l’estalvi es mou entre 125.000 i 175.000
euros, és evidentment una qüestió econòmica, aquesta
justificació econòmica que podria ser substituïda des de moltes
maneres.

Se n’ha citada una, en podem posar una altra damunt la
taula: diuen que hem d’estalviar en personal d’una manera
urgent i necessària, imprescindible, hi ha, i vostès mateixos
estan creant càrrecs com -que no existien-, els proposam la
suspensió del delegat polític a Formentera, una vegada més, a
canvi de mantenir el CES per a tots. Per què aquesta duplicitat?
La duplicitat és el segon raonament pel qual volen suprimir el
CES, i vostès no aprofiten el paper dels consells insulars per
evitar duplicitats d’estructura administrativa del Govern a les
nostres illes, no ho fan; hi ha marge aquí per, evidentment des
de l’acord polític, ser capaços d’evitar duplicitats. Anem a
caminar cap a aquest sentit, que és el sentit que plantejaven com
a justificació d’aquest retall, però no ho fan així. A alguns
indrets, curiosament duplica.

Per tant, no es pot, ni són certes, ni justificades, ni el cost
econòmic ni que volen evitar duplicitats, perquè no treballen en
aquest sentit en cap dels dos punts. Per tant, què ens queda?
Doncs, evidentment, que sembla que són motius polítics, és
aquella màxima de si no estàs amb jo estàs contra jo i mira, i si
puc te suprimeix. Creim que en aquests moments vertaderament
és una situació bastant deplorable.

Per tant, creim, repetim, que en aquests moments tan difícils,
econòmicament i socialment, tenir àmbits de concertació i no un
govern aïllat del món, creim que l’opció millor és la
concertació, i el CES és l’instrument que, per acord de tots, han
construït dins el marc de l’estructura política i institucional de
la nostra comunitat, no es pot substituir per marges de
participació de la nostra societat civil. És la nostra societat civil
que participa i constitueix el CES.
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Per tant, repetim, demanam, com demanava el CES en Ple,
que reflexionin, que acordin, que dialoguin, que no sigui aquest
un govern aïllat amb tants problemes com hi ha per resoldre i
entre tots creim que evidentment sempre és més fàcil trobar una
resposta. La corresponsabilitat hauria de ser compartida, no
imposada i des d’aquest sentit, repetim, donam suport a la
proposta que avui se’ns ha presentat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
portaveus. En primer lloc, no vull encetar, no vull començar la
meva intervenció sense, òbviament, fer un reconeixement a les
importants aportacions del Consell Econòmic i Social i apreciar,
com no pot ser d’altra forma, la intensa feina d’aquest òrgan
durant els darrers deu anys, feina que ha servit sense dubtes per
a l’anàlisi social, per a l’anàlisi econòmica i s’ha convertit en un
espai de participació important de consulta i una veu
notablement autoritzada dins el marc institucional que
contempla el nostre Estatut d’Autonomia, crec que és de justícia
fer aquest reconeixement i aquesta apreciació amb
independència de la posició que adopti el Grup Parlamentari
Popular en relació amb aquesta proposició no de llei.

I primer m’agradaria també posar de manifest, crec que és
una qüestió ordre, més que de fons, una contradicció que hem
apreciat a l’exposició de motius en relació amb la part
dispositiva d’aquesta proposició no de llei, i que el portaveu del
PSM-Entesa i Vers i Més per Menorca també ha reiterat durant
la seva exposició, i és la confusió que té en relació amb el que
significa la supressió i la suspensió. L’exposició de motius parla
de supressió, vostè parla de suspensió i acabava la seva
intervenció parlant d’eliminació. Jo vull entendre, i tendrà vostè
l’oportunitat d’aclarir-ho durant la seva pròxima intervenció, si
vostè el que proposa és una suspensió, parla d’una suspensió,
parla d’una supressió, entenc que vostè el que diu és que,
efectivament, s’eviti la suspensió.

I dit això, m’agradaria entrar en el fons de l’assumpte i el
fons de l’assumpte se centra i es concentra bàsicament en el que
s’ha dit aquí, en una qüestió principalment econòmica, que és
on té la seva justificació aquesta voluntat de posar en suspens
l’activitat del Centre Econòmic i Social.

Miri, s’ha parlat de xifres, vostè ha fet aquí un intent de
reduir despesa, però li he de dir, amb tots els respectes que li
tenc, que són molts, que ni el seu grup ni el pacte en el seu
moment varen o pogueren o poden presumir avui que els
números siguin allò seu; per tant a mi m’agradaria parlar de
xifres absolutes i fer un esment al que el CES ha significat
durant aquests darrers cinc anys en l’econòmic en aquesta
comunitat autònoma.

Vostè ha fet menció de 125, 175.000 euros, però crec que les
xifres són molt més “abultades”, de l’any 2007 a l’any 2011 el
CES ha consumit recursos d’aquesta comunitat autònoma en
una quantia aproximada de 5 milions d’euros, 5 milions d’euros.
I el propi CES reconeix que, a banda d’arrendaments de locals
i neteja, les despeses més importants que té el CES corresponen
precisament a dietes, a locomoció, a trasllat de membres dels
òrgans colAlegiats a reunions, a conferències, a cursos, estudis
i a treballs tècnics, per tant, per posicionar-nos i tenir tots clar
de quines xifres absolutes parlam, hem de prendre coneixement
que parlam que en els darrers cinc anys, i en du deu d’activitat,
el CES ha tengut una despesa aproximada, no arriba, de cinc
milions d’euros, i podríem calcular una mitjana d’un milió
d’euros per any, on únicament les inversions reals superen la
xifra de 314.000 euros.

Crec que això fa que el Govern de les Illes Balears es
replantegi, no l’eliminació ni la supressió, sinó la reflexió entorn
de la necessitat de paralitzar la seva activitat i de forma
totalment provisional, cosa que no han deixat de fer altres
comunitats autònomes; possiblement a vostè els pareixi que
aquest govern de les Illes Balears sigui una excepció dins el
marc de decisions que prenen altres governs al llarg i ample de
l’Estat, però li diré, la mateixa intenció i la mateixa voluntat i
amb la mateixa justificació té el Govern de Galícia, té el Govern
de Castella-La Manxa, ha tengut el Govern de Castella-La
Manxa i, per dir una altra comunitat autònoma, els governs de
Cantàbria. Amb una diferència, una diferència clara i una
diferència òbvia, que aquests govern dels quals li parl han
decidit per una altra opció, l’opció de suprimir el Consell
Econòmic i Social, cosa que no succeeix ni succeirà en aquesta
comunitat autònoma, perquè el meu grup parlamentari i aquest
govern estic segur que reconeix, com no podria ser d’altra
manera, aquest Consell Econòmic i Social dins del marc
institucional que contempla l’Estatut d’Autonomia.

I dit això, i en relació amb la seva àmplia preocupació a què
fa referència, a aquesta veu certament autoritzada i que és una
veu que sí que és veritat que té una capacitat d’anàlisi important
en allò social i en allò econòmic, estic segur que durant aquesta
paràlisi provisional que presumiblement patirà el Consell
Econòmic i Social la societat balear, aquesta comunitat
autònoma no quedarà orfe de debat, no quedarà orfe d’elements
de recerca, no quedarà orfe d’entitats que dins de la societat
civil també assumiran un paper important com ha assumit fins
ara, no en tota la seva amplitud, però com ha assumit fins ara el
propi CES, perquè la nostra societat civil és fecunda en aquest
àmbit. Per tant a l’hora de fer determinades anàlisis i a fer
determinats estudis sobre situacions, com li dic, econòmiques i
socials, estam absolutament convençuts que altres membres de
la nostra societat civil estaran en disposició de fer-ho.

I una altra qüestió que també m’agradaria assenyalar, miri,
el Govern en aquest moment encara no ha executat aquesta
decisió que presumiblement pugui tenir presa. De moment el
Govern estic segur que espera el propi informe que pugui
emetre aquest organisme per tal de considerar definitivament
aquesta qüestió, un informe que estic segur que serà enviat al
Consell Consultiu perquè també en aquest sentit informi el que
consideri. Hagués estat molt senzill i a més hagués estat molt
fàcil portar-ho aquí de forma absolutament immediata, però en
aquest moment encara no ho tenim en el Parlament i per tant
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esperem que això succeeixi per continuar insistint en més
profunditat sobre aquesta qüestió.

I acab. No crec en una afirmació que vostè ha fet. No estic
de cap manera convençut, amb independència que ho estiguin
altres persones i vostè també, que aquesta paràlisi provisional
del CES afavoreixi una confrontació social. La confrontació
social s’afavorirà i es portarà a terme si no hi ha políticament un
ambient d’enteniment entre aquells que tenim la responsabilitat
de representar els nostres ciutadans, i crec que la confrontació
social sí que s’animarà si aquest ambient no es propicia i aquest
ambient no existeix. No estic convençut que aquesta, com dic,
paràlisi provisional alimenti una confrontació social. Hi ha
altres elements, àmbits, situacions i circumstàncies que sí que
afavoreixen molt i posen llenya al foc perquè aquesta
confrontació social es produeixi, i no entraré en més qüestions
però crec que vostè amb poques paraules em pot arribar a
entendre perfectament bé.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions, Sr. Nel Martí, cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Abans de res sí que li vull explicar per què
utilitz de forma conjunta i de forma intencionada suspensió i
supressió, i jo crec que ho sap però vostè ho ha volgut obviar, o
el Govern no l’ha informat. Però jo, si no, l’informaré. El
primer text i el primer document que tenia el Govern en el pla
posava supressió, posava supressió. El que passa és que després
es varen adonar que resulta que a les Illes era un òrgan estatutari
i açò no és possible, no quadra. Supressió, suspensió; ha quedat
en suspensió, però la intenció darrera política i real, que vostès
no haurien d’amagar, és la supressió.

Per tant vostè em dirà que és una paràlisi provisional. Bé, jo
m’ho creuré tot. Jo, les intencions i el convenciment era que la
voluntat d’aquest govern era suprimir el Consell Econòmic i
Social.

Que no quedarem orfes quant a debat social. Miri, el Consell
Econòmic i Social és un d’aquests organismes, però el Consell
Escolar ha estat absolutament desnaturalitzat; el Consell de
Joventut ha estat -amb el decret que tindrem l’oportunitat de
debatre però que ja és vigent- també liquida el Consell de
Joventut; i vostè ens diu que no quedarem orfes de diàleg
social? Bé, també m’ho puc creure, però la constatació no és
aquesta.

I supòs que perquè el CES es dedica a escriure coses que
constata, diu, i ho torn repetir, en un punt de l’acord del ple del
Consell Econòmic i Social de dia 30 de maig, que el tancament
provisional del CES representarà la ruptura del consens social
i afavorirà la confrontació, ja massa present a la comunitat
autònoma. Textual, textual. I el CES és plural, i el CES no són
un grupet de radicals que exposen una visió radical de la
societat i del moment que vivim; no, és plural. Idò el CES es va
pronunciar i va dir açò que textualment he llegit.

Reiteram l’argument de les xifres. Miri, jo li ho torn dir, no
sé si creure’m el Grup Parlamentari Popular o el Govern. El
Govern argumentava que el cost era de 600.000 euros anuals.
Vostè ara m’ha tret una xifra de 2007-2011 embullant un poc
més la xifra, i davant els 6.000 euros anuals, el CES va elaborar
un informe on detallava els costos reals, i els costos reals se
xifraven entre 125.000 i 175, entre aquesta forquilla,
exactament, i el Govern no ha contestat. No ha contestat perquè
ho sap i perquè basta sumar pressupostos. Són aquí els
pressupostos, basta sumar pressupostos, i basta saber que el
capítol 1, que és el capítol més voluminós, que té un pressupost
dins el 2012 de 485.189, no s’estalviaria pràcticament res; sí,
80.000 euros del president i del secretari general o secretaria
general, perquè la resta són funcionaris que s’haurien de
reubicar.

Per tant l’argument econòmic és fals, és un argument que
avui crec que dóna joc a fer una absoluta demagògia. I cada
vegada que vostès treguin el tema econòmic jo els hauré de
treure el mal ús que fan dels recursos públics: 120.000 euros per
fer publicitat del Govern, 10.000 euros cada mes per fer
publicitat del Govern, enfront d’un cost ínfim dedicat al diàleg
social, un diàleg social absolutament necessari en aquest context
de quasi fractura social.

I, en tercer lloc, és sorprenent, ja ho hem discutit a l’anterior
proposició no de llei, que el poder executiu, que el Govern
vulgui modificar d’una forma tan lleugera l’estructura
econòmica institucional, sí, sí, l’estructura autonòmica
institucional, perquè el CES no és un organisme qualsevol, és
un organisme estatutari. Tan obvi com açò. I supòs que perquè
és tan obvi com açò en aquest moment no sap com resoldre-ho.
En qualsevol cas les intencions, que vostè les posava en dubte,
del Govern, que no estaven resoltes, bé, aquí tenim
l’avantprojecte de llei que suspèn el Consell Econòmic i Social.
L’anunci, la notícia, era que el mes de setembre, com a molt
l’octubre, entraria el projecte de llei. Per tant les intencions són
clares i jo crec que si no hi ha un retorn enrere, i avui vostès
tenen la possibilitat d’expressar-se i de possibilitar un retorn per
retornar a un espai de diàleg, de seny, i de repensar tot açò que
s’ha estat produint aquests mesos.

I acab. Jo demanaria que tot i que no es voti a favor
d’aquesta proposició no de llei el Partit Popular returés i donés
un espai per repensar la situació. És reconduïble, i ell sap
perfectament que l’eliminació del CES és una eliminació més
ideològica que econòmica. Jo supòs que informes com aquest,
el darrer del CES, en què advertia que la política de retalls, no
acompanyada d’una política de reactivació, és inútil; supòs que
alguns d’aquests informes no han agradat, no agradaven, i supòs
que per açò és difícil de justificar, amb aquests informes, és
difícil de justificar doncs l’eliminació del CES si no s’hi amaga
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darrere, si no s’hi posen darrere arguments falsos com aquest de
l’econòmic.

Insistesc, repensar la situació, possibilitat de diàleg, és
possible reconduir la situació si vostès volen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei 3413/12. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció. 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
3413/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3744/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del Pla
de mesures d'estalvi.

I per últim passam al debat de la Proposició no de llei RGE
3744/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del
pla de mesures d’estalvi. Té la paraula per defensar-la la Sra.
Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. El Govern de les Illes va aprovar el
passat dia 30 d’abril el Pla econòmic i financer que, entre
d’altres, incloïa un pla de mesures d’estalvi per a l’any 2012 que
afectava o afecta bàsicament el personal i els treballadors
públics de les administracions públiques, no només de la
comunitat sinó de la resta d’administracions. Vull aclarir que a
la nostra exposició de motius fèiem esment o fèiem referència
al fet que mancava cobertura jurídica a aquest pla, si bé
posteriorment l’1 de juny, concretament l’1 de juny d’enguany,
es va aprovar ja un decret llei que contenia mesures, que des del
nostre punt de vista tampoc no s’ajusten a la legalitat, però que
a més a més en tres mesos ha quedat desfasat i que ha provocat
que el Govern de les Illes hagi aprovat un altre decret llei que
reforma, que és el número 10, que com dic reforma el decret llei
número 5, d’1 de juny.

Aquest últim decret llei, el número 10 del 2012, n’he parlat
també a la meva primera intervenció de la primera PNL, és el
número 17 d’aquesta legislatura, que probablement sigui
convalidat la setmana que ve per aquest parlament, però a dia
d’avui evidentment ja està en vigor, i podríem dir que
bàsicament endureix encara més les mesures i les actuacions en
contra dels empleats públics, perquè en definitiva sembla que
totes les mesures que pren el Partit Popular respecte al personal
van encaminades a criminalitzar els treballadors públics:
metges, mestres, bombers, personal de l’IBANAT que intervé
en els incendis, administratius que estan de cara a l’atenció al
públic..., una llarga llista de servidors públics que ni han
provocat aquesta crisi ni haurien de suportar les mesures de
retallades en solitari.

I el que és més greu, tot això es fa sense el més mínim
consens ni diàleg amb els sindicats, ni diàleg amb els
treballadors públics, ni diàleg amb l’oposició, perquè al final el
Govern ha acabat criminalitzant-ho tot. La qüestió es trobar
culpables, però aquí a dia d’avui el màxim responsable és qui
ens governa, en aquest cas el Sr. Bauzá a les Illes Balears i el Sr.
Rajoy, president de l’Estat. 

Perquè un altre debat que s’hauria de plantejar el Govern és
si totes aquestes mesures com a mínim tenen alguna
conseqüència positiva, i malauradament el meu greu ha de
concloure que no. Els arguments que se’ns donen cada dia per
part del Govern de les Illes i del Partit Popular és que totes
aquestes mesures van encaminades a la reducció del dèficit,
però el Govern només parla de reduir, de retallar, però en cap
cas de reactivació de la nostra economia, i les xifres canten, les
xifres són dades objectives. Les xifres de l’atur a la nostra
comunitat autònoma són les pitjors de la història. En el mes
d’agost d’enguany, 3.500 aturats més respecte del mes d’agost
de l’any passat. L’altre dia vèiem com el president del Govern,
el Sr. Bauzá, mostrava una incomprensible alegria, encara que
fos moderada, de com estava evolucionant l’atur a les nostres
illes. Des del Grup Socialista entenem que aquestes xifres no
donen per a cap alegria.

Avui mateix el director de l’oficina de l’Organització
Internacional de Treball, de l’OIT, reconeixia que la política
d’austeritat ha fracassat perquè ha provocat més atur, i això,
com dic, ja no ho deim només els grups de l’oposició sinó que
cada vegada són més les veus que s’aixequen en contra de la
política de retallades com a única política que porta endavant
aquest govern, i com dic cap ni una política per reactivar la
nostra economia.

I els continguts dels dos decrets llei, que ara tampoc no m’hi
estendré més, perquè probablement en el debat en ple que
tenguem per convalidar aquest darrer decret llei número 10 del
2012 podrà ser més extens, però, com dic, el contingut d’aquests
dos decrets llei suposa o intenta donar cobertura legal al Pla de
mesures d’estalvi que va aprovar el Consell de Govern el dia 30
d’abril, i a més jo diria que aquests dos decrets van a pitjor. No
entraré ara a parlar de la fórmula utilitzada del decret llei,
perquè ja ens hi hem estès prou a la primera proposició no de
llei que hem tractat aquí, que precisament parlava d’aquesta
fórmula del decret llei, però hi he fet menció abans i n’hi tornaré
a fer ara perquè precisament va en relació amb les mesures que
s’han pres de contenció de les despeses en personal. 

En el primer decret llei, l’1 de juny, que tres mesos després
ja s’ha modificat, es justificaven algunes de les mesures perquè
eren excepcionals, donada l’excepcionalitat de la situació
econòmica que vivim avui en dia, i que a més a més aquestes
mesures eren provisionals. Així ho va dir i així ho varen
expressar el vicepresident del Govern a la seva intervenció en
el Parlament de les Illes i el mateix portaveu del Grup Popular
quan feia la seva intervenció en la ratificació del decret llei
número 5. En canvi resulta que ara aquest segon decret llei, que
modifica l’anterior tres mesos després, converteix moltes
d’aquestes mesures en indefinides, mesures en contra dels
empleats públics com dic les converteix en indefinides, i per
tant s’allunya d’una de les exigències del decret llei respecte de
la provisionalitat que haurien de tenir les mesures.
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Per posar també només un exemple, a l’article 7, en què el
primer decret suspenia el complement econòmic de la prestació
per incapacitat temporal, se suspenien fins al dia 31 de
desembre del 2013 tots els acords i pactes relatius al
complement econòmic que abonava el Govern per completar la
prestació per incapacitat temporal, per contingències comunes
del règim de la Seguretat Social, aquest article es canvia ara de
dalt a baix amb el segon decret llei, amb el número 10, es
converteix en intemporal, ja no es parla del dia 31 de desembre
del 2013 com feia el primer decret, i fins i tot s’endureixen les
mesures i les prevencions que afecten les embarassades, o
baixes per maternitat, etc., etc.

Nosaltres veim del tot incomprensible, i entenem que s’han
de prendre mesures en el conjunt de la societat, però no entenem
aquest acarnissament que ha iniciat el Partit Popular en contra
d’un colAlectiu dels servidors públics d’aquesta comunitat, des
del nostre punt de vista una mica emparat o pensant que tenen
el beneplàcit d’una majoria de la ciutadania. Però vostès han
provocat conflictes en educació, han provocat conflictes en
sanitat, conflictes amb els empleats públics en general. 

I un altre desgavell que no han resolt ni un decret llei ni
l’altre és l’àmbit d’aplicació. En el primer decret llei es fa
menció que l’objectiu era que s’aplicàs a totes les institucions,
no només al personal de la comunitat autònoma sinó també a
consells i ajuntaments. A dia d’avui no ens consta que les altres
administracions l’apliquin; el que sí ens consta és el desgavell
que entre ajuntaments i consells està provocant l’aprovació
d’aquests dos decrets llei, perquè el segon, a pesar que no està
convalidat pel Parlament, evidentment ja està en vigor. Ens
consta també que alguns consells insulars s’havien queixat
contundentment al Govern pel contingut d’aquests decrets llei
i el Govern havia insinuat que cada institució -tot això
verbalment- ho aplicàs així com pogués o com volgués, cosa
que encara ens sembla molt més greu.

Així mateix altres institucions han optat per compensar els
seus empleats públics d’una altra forma i així compensar les
reduccions que tant..., o en aquest cas amb l’ampliació, per
exemple, de l’horari laboral que es recull en aquest decret, en el
darrer decret, que a la vegada és conseqüència d’un reial decret
aprovat el juliol pel Govern central, com dic algunes
institucions locals, ens locals, han optat per fer altres tipus de
compensacions als seus empleats públics.

En definitiva, un desgavell que només ve provocat per la
manca de previsió del Govern de les Illes, per l’absoluta
improvisació, per intentar buscar culpables i excuses i intentar
reduir un dèficit pensant que això i només això ens traurà de la
crisi.

Per altra banda estan en vigor mesures com la suspensió
temporal de la prolongació del servei actiu del personal
funcionari que ja està en alguns casos, persones que ja estaven
jubilades però que se’ls havia concedit aquesta prolongació per
pròrroga en el seu servei actiu i que el Govern ha interromput,
des del nostre punt de vista, per suposat, de forma absolutament
ilAlegal. I també ens consta que això ja ha provocat els primers
recursos contenciosos en contra d’aquesta mesura del Govern,
recursos que, si els tribunals els donen la raó, acabaran en
indemnitzacions i quan facem comptes veurem si ha suposat un
estalvi la mesura que ha pres el Govern o al final ens sortirà més
car per la incomprensible actitud del Govern.

Una altra de les mesures que s’ha posat en pràctica, a
mitges, a algunes institucions, quant a l’ampliació de l’horari,
que també ha causat molta confusió, ens arriba que molts
treballadors públics precisament es queixen que se’ls fa fer unes
hores més, com diu la llei o en aquest cas el decret llei, però
sense donar cap tipus d’indicació de la feina que s’ha de
realitzar, amb la qual cosa ens trobam que molts de vespres,
moltes tardes hi ha empleats públics als seus llocs de feina, que
no tenen cap tipus d’indicació sobre la feina que han de fer i al
final ens acabarà suposant una despesa extra més en el que pot
suposar de despeses corrents, de llum, d’aires condicionats, etc.

Per tot això, nosaltres, des del Grup Socialista, demanam al
Govern, a través d’aquesta proposició no de llei, que el
Parlament insti el Govern a retirar les mesures que en matèria
de personal, i que, a més, poden suposar l’acomiadament, no
que poden suposar, que ja han suposat acomiadament de molts
empleats públics, i ho hem vist sobretot també a les àrees
d’educació i salut.

I per altra banda, també, que el Parlament insti el Govern a
presentar mesures alternatives en funció pública, que hi hagi
una vertadera política en matèria de funció pública, dialogada
amb els sindicats, i que siguin debatudes en seu parlamentària.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-
Entesa i Més per Menorca, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, gràcies, Sr. President. Debatem avui un pla de mesures
d’estalvi, uns decrets, el Decret 5/2012 i el Decret 10/2012, que,
efectivament, la setmana que ve supòs que tendrem l’oportunitat
de debatre i supòs que de validar, que constitueixen i formen
part d’una mateixa política que el nostre ja ha definit com la
política del divendres. Cada divendres els ciutadans d’aquestes
illes esperen, neguitosos, una nova mesura d’un Govern que ja
es veu que navega amb un sol nord, que és el del dèficit públic.
Perquè l’altre dèficit, el social, l’humanitari, aquest és déu
absolutament absent a la nau del Govern.
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El Decret de dia 1 de juny, que era divendres, respon -diuen-
a la necessitat de reduir la despesa pública per aconseguir
l’objectiu de l’1,5% en el dèficit públic per al 2012. Unes
mesures que en aquest cas afecten els recursos destinats al
personal al servei de l’Administració pública de la comunitat
autònoma i els seus sectors instrumentals. Unes mesures que ja
es preveien en el Pla econòmic i financer elaborat per l’executiu
per al període 2012-2014 i a través del qual es preveien estalviar
uns 350 milions d’euros dins aquest any, dins el 2012. Un pla
que revisa a la baixa el que preveia el pla aprovat el juliol del
2011 i l’ajusta a una nova realitat de baixada d’ingressos i de
necessitat d’acomplir l’acord de la Comissió d’Assumptes
Econòmics de 22 de maig del 2012. Diguem-ho, per tant, d’una
manera clara: hi ha més retallades, s’incorporen nous, o es
modifiquen i s’adapten, nous decrets llei dins aquest pla de
mesures d’estalvi, perquè hi ha menys ingressos i perquè
l’economia està en espiral de caiguda lliure, i perquè
l’administració té moltes factures pendents de pagar i perquè
l’Estat central no ens paga les seves factures.

Els decrets llei, tots dos, el 5 i el 10 del 2012, ens parlen de
despeses i haurem de parlar, lògicament, d’aquestes despeses,
perquè l’elecció d’allò que s’ha decidit retallar no és apolítica,
no és imparcial, no era impossible no tocar aquests elements i
plantejar-se tocar altres aspectes per aconseguir redefinir la
despesa, sinó que respon a una manera d’entendre l’acció
política i la funció de l’Estat; però com que no hi hauria
retallades en les despeses sense les retallades en els ingressos,
m’obliga a fer un breu esment d’aquests ingressos. Per què hi ha
retall en els ingressos?

El Partit Popular, en el pla econòmic i financer preveu un
estalvi de 350 milions d’euros per al 2012, un estalvi que
hagués estat del tot innecessari si l’Estat central hagués
complert amb les Illes Balears; és ben curiós, l’Estat no et paga
el que et deu, més de 860 milions d’euros, i et diu que et deixa
doblers per pagar els proveïdors, amb la condició que facis unes
retallades. Si féssim el raonament a l’inrevés, si l’Estat pagués
a les Illes Balears tot el que deu, no hagués estat necessària gran
part de les retallades que hi ha dins aquests 350 milions per al
2012, i haguéssim pogut pagar, ja fa molt de temps una part
important de les factures pendents als proveïdors. Sí, 860
milions d’euros que el Govern de les Illes Balears té
absolutament identificats i que reclama, açò sí,
diplomàticament, al Govern central.

Però no basta, en aquests moments no basta i sobretot no
basta quan el Govern de les Illes Balears és el primer que quan
explica les causes de l’actual situació mai no esmenta el Govern
de Madrid. Entre les causes dels nostres mals el Partit Popular
sempre amaga Madrid, i açò el fa còmplice de la situació, on
l’Estat central n’és responsable i culpable al cent per mil. Són
860 milions d’euros provinents del Fons de competitivitat, de
les inversions estatutàries, dels convenis pendents d’executar
que l’Estat té signats amb aquesta comunitat autònoma. És cert,
860 milions d’euros no ens treuran de la crisi, però sí que
haguessin evitat molts dels sofriments injusts als nostres
ciutadans, injusts perquè eren acords per generar, que no han
estat acords per generar una redistribució més justa del pes
d’aquesta crisi.

Però continuam parlant d’ingressos, el Govern de les Illes ha
optat per uns ingressos i no per uns altres, no ha optat, per
exemple, per recaptar 20 milions d’euros amb l’impost de
patrimoni; no ha optat per afectar l’IRPF o l’impost de
successions dels que més recursos sí tenen; no ha optat per
recaptar 20 milions més a través de l’impost ambiental, que,
mirin per on sí que apliquen els directors d’orquestra d’aquesta
Europa de l’euro, em referesc, lògicament, a Alemanya en
introduir aquesta veritable, aquesta variable en els seus imposts
o taxes, i no ha optat per polítiques de reactivació econòmica,
ja ho deia el Consell Econòmic i Social. Ell diu que sí, però
l’economia, la realitat de cada dia diu que no, aquí reactivació
econòmica ni una.

En definitiva, el govern retalla perquè aplica una
determinada política, la de callar davant Madrid i la d’aplicar
mesures fiscals poc progressives que impliquen que qui té més
també aporti més. I no prendre mesures, lògicament, de
confiança i reactivació econòmica. Allò que Madrid ens pren
ara el Partit Popular, aquest govern, vol robar-ho, vol prendre-
ho als ciutadans de les Illes, val més dir-ho clar. I sí, aquest
irresponsable diputat ha dit robar, no serà un robar ilAlegal, però
sí absolutament ilAlegítim, fer pagar als més vulnerables allò que
els poderosos de Madrid no han volgut resoldre és absolutament
ilAlegítim i immoral.

Els dos decrets als quals feia esment al començament de la
intervenció parlen d’una situació d’emergència econòmica per
justificar-se com a decret llei i per justificar-se quant a mesures;
i on és l’emergència social i humana? El Govern legisla sense
conscient que ha arribat, que hem arribat a una taxa d’atur de
més del 88, del 28, perdó, per cent, i que mentre el nostre poble
no té feina, d’alguna forma ha de viure si no sobreviure. Així,
idò, aquests decret arriben sense totes les mesures anteriors,
sense les mesures per evitar que algú quedi al carrer, que algú
quedi als marges, perquè en aquest moment hi ha molta gent,
moltes famílies en els marges.

Ja sé que diran “la culpa és de l’anterior govern”, és la frase
per resoldre tota la ineficàcia d’aquest govern; la responsabilitat
d’aquest govern no és explicar els mals del govern anterior sinó
aplicar, proposar mesures perquè els ciutadans i les famílies
d’aquest país vegin un poc de futur.

El Partit Popular, com dèiem, vol resoldre la situació a cops
de sofriment de la gent d’aquest país i no ho vol fer a través de
la negociació, ho vol fer per la via del decret llei, per la via
reservada per a l’excepció, negant als treballadors el dret
constitucional a la negociació colAlectiva. Sí, la negociació
colAlectiva ha desaparegut del full de ruta del Partit Popular.

És també un decret, són uns decrets en contra de l’empleat
públic i contra el sector públic, que es justifica, diu a
l’argumentació del Decret 5 i que el 10 reafirma a la seva
exposició, que es justifica en els privilegis. Quins privilegis? És
un privilegi una jornada de 35 hores setmanals? És un privilegi
la substitució immediata d’una baixa laboral o de cobrar el cent
per cent de la prestació per incapacitat temporal per
contingències comunes? És un privilegi el compliment
econòmic de la prestació per incapacitat temporal, en el cas d’un
embaràs de risc? Era un privilegi tot allò que tenia el sector
educatiu? Quin privilegi és aquest el que tenien els professors
tutors que cobraven un complement de 30 euros per exercir les
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seves tasques? Açò és un privilegi? 30 euros que supleixen, que
haurien de servir per a totes aquelles mancances que el Partit
Popular ha posat, que el Govern d’aquestes illes ha posat
damunt la taula: elimina programes de suport i reforç educatiu,
elimina el programa PAIRE d’acolliment d’alumnat estranger
nouvingut, elimina els tècnics d’intervenció socioeducativa, i als
tutors una clatellada més, una clatellada més que significa uns
miserables 30 euros que no suposen més que un menyspreu a la
tasca docent del professorat.

Són decrets, per tant, que el que fan és aprofundir en la
política de mesures que ja no s’haurien de dir ni d’estalvi, jo
crec que ja haurien d’abandonar els eufemismes, que són un pla
de mesures d’empobriment per a aquest país, i de marginar cada
vegada un sector més important de la població.

Lògicament, per tant, amb aquesta exposició crec que queda
clar i evident que el nostre grup pensa que aquest pla de
mesures que justifica els decrets 5 i 10 que el Govern ha
decretat, ha aprovat per decret llei, no els assumeix, no hi està
d’acord, creu que el Govern hauria d’optar per un altre camí,
que no és el de les mesures d’empobriment i sí el de les mesures
concertades, el de les mesures obtingudes a través del diàleg i
a través de redistribuir el pes d’aquesta crisi. En aquests
moments la crisi la paguen, sobretot, els més dèbils, i açò ho
afirmen les xifres objectivament; si no és cert, ens ho diguin, ho
afirmin, però les organitzacions socials així ho afirmen i, si no,
contradiguin les xifres de Càritas, el nivell de pobresa i de
famílies que actualment es troben en situació d’exclusió social,
aquestes són xifres reals i en aquestes el Govern no ha pres cap
ni una mesura, esperam encara el decret llei que resolgui
aquesta situació, especialment de les persones i de les famílies
que estan en una situació més dèbil.

Per tant, com deia, donarem suport a aquesta proposició no
de llei del Partit Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Diputat Francisco Mercadal, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, president. Parlam avui del pla de mesures
d’estalvi, del desenvolupament del Pla econòmic i financer
presentat pel Govern, un pla, baix el nostre punt de vista,
fonamental per al control del dèficit a la nostra comunitat
autònoma. A les recomanacions específiques que ha formulat el
Consell Europeu a Espanya el mes de juny d’enguany,
l’economia espanyola ha de fer un esforç molt important i molt
significatiu per arribar als objectius de dèficit públic: millorar
l’eficiència a les administracions en l’ús dels recursos públics,
cooperar a la sostenibilitat dels comptes públics és, en
definitiva, aportar per al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària. Per tant, la responsabilitat de qualsevol
governant responsable és ajustar la seva despesa als ingressos
o als recursos dels quals disposa.

Evidentment, el recurs més important de la nostra comunitat
autònoma són els recursos humans, les persones que fan feina
per al desenvolupament dels projectes públics. No hem
d’oblidar en cap cas que parlam de persones, aquí no venim a
parlar de consens social com a concepte abstracte, sinó que
parlam avui, en definitiva, de persones. Però ens resulta una
mica sorprenent que el Partit Socialista va presentar aquesta
proposició no de llei per debatre aquí a comissió fins i tot abans
que es presentàs el decret llei del qual avui parlen, és a dir, es va
registrar la proposició no de llei el mes de maig i els decrets es
varen presentar el mes de juny i el mes d’agost, per tant es
posen primer la bena, per si de cas ens feim una ferida, després
parlam de la ferida i mentrestant venem la lesió per si de cas
passa. Per tant, ens pareix una mica irresponsable aquesta
actitud.

El que es fa des del Govern de les Illes Balears és feina per
a la reordenació del sector públic, reorganitzar els recursos
humans de l’administració, sobretot després de la contractació
indiscriminada d’empleats públics per part del pacte entre els
anys 2008 a 2011. Evidentment, no podem obviar aquesta dada,
la gatera colAlectiva a la festa del pacte va produir un augment
ni més ni menys que de 6.000 empleats públics, situant la nostra
comunitat autònoma com la que més creixia de tot l’Estat. La
nostra comunitat autònoma, amb una situació de crisi absoluta,
era la que més creixia en augment d’empleats públics a tot
l’Estat, amb un augment del 26,8% a llocs de feina públics.
Això, com hem dit abans, a un entorn de crisi generalitzada, a
costa, a més, de deixar de pagar factures i de deixar de pagar
proveïdors, tota una lliçó d’irresponsabilitat.

Per tant, per a nosaltres, per al Grup Parlamentari Popular el
control del dèficit és la prioritat absoluta en aquests moments,
tornar a una administració pública sostenible, dur a terme
polítiques responsables i reordenar els recursos de la nostra
comunitat autònoma. De fet, ja s’està produint un estalvi en la
reducció de la paga extraordinària de Nadal, que, per cert,
vostès mateixos ja coneixen perquè hem arribat a un acord entre
totes les forces polítiques perquè així sigui; és a dir, coneixen
quina és la situació, però no avalen cap de les postures que du
a terme el Govern.

Què és el que fa el Govern de les Illes Balears? Doncs bé, el
que fa el Govern de les Illes Balears és que en el termini d’un
any s’han reduït 1.252 treballadors públics, no ho deim amb
orgull, ho deim perquè són empleats públics que han finalitzat
els seus contractes laborals temporals; per tant, tots aquests
laborals temporals que han finalitzat no s’han renovat i això
suposa una reducció de 1.252 places de treballadors públics.
Això amb un sentit de responsabilitat, tenint en compte quins
són els comptes de la nostra comunitat autònoma, quin és el
dèficit i l’objectiu que s’ha marcat el Govern.
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Per tant, el Govern el que fa és actuar amb responsabilitat,
és, una vegada més, ser seriós amb els criteris d’austeritat dels
recursos públics, amb els criteris d’eficiència i eficàcia que
imperen la gestió del Govern. Així, el Govern, per poder dur a
terme la reorganització, posa tota la cura possible a les noves
contractacions i exerceix el màxim control a tots aquests nous
contractes i al mateix temps no renova molts contractes que per
si són temporals, ja que els llocs de feina que van donar origen
als mateixos al dia d’avui és impossible mantenir-los.

Els he de comentar, perquè fan vostès referència a
incidències a sanitat, incidències a educació, incidència als
serveis generals de la comunitat autònoma; cap incidència a la
sanitat, per la reducció de personal; cap incidència a l’educació
que aquests dies es posa en marxa, no ens consta cap incidència
d’aquest tipus de què vostès parlen, una altra cosa són un altre
tipus de mesures per les quals la gent pot mostrar el seu
descontent o pot estar-hi d’acord o no estar-hi d’acord, però
incidències en els serveis de la comunitat autònoma no se n’han
produït, i això és així.

Però a vostès els agrada l’alarmisme social, una postura que
nosaltres evidentment no compartim, ens agradaria més trobar-
los a l’acord, al control del dèficit de la nostra comunitat
autònoma i no al renou i a l’alarma social.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular no podem donar
suport a aquesta proposició no de llei presentada pel Partit
Socialista, perquè donam suport a les polítiques d’eficiència del
Govern. Vostès no estan autoritzats a parlar d’aquest tema amb
el to amb el qual ho fan, quan han estat, sense cap tipus de
dubte, els que han duit a la nostra comunitat autònoma a la UCI
econòmica. No tenen autoritat ni tampoc no tenen credibilitat,
perquè la societat la avaluat la seva gestió i els ha situat al pitjor
resultat de la història per als partits que representen.

Pens, ja per acabar, que la societat cerca punts d’acord entre
els partits per sortir de la situació actual, però vostès se situen
a l’oposició de qualsevol tema, ja ho ha anunciat el seu secretari
general, el Sr. Rubalcaba: “Vamos a construir un muro”, va dir
l’altre dia. Doncs, alerta que aquest mur que volen construir no
els deixi a vostès extramurs de la societat. On són els vertaders
responsables d’aquesta situació es demana la societat? On són?
Entre tots ho pagarem, però on són els responsables? Aquesta
és la pregunta que és al carrer, els responsables d’aquesta
situació on són; perquè nosaltres pagarem aquestes
conseqüències, entre tots evidentment, però on són aquests
responsables que ens han duit aquí?

Vostès fan una gestió nefasta i quan es posa ordre culpen a
qui posa ordre en els comptes públics.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, al portaveu del Partit Popular dir-
li que només faltaria, com a grup parlamentari estam autoritzats
i tenim el deure de fer totes les propostes que creguem
oportunes, i va molt equivocat o amb mi toparà amb un gran
mur si es pensa que abaixarem el cap a l’hora de fer propostes
en positiu d’allò que pensem que pot ajudar a reactivar
l’economia, propostes que van en sentit absolutament contrari
a totes i cadascuna de les que ha pres el Partit Popular fins al dia
d’avui, i que poca credibilitat poden tenir aquestes propostes
quan autoritats econòmiques posen de manifest que de totes les
mesures de retall que ha pres el Partit Popular no n’hi ha hagut
cap ni una que hagi ajudat ni a reactivar l’economia ni a crear
més llocs de feina.

Li ho repetesc, 3.500 persones més a l’atur que l’any passat,
la qual cosa fa un total d’unes 75.000 persones a l’atur a la
nostra comunitat autònoma. Després veure que treuen pit per dir
que 1.252 empleats públics vostès els han deixat al carrer, jo no
sé quina manera de demostrar alegria o orgull és aquest del
Partit Popular, d’acomiadar gent. Acomiadar gent que ja veurem
el que diuen els tribunals, sense cap tipus d’indemnització;
empleats públics amb més de vint anys de servei, no em parli
vostè simplement que és que alguns havien acabat el seu
contracte i no els ho han renovat, perquè això és absolutament
mentida, en alguns casos pot ser que sí, però en altres, com dic,
persones amb més de vint anys de servei que ni tan sols varen
esperar, per pocs mesos que arribassin a la seva jubilació.

A més a més, demostrar aquest orgull per acomiadar
empleats públics, podrien mostrar una mica de sensibilitat cap
a les persones, ja que vostè diu que parlam de persones, però en
boca del Partit Popular no ho sembla.

Que em digui vostè que la nostra PNL és de maig,
efectivament, abans que s’aprovassin els decrets llei, així és,
però no es deu pensar vostè que jo som endevina, jo no sabia
que anava a treure el Govern els decrets llei. El que sí sé, i
supòs que vostè també ho hauria de saber, és el Pla de mesures
d’estalvi, que és aquí, aprovat pel Consell de Govern el dia 30
d’abril de l’any 2012, i arran d’aquest pla de mesures ha estat
quan, per donar-li cobertura jurídica, el Govern ha aprovat els
decrets llei, però, com dic, el pla de mesures ja existia,
concretament aprovat pel Consell de Govern el dia 20 d’abril,
ai!, 30 d’abril, perdó.

I per altra banda, l’esperava a vostè una altra vegada amb la
seva gatera de la festa de 6.000 empleats públics que, segons el
Partit Popular, va crear l’anterior govern progressista l’any
2011. Jo no sé si el Partit Popular és agosarat o és ignorant i,
sincerament, el segon jo no ho crec, jo, que siguin ignorants no
ho crec, ara, que tenen molt mala fe sí. Perquè, sap vostè
aquests 6.000 empleats públics que criminalitza d’on venen? Idò
de dos llocs surten aquests empleats públics: en primer lloc,
perquè es va “estaturitzar” o “funcionaritzar” el personal de
salut que provenia de l’hospital d’Inca, de Manacor, de Son
Llàtzer i de GESMA, no se si em queda algú; és a dir,
l’”estaturització” de les fundacions públiques, personal, en
aquest cas, de salut que ja venia pagat amb sous públics. I en
segon lloc, aquests 6.000 que vostè diu que són de nova creació,
que és absolutament fals, de l’aprovació de tres plans
d’estabilitat laboral que varen ser aprovats pel Govern del Partit
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Popular quan era conseller d’Interior el Sr. José María
Rodríguez. Jo ja sé que vostès ara al Sr. José María Rodríguez
ni el coneixen, però els vull recordar que era el conseller de
l’anterior Govern del Partit Popular del Sr. Matas. Idò bé,
d’aquests tres plans d’estabilització que van ser aprovats amb el
Partit Popular, dos d’aquests plans varen prendre possessió els
empleats públics a l’anterior legislatura.

D’aquí ve tota aquesta xifra de 6.000 empleats públics, que
a la fi, que és el que a la gent interessa, ja venien pagades les
seves nòmines amb fons públics d’aquesta comunitat autònoma.
O sigui, que deixin de fer demagògia, de contar mentides a la
gent i a veure si ja interioritzen d’una vegada que és el Partit
Popular qui governa i que és el Partit Popular qui ha de donar
solucions als problemes, que són molt greus, que té la gent.
Deixin de mirar pel retrovisor perquè, quasi un any i mig
després de governar, ja la gent no vol sentir el dolent que era tot
el que havia passat anteriorment.

I per últim, que vostè digui que no hi cap problema en
sanitat i educació i que tot funciona molt correctament, jo no sé
si vostè se’n riuen dels ciutadans, dels metges, dels infermers i
infermeres, dels mestres o és que no tenen cap vergonya
política; com poden dir que no hi ha problemes en sanitat ni
educació? Si ahir el conseller de Sanitat diu que no sap ni què
fer amb Son Dureta! Si ha estat a punt d’haver-hi dues vagues
en sanitat i educació que estan de moment en stand by! Com pot
dir que no hi ha cap problema en sanitat i educació, quan les
brutals retallades que hi ha han fet que haguem assistit per
primera vegada al copagament, a què la sanitat hagi deixat de
ser universal!

Sincerament, com deia, o el Partit Popular és agosarat o
ignorant, i jo, com que vull pensar que no és ni una cosa ni
l’altra, demanaria més rigor a l’hora de fer determinades
afirmacions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 3744/12.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3744/12.

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