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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, començam
la sessió d’avui. En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sr. President, Bel Oliver substitueix Marc Pons.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens, Fernando Rubio.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, Sr. President, Oscar Fidalgo, Lourdes Bosch.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears i el seu funcionament.

L’ordre del dia d’avui consisteix en dictaminar el Projecte
de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspèn la vigència de la
Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears i del seu funcionament.

Es mantenen les esmenes següents:

A la denominació del títol del projecte: la RGE núm.
8416/12, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista; la
8417/12, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista; la
8418/12, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista; la
8419/12, de modificació, del Grup Parlamentari Socialista, i la
8475/12, de supressió, de l’Hble. Diputada Sra. Margalida Font
i Aguiló.

A l’article únic: la RGE núm. 8064/12, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; la 8424/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8425/12, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8426/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8427/12, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8449/12, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8450/12, de modificació, també del Grup
Parlamentari Socialista; la 8451/12, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista, i la 8467/12, de supressió, de l’Hble.
Diputada Sra. Margalida Font i Aguiló.

Esmena RGE núm. 8452/12, d’addició del nou article, del
Grup Parlamentari Socialista; l’esmena 8453/12, d’addició de
nou article, del Grup Parlamentari Socialista; també RGE núm.
8454/12, d’addició d’un nou article del Grup Parlamentari
Socialista; l’esmena 8455/12, d’addició del nou article del Grup
Parlamentari Socialista; la 8456/12, d’addició d’un nou article,
del Grup Parlamentari Socialista; la 8457/12, d’addició d’un
nou article, del Grup Parlamentari Socialista; la 8431/12, de
modificació de les disposicions addicionals del Grup
Parlamentari Socialista. 

A la disposició addicional primera: la 8065/12, de supressió
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; la 8428/12, de supressió del Grup Parlamentari
Socialista; la 8468/12, de supressió de l’Hble. Diputada Sra.
Margalida Font i Aguiló.

A la disposició addicional segona: la 8066/12, de supressió,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; la 8429/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8432/12, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8433/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8434/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8469/12, de supressió, de la Sra. Margalida Font
i Aguiló.

A la disposició addicional tercera: la 8077/12, de supressió,
del Grup Parlamentari PAM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; la 8430/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista, i la 8470/12, de supressió, de la Sra. Margalida Font
i Aguiló.

A la disposició transitòria primera: la 8068/12, de supressió,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; la 8435/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8436/12, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista, i la 8471/12, de supressió, de la Sra. Margalida Font
i Aguiló.

A la disposició transitòria segona: la 8069/12, de supressió,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; la 8437/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista, la 8438/12, de modificació del Grup Parlamentari
Socialista, i la 8472/12, de supressió, de la Sra. Margalida Font
i Aguiló.

A la disposició transitòria tercera: la 8070/12, de supressió,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; la 8439/12, de supressió del Grup Parlamentari
Socialista; la 8473/12, de supressió de la Sra. Margalida Font i
Aguiló.

A la disposició transitòria quarta: la 8071/12, de supressió,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; la 8440/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8474/12, de supressió, de la Sra. Margalida Font
i Aguiló.
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A la disposició final primera: la 8072/12, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; la 8441/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8442/12, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista, i la 8475/12, de supressió, de la Sra. Margalida Font
i Aguiló.

A la disposició final segona: la 8073/12, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca; la 8443/12, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8444/12, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8445/12, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8446/12, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista; la 8447/12, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista, i la 8476/12, de supressió, de la Sra. Margalida Font
i Aguiló.

A la disposició final tercera: la 8074/12, de supressió, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, i la 8444/12, de modificació, del Grup Parlamentari
Socialista.

 A l’exposició de motius: la 8420/12, d’addició, del Grup
Parlamentari Socialista; la 8421/12, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista; la 8422/12, de modificació, del Grup
Parlamentari Socialista; la 8423/12, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista, i la 8466/12, de supressió, de l’Hble.
Diputada Sra. Margalida Font i Aguiló.

En primer lloc, debatrem totes les esmenes de supressió. Per
defensar totes les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
parlem clar i net, la suspensió del CES a través de la suspensió
de la Llei 10/2000 és només el camí per arribar a un objectiu, a
un destí, anulAlar, fer nul l’organisme de consulta i
assessorament i de diàleg social previst al nostre marc jurídic.

La suspensió és el camí jurídicament qüestionable i
políticament rebutjable, però l’objectiu és la supressió, la no
activitat de l’organisme, la resta són excuses. L’econòmica és
l’excusa, no l’objectiu. És com allò del per què li diuen amor
quan volen dir sexe, li diuen suspensió, però volen dir supressió.
La mateixa supressió que el Govern ha aplicat per exemple al
Consell de Joventut de les Illes Balears amb el mateix objectiu
polític, anulAlar, fer callar als dissidents de l’ortodòxia, però
amb la notable diferència que el CES és una institució prevista
a l’Estatut com a instrument, amb la consecució d’un mandat
estatutari i constitucional: el deure dels poders públics a
promoure la participació en les decisions democràtiques. 

No vol dir suspenc, inutilitz, no val dir -perdó- suspenc,
inutilitz un instrument i el substituesc per un altre com
argumenta el Partit Popular, i no val perquè l’òrgan previst és
aquest: el Consell Econòmic i Social i és el CES en tot cas la
institució que s’ha de modificar si es creu que necessita adaptar-
se a la nova realitat.

Així ho va proposar el mateix Consell Econòmic i Social,
així, amb aquesta voluntat, és com el CES es va brindar al
Govern i el Govern li va tancar la porta pels morros. I açò ja no
és la primera vegada que passa, ja va passar amb el Consell de
Joventut. Aquests dos organismes proposen al Govern,
proposaren al Govern mantenir la seva funció social de fòrum
permanent de debat i d’espai aglutinador de la societat civil
organitzada, fins i tot, proposant un cost zero i la resposta
sempre ha estat un no. Per què? Açò sí, amb la notable
diferència jurídica -com he dit abans- que el CES és un
organisme previst a l’Estatut.

El Consell Econòmic i Social és un òrgan estatutari o, si és
vol, de rellevància estatutària com s’ha exposat en alguns
informes o en alguns documents jurídics. És a dir, que es vol
marcar, s’utilitza aquesta diferència entre òrgan estatutari i
rellevància estatutària per diferenciar l’estructura bàsica
institucional formada pels poders de decisió de la comunitat
autònoma, però d’aquesta diferenciació entre òrgans estatutaris
i de rellevància estatutària no es pot ni es vol deduir que el
Consell Econòmic i Social sigui un òrgan prescindible i
innecessari dins el funcionament de l’Administració autonòmica
i ho dic recollint l’opinió jurídica versada per l’estudi coordinat
per AvelAlí Blasco on, precisament, es fonamenta i s’exposa
aquest argument i que els informes jurídics utilitzen per
defensar que és un òrgan secundari i per tant, vénen a dir que
prescindible. No diuen açò els informes originals que
fonamenten l’estudi coordinat pel Sr. Blasco, perquè si açò fos
així estaríem dient que el Consell Consultiu, que també forma
part del mateix títol quart i del mateix capítol sisè seria també
un òrgan no necessari, no fonamental, no prioritari; per tant,
prescindible.

L’Estatut, una llei orgànica, els crea, els crea, en present, no
diu “els crearà” o “els podrà crear”, els crea i en un segon punt
de l’article estableix que el Parlament, encomana al Parlament
una llei per a la posada en funcionament.

El CES és, per tant, un òrgan inextingible, terme que
precisament sí que apareix en els informes que acompanyen el
projecte de llei que suspèn aquesta institució. Diu exactament
l’informe d’avaluació de la legislació que: “amb l’aprovació de
la norma no s’extingeix ni se suprimeix la seva existència” i
existir és necessàriament un estar, un ser-hi, no és un ser
abstracte. Per existir necessàriament s’hi ha de ser visiblement,
operativament, ha de ser part de la realitat palpable i de la
realitat material activa de l’organització de la comunitat
autònoma. Si el CES és inextingible és també necessàriament
impossible de passar en una suspensió etèria. Açò de Deu pot
ser i no existir, només ho és Deu, però la resta de mortals i de
mortalitats per existir, per existir necessàriament han de ser vius
i han de ser vigents i han de ser palpables i han de ser operatius.

Vostès han volgut crear un llimbs jurídic on situar els
innocents volent amagar que aquell llimbs sí pot ser
efectivament, però que s’hi és, s’hi és mort i el llimbs no es pot
considerar un espai on aquest organisme existeix. Per tant,
inexistible, que és en el que es fonamenta, no és possible. 
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En aquest sentit els mateixos informes es contradiuen per fer
justificable el que és, des del punt de vista jurídic, injustificable
i, des del punt de vista polític, inacceptable. Per què el Govern,
el Partit Popular es nega a conservar el Consell Econòmic i
Social o el Consell de Joventut o centrem-nos en el Consell
Econòmic i Social, per què es nega a conservar aquest
organisme? Quin problema genera el CES a aquest govern per
proposar una mesura tan extrema com aquesta, una mesura tan
innecessària com aquesta?

I és aquí també on les evidències creim que clamen al cel i
són tan evidents que les exposen els mateixos membres del
Consell Econòmic i Social, la diu, la proposa, la signa CAEB,
PIMEB, Comissions, UGT i la resta de sectors representants en
el CES, que pensen -i no ho dic, que ho pensin-, ho diuen, ho
escriuen, ho afirmen que el Govern cerca callar la discrepància
i les veus crítiques. Açò és el que diu el CES, és el que diuen els
integrants i de forma unànime, sense cap excepció. I és aquí on,
lògicament, al nostre grup li preocupa l’actitud del Govern,
perquè en el fons d’aquesta actitud hi ha una obsessió cega que
pot dur a aquest país en orris, a una actitud de no tenir nord, a
l’actitud que l’ortodòxia ho marca tot i la resta de ciutadans,
d’organismes i de societat civil s’equivoca. Però, com pot ser
s’equivoqui tothom, com pot ser que s’equivoqui tothom i el
Govern tanqui la porta del diàleg i continuï amb el seu guió
ortodox? El vicepresident sempre presumeix de la seva política
econòmica que ha qualificat en aquest sentit d’ortodoxa, però la
realitat confirma allò que molts anunciàvem, anunciaven i altres
països han viscut: que l’economia ortodoxa genera pobresa i
exclusió social.

S’han utilitzat dos fonaments, dos arguments, dues
justificacions, dues excuses per a aquesta suspensió, anulAlació
del Consell Econòmic i Social: una econòmica i una de
duplicitat, les mateixes que fonamenten tot el Pla econòmic i
financer. Per a l’econòmica diu el Govern que té un pla d’acció
destinat a la racionalització dels recursos públics.

Diu l’exposició de motius del projecte de llei que “açò es
farà, emperò -i llegeix textualment-, sense que açò suposi
minvar els encàrrecs que la nostra ordenació fa als poders
públics”. Entenc, per tant, que el que pretén és suspendre el
CES, però diu que no renuncia a allò que és una obligació, un
mandat estatutari constitucional que és el diàleg social. I diu,
però, que ho farà a través d’altres fórmules, d’altres organismes
existents o creats actualment quan l’Estatut, emperò, preveu que
sigui a través del CES què s’executi, es dugui a terme aquest
mandat.

A la memòria d’impacte normatiu, que, des del nostre punt
de vista, és una memòria errònia i fins i tot diria que
manipulada, diu que el resultats que es pretenen aconseguir amb
l’aplicació efectiva de la norma són essencialment quantitatius
o econòmics i dirigits a la reducció del dèficit públic. Diu
“essencialment”, tal vegada la memòria hauria d’explicar que
“essencialment” no ho és tot, hi ha... no es diu només, caldria
saber aquell petit espai que no és dins l’essencial que se’ns
expliqués, que és allò no essencial, però que també justifica
aquesta suspensió.

Diu exactament, emperò, que aquesta és la raó, l’econòmica,
la de reduir el dèficit públic. En concret, textualment també,
llegeixo, “Per al 2013 i durant el temps que es perllongui la
suspensió no només es redueix l’estalvi del capítol 1, que és el
corresponent a la despesa de personal, sinó també tot el
conjunt”. I així, efectivament, per fer l’estalvi la memòria
contempla 583.091 euros, que són els que hi havia prevists al
pressupost del 2012, quan açò, efectivament, no pot ser així, no
és una realitat, no és real. D’aquests 583.091 euros, 485.189
euros corresponen a personal. És a dir, la immensa majoria del
pressupost del CES correspon a personal. D’aquest personal,
només dos corresponen a alts càrrecs, que són presidència i
secretaria general, que són entorn d’uns 80.000 euros, que són
els que efectivament es podria estalviar amb aquesta suspensió.
La resta, però, de personal és personal a la qual s’aplicarà la via
de mobilitat forçosa, però que la comunitat autònoma
lògicament continuarà pagant, a no ser, és clar, que una
auditoria digui posteriorment, doncs, que cal amortitzar aquests
llocs de feina i que hi ha duplicitats i que per tant,
posteriorment, s’apliqui una reducció com s’ha fet en altres
conselleries i en altres empreses públiques de reducció de
personal.

El CES també va fer una valoració de l’estalvi que podria
suposar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi ...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Vaig acabant.

... de l’estalvi que podria suposar i el valorava com a màxim,
com a màxim, en 170.000 euros. 

Aquesta és la justificació que ha utilitzat i utilitza el Govern
i el Partit Popular per defensar aquesta suspensió, quan la raó
econòmica es posa en evidència que no és la raó real i que la raó
real és, com deia al començament, una raó política i que al
mateix temps exposava que és de ser un organisme independent
i autònom, que molesta el Govern en la seva aplicació d’una
doctrina que vol ser monolítica, que vol tancar l’accés al debat
i al diàleg social i que es vol aplicar de forma unilateral.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 8416, 8424, 8426,
8428, 8429, 8433, 8434, 8430, 8435, 8437, 8439, 8440, 8441,
8443 i 8423/12 té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana
Barceló, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, hi afegiríem -més que res perquè consti en acta- la
defensa de les esmenes de supressió, que quedaran defensades
en els seus propis termes, de la diputada no adscrita, Margalida
Font, que, per motius personals, no ha pogut ésser avui aquí.

Dit açò, bàsicament des del Grup Socialista, i en aquest
moment ens pertoca defensar les esmenes de supressió, estam
totalment convençuts de la necessitat de preservar el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, i en aquest sentit hem
presentat tot un munt d’esmenes, un primer bloc, evidentment,
per defensar la supressió d’aquest projecte de llei i que per tant
el CES es mantengui. Però d’igual manera -i açò serà el segon
debat- tot un seguit d’esmenes que ens permeti -repetim-
mantenir el CES.

I fonamentalment ho feim per tres motius: un, perquè creim
que evidentment aquesta proposta de suspensió indefinida de la
vigència del CES és, com ja s’ha assenyalat, una supressió
encoberta del CES i, per tant, una modificació del nostre Estatut
d’Autonomia, és a dir, el primer motiu és que valoram que és
una proposta absolutament antidemocràtica. En segon lloc,
creim que és injusta, per la desproporció existent amb la mesura
per als resultats obtinguts com a objectiu d’aquest projecte de
llei. I, a més, després també uns argumentaris que des del Grup
Socialista creim que els valors de la participació institucional en
uns moments econòmics com els que estam vivint, tenen un
component estratègic fonamental, tant pel que fa referència al
propi àmbit de la nostra comunitat, com també és evidentment
estratègic en el marc europeu.

Així, cal assenyalar que aquesta institució autonòmica
creada per l’Estatut d’Autonomia, garanteix el dret
constitucional i estatutari dels ciutadans a la participació en la
vida política, econòmica, social de la comunitat autònoma i el
deure que té el Govern de garantir, promoure i possibilitar
aquesta participació. El CES, com molt bé ja s’ha dit, és l’òrgan
de participació, estudi i assessorament, no és un òrgan
qualsevol, és l’òrgan. Per tant, en aquest sentit és claríssim que
és una entitat d’impossible substitució i que, per tant, no
existeix cap possibilitat de duplicitat, és l’òrgan de participació;
i amb aquest adjectiu, aquest article l’assenyala a l'Estatut
d’Autonomia. Per tant, no es pot substituir per altres organismes
de participació que es creen al marge. És l’òrgan de
participació.

Per tant, en aquest sentit la suspensió d’aquest que -repetesc-
no té substitució, ni suposa cap tipus de duplicitat, és l’única
manera de garantir la democràcia participativa. I açò és molt
important. És un important en un moment prou difícil per a la
política, cada vegada més allunyada dels ciutadans i que tenir un
àmbit, l’àmbit de participació, evidentment és molt, molt
important.

És més, el fet que aquest òrgan de participació sigui suspès
de manera indefinida, valoram que és una modificació encoberta
d’aquest Estatut d’Autonomia. Un Estatut d’Autonomia que és
una llei orgànica, que requereix per a la seva modificació
majories qualificades en aquest parlament, a les Corts Generals
i que aquí el Partit Popular no té.

Per tant, valoram que els acords polítics que ens vam
permetre aprovar l’Estatut d’Autonomia, en aquest punt a més
a més amb una aprovació d’unanimitat de tots els grups polítics
presents en aquesta cambra, creim que també és motiu suficient
perquè garantim al llarg del temps uns acords institucionals
bàsics i fets entre tots els partits polítics. Per tant, en aquest
sentit creim que val la pena lluitar, treballar perquè aquest marc
institucional, que compta amb el suport de tots els grups
polítics, es mantengui.

Per tant, no pot ser que per una llei ordinària suprimim una
institució autonòmica, en el marc de l’Estatut d’Autonomia. És
un òrgan fonamentalment que garanteix la democràcia
participativa; per tant, açò també és garantir que avançam en
democràcia front a fer passes enrere i, sobretot, és una garantia
d’acord polític i institucional important.

També hem assenyalat aquest adjectiu de ser una proposta
fonamentalment injusta per aquesta desproporció entre allò que
és l’instrument, suprimir, suspendre temporalment el CES, amb
l’estalvi que suposa. Creim que hi ha altres fórmules d’estalviar,
creim que no s’ha esgotat la possibilitat d’estalviar mantenint el
CES. I en aquest sentit també ens agradaria fer una crida
evidentment al Partit Popular, perquè es replantegi
l’argumentari econòmic entorn al que és el CES. El CES, la
pròpia quantificació que s’estableix o la pròpia justificació que
es fa dins un pla d’estabilitat pressupostària, que té un temps
delimitat pel Govern 2012-2014, evidentment no aguanta una
suspensió indefinida. L’única mesura indefinida que hi ha dins
un pla acotat en el temps és la suspensió del CES. I açò
evidentment no té la més mínima lògica.

I, en segon lloc, és la quantitat, una quantitat que s’assenyala
que és la totalitat del pressupost, quan jo crec que està totalment
demostrat que el personal, el volum més gran de personal, passa
a la Conselleria d’Educació, a la Vicepresidència Econòmica i,
per tant, l’estalvi definitiu no és l’estalvi que el Govern es
compromet a realitzar. Faran altres tasques? Molt bé, faran
altres tasques, però no s’estalvia, no s’estalvia, no desapareixen
els recursos, es canvien simplement de lloc. Per tant, no creim
que se justifiqui violentant l’Estatut d’Autonomia, rompre els
paràmetres de participació ciutadana a la nostra comunitat
autònoma. Tot aquest embull per a un estalvi que evidentment
creim que per una banda és negociable, encara hi som a temps
i per altra creim que evidentment no se justifica en absolut. 

I evidentment, la part estratègica del que suposa la
participació. Pensem que el CES, a més a més de fer els
dictàmens, d’enriquir les normes del Govern de la comunitat
autònoma, de tenir i de poder expressar opinió en temes tan
importants avui com és l’educació, com és la formació, la
sanitat, l’ocupació, l’economia, l’ordenació del territori, tots
temes evidentment de gran importància en aquest moment,
creim que rebutjar escoltar els ciutadans, que és el que implica
la suspensió del CES, creim que evidentment en aquests
moments en què vivim és més greu que mai. 



634 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 38 / 17 de desembre del 2012 

 

Per tant, vol dir escoltar els ciutadans, que els ciutadans
puguin participar en allò que són àmbits clau, que són els
principals problemes que avui tenen els ciutadans a la nostra
comunitat. I en darrer terme assenyalar fins i tot, allò que és
l’estratègia europea. Europa en un dels seus darrers dictàmens,
de dia 14 de novembre de 2012, és a dir fa molt poc temps,
assenyalava la importància extraordinàriament rellevant, per
reforçar la legitimitat democràtica, que té la participació de la
societat civil. Les línies estratègiques d’Europa van per aquí,
escoltar, garantir, que en totes les propostes del Govern hi hagi
aquest tràmit d’escoltar la participació de la societat civil. I açò
ho assenyala com -repetim- d’extraordinària rellevància. Si
Europa va per aquí i tots cada vegada més miram Europa com
àmbit de donar suport a allò que són les polítiques que des
d’aquesta comunitat autònoma també estam defensant,
evidentment és important poder anar a Europa acompanyats de
la societat civil d’aquesta comunitat autònoma. Per tant, té un
component estratègic que tampoc no és substituïble.

En aquest sentit i amb aquests arguments, evidentment
defensam totes les esmenes de supressió del projecte de llei del
Govern, perquè creim que és totalment desproporcionat i per
tant injust que es suprimeixi el CES, amb tot allò que implica,
per aconseguir un estalvi que com a màxim es preveu en
170.000 euros. Per tant, pel que suposa d’avanç democràtic,
d’acord polític, de marc institucional, de garantia estatutària,
però sobretot de defensa d’una democràcia participativa, en un
moment difícil per a la política i difícil per a l’economia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara passam al torn en contra.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Marga Prohens, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies, Sr. President. En nom del Grup Popular, crec
que l’obligació és posar llum sobre totes aquestes sospites,
sobre tots aquests dubtes que s’estan vessant sobre aquesta
suspensió temporal del CES. Crec que no són moments de
generar incertesa, crec que són moments de dir les coses pel seu
nom. Crec que són moments de donar la cara. I aquesta
suspensió temporal del CES és una passa més, és una mostra
més que aquest govern dóna la cara i dóna la cara en moments
molt difícils.

I dic que és una passa més perquè aquesta suspensió
temporal del CES no és l’única mesura, ni la primera, ni
malauradament crec que serà la darrera, que haurà de prendre
aquest govern per tornar l’equilibri als comptes públics. Quan
vàrem arribar al Govern, ens trobam amb uns dèficits
consolidats del 4%. I ara tenim un dèficit del 0,33% del PIB.
Això no s’aconsegueix sense fer res, no s’aconsegueix mirant
cap una altra banda, no s’aconsegueix seguint amb el ritme de
despesa i de descontrol que hi havia. S’aconsegueix prenent
mesures. Jo sé que per als partits de l’oposició parlar de dèficit
és un tema tabú, el dèficit és com aquell fantasma que només

importa al Partit Popular, però el dèficit d’una comunitat, el
dèficit d’uns comptes públics és allò que et ferma de mans i
peus, per poder tenir liquiditat, per poder accedir a finançament
i per poder pagar factures. 

I dic això perquè he sentit aquí, ja vaig sentir en el ple, que
l’excusa de l’estalvi econòmic és això, és una excusa, que no és
real. Idò jo voldria contestar als partits de l’oposició que aquesta
crisi que estam vivint, malauradament, és ben real. Que aquest
estalvi econòmic no és una excusa, tant de bo aquesta crisi fos
només una excusa. Tant de bo aquest estalvi fos només una
excusa. Però les 245.000 factures de proveïdors que s’han pagat
no són ni irreals, ni són una excusa, ni són una invenció del
Partit Popular. Són 245.000 factures, de 245.000 empreses o
deutes que es devien, són persones, són famílies, no són
números. I avui en dia, gràcies a aquest control de la despesa,
gràcies a aquest control i gràcies a aquesta ortodòxia, sí, s’hi ha
pogut fer front.

Deia que no és l’única mesura perquè hi ha hagut ja el
Decret 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de
personal i administratives de reducció del dèficit del sector
públic de la comunitat; també vàrem aprovar altres mesures
d’estalvi mitjançant la Llei 9/2011, de 23 de desembre, o també,
en el Decret llei 4/2011, de 30 de març, de mesures tributàries
per a la reducció del dèficit públic. I són tot mesures urgents, i
són urgents perquè s’han hagut de fer en poc temps coses que
abans no s’havien fet, perquè es continuava creient que la
realitat era una altra i no la que estàvem vivint.

Voldria dir també que aquí no debatem, ho repetiré i ho
tornaré repetir, la suspensió del CES; aquí no estam debatent
cap modificació de l’Estatut d’Autonomia. Aquí no estam
debatent cap modificació de l’esperit de l’Estatut d’Autonomia.
Aquí debatem una suspensió temporal d’una llei, la 10/2000, de
30 de novembre. Aquí debatem una mesura, com es pot fer una
solució que permetrà una suspensió temporal i la mateixa llei ja
diu que mitjançant un decret llei del Consell de Govern es podrà
aixecar aquesta suspensió temporal quan així es consideri
oportú, quan les circumstàncies econòmiques i pressupostàries
siguin unes altres.

I vostès han parlat de diàleg, de consens i de callar veus
crítiques. Crec sincerament que donades les circumstàncies
aquest govern del Partit Popular és un dels governs que està
sofrint, està aguantant i està donant la cara davant moltes veus
crítiques, davant moltes queixes de la societat i que està sofrint
un desgast polític i personal mai vist en aquesta comunitat,
perquè la situació que ens vàrem trobar, els 6.000 milions
d’euros de deute, més de 1.000 milions d’euros de deute a
proveïdors, requereixen ser valents i requereixen fins i tot
aquest desgast personal i polític. I això és el que fa aquest
govern i això és el que continuarà fent.

I parlen de democràcia participativa i parlen de participació
ciutadana. Jo quant a la democràcia participativa, m’estalviaré
el que pens que ha de ser el respecte per aquest parlament, qui
realment el té i quins partits polítics realment tenen respecte per
aquest parlament, que és l’òrgan bàsic de la democràcia
d’aquesta comunitat.
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Quant a participació ciutadana, és curiós, sempre que els
partits, senyores i senyores diputats, és curiós, sempre que els
partits de l’esquerra estan a l’oposició defensen la participació
ciutadana. Estant en el Govern és un poc diferent, estant en el
Govern tenien un Consell de la Joventut, sí, sí, un Consell de la
Joventut, a qui varen arribar a deure, al mateix Consell i a
entitats juvenils relacionades amb ell, 1 milió d’euros. Sí, creien
en la participació ciutadana, però no pagaven, però varen deixar
en escac les entitats juvenils. I el Sr. Martí, que ja em fa així
amb el cap, em tornarà dir que no és cert, però és cert. A les
entitats juvenils relacionades amb el Consell de la Joventut,
vostès els devien més d’1 milió d’euros. Al Consell de la
Joventut també el varen deixar en escac. Varen haver de fer
préstecs personals per poder pagar els comptes, per poder pagar
el lloguer i el llum del Consell de la Joventut. Així ens ho varen
manifestar el primer mes que vàrem arribar a aquest govern, el
primer mes. I diuen que el Consell de la Joventut hauria pogut
funcionar a cost zero, però alhora presenten una esmena al
pressupost de 15.000 euros per al funcionament del Consell de
la Joventut. No és que sigui massa coherent.

Diuen que el CES és imprescindible. Jo no dic que no, jo no
dic que el CES no hagi fet una molt bona feina. Nosaltres des
del Grup Popular lloam el treball que ha fet el CES, però és que
per aconseguir reduir el dèficit de la sanitat amb les xifres que
coneixíem ahir mateix, se n’han de fer moltes de renúncies. 600
milions d’euros de dèficit a l’ib-salut que ens vàrem trobar, per
poder eixugar aquest dèficit i fer front a les necessitats actuals
i que ningú no quedi sense cap servei essencial d’aquesta
comunitat, se n’han de fer moltes de renúncies.

La despesa que té el CES. La despesa efectivament
realitzada per aquest govern entre els anys 2007 i 2011 és de
gairebé 4 milions d’euros, una mitjana d’uns 700.000 euros
anuals que en aquest 2012 ha estat d’uns 500.000 euros. La
major part d’aquesta despesa es concentra a capítol 1. També
tenim despeses importants a capítol 2, despeses corrents en béns
i serveis, dietes d’assistència dels membres del CES i a capítol
4, transferències corrents i al capítol 6, inversions.

Tenim una despesa que se situa en uns 40.000 euros
mensuals i sabem que vostès manegen altres xifres i que diuen
que aquesta reducció de despesa no serà tal, avui ens l’han
xifrada en 170.000 euros i ja sabem què va passar en el debat de
l’Estat, que vostès es varen mofar del president, del president
del Govern, quan ell parlava de petites reduccions, però no més
importants, de petites reduccions de passar un cost d’un servei
que abans era missatgeria amb sms, amb correus on line que,
evidentment, no té un cost per a la comunitat i vostès se’n van
riure d’aquestes petites despeses de les quals va donar compte
el president.

Ja ho sabem que tot això per a vostès és peccata minuta, que
170.000 euros per a vostès és peccata minuta, però és que estam
en una situació d’emergència, és que hem d’aplicar l’economia
domèstica en els comptes d’aquesta comunitat, és que hem de
mirar euro per euro d’uns doblers que són de tots els
contribuents. 

I ja sabem que vostès continuaran dient que això és un atac
a la democràcia, ja sabem que vostès continuaran dient que
l’estalvi no és el que el Grup Popular i el Govern pregona i que
modificam l’Estatut d’Autonomia, i jo els dic que es tornin a
mirar una vegada més els informes jurídics que acompanyen
aquest projecte de llei, perquè el fet que jo digui que no és una
reforma de l’Estatut, que l’esperit de l’Estatut no es reforma
amb aquesta suspensió temporal, sinó simplement una llei, la
10/2000, de funcionament del CES, no ho dic jo, ho diuen els
serveis jurídics d’aquesta comunitat. També sabem què passa
amb els informes jurídics d’aquesta comunitat quan no els
agraden, també ho sabem, quan aquests informes jurídics no són
del seu gust, també ho sabem, fins i tot en el debat de
pressuposts hem hagut d’escoltar en comissió com grups de
l’oposició han arribat a arremetre contra tots els lletrats
d’aquesta cambra, cosa inèdita, cosa inèdita.

Per tant, jo els demanaria que deixin de contaminar, que
deixin a aquest govern fer feina, que prou difícil són les
decisions que s’han de prendre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara torn de rèplica i
contrarèplica. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Abans de res, sí que voldria exposar que
donarem suport a totes les esmenes de supressió que pretenen
recuperar el text, la Llei del 2000, del Consell Econòmic i
Social, per iniciar un nou camí que sigui realment de diàleg, de
debat i que parteixi d’allò que el mateix organisme, el mateix
text havia posat, va posar, damunt la taula com a proposta per
reformar i millorar l’actual situació. 

S’ha dit que no debatem la supressió del CES, és en l’únic
que tal vegada estaria d’acord, perquè debatem molt més,
debatem la forma de governar d’aquest govern en un moment de
crisi en què el diàleg social és més important que mai, ho és
sempre, però en aquest moment el diàleg seria l’instrument
bàsic per sortir d’aquesta crisi d’una forma dialogada i en forma
de concertació social. Les raons econòmiques es diu que no són
una excusa, que el dèficit econòmic no és una excusa, que és la
realitat, bé, ho seria una realitat, ho seria, si quan se li proposa
una nova situació en què aquests organismes tenguin un cost
zero el Govern i el Partit Popular reconsideressin la seva postura
i iniciessin un procés de diàleg perquè en una situació de cost
zero vostès també diuen que no. Per tant, efectivament les raons
econòmiques són una excusa. Si realment les raons
econòmiques fossin la realitat un s’asseuria davant propostes
concretes per reconsiderar i modificar allò que calgui per fer-lo
més eficient, més eficaç i reduir despeses.
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Per cert, les raons econòmiques valen quan interessen, la
desviació del 33% d’IB3 del pressupost de 2012, 10 milions
sobre 30 milions sí que és una realitat i sí que el Partit Popular
modifica la llei de pressuposts, modifica la llei d’IB3 a través
del pressupost, per evitar que hagin de dimitir els seus càrrecs
directius; les raons econòmiques valen, quan interessa valen,
quan interessa es modifica el que calgui, la llei mateixa d’IB3
a través dels pressuposts per evitar la dimissió que crida, que és
clamorosa i que s’hauria d’haver ja produït.

Es diu que els grups de l’oposició intentam posar dubtes,
sospites, generar incertesa, no, els dubtes, les sospites i la
incertesa la genera aquell que tanca les portes al diàleg, aquell
que no dóna explicacions i que de forma unilateral proposa el
tancament d’un organisme reconegut, inclòs a l’Estatut
d’Autonomia, i que el liquida d’una forma tan senzilla com una
llei sense haver, sense haver ni tan sols dialogat amb qui és el
protagonista d’aquesta llei, és a dir, amb el mateix Consell
Econòmic i Social. I aquesta falta de diàleg tampoc no la torn a
dir jo, és el mateix CES qui a un dels seus informes diu,
denuncia, denuncia, i llegesc textualment, “l’absència de diàleg
en el plantejament d’aquesta mesura”. Ho diu el CES, i el
Govern es queda tan tranquil, no passa res, és una mesura
necessària per raons econòmiques quan les raons econòmiques,
lògicament, van en el sentit d’allò que interessa políticament i
ideològicament.

I és tan evident que el motiu és ideològic, és tan evident que
el motiu és de silenciar a tot aquell que genera discrepància,
opina de forma discrepant al Govern, és tan evident; és tan
evident que els informes del CES, els darrers dictàmens del
CES, doncs no van agradar al Govern, però aquest govern va
convertir allò que, o converteix, allò que no li agrada a liquidar
qualsevol discrepància.

Es feia referència al Consell de Joventut dient una cosa que
és, efectivament, absolutament falsa i, a més a més, és que ho
saben, a més a més perquè en el debat i posteriorment al debat
els mateixos membres o exmembres del Consell de Joventut ho
van exposar i, a més, està per escrit, i és que el deute, el deute,
que és cert que hi havia un deute, d’aproximadament, no, no,
però escoltin, de quasi 1 milió d’euros, és de conjunt
d’administracions, també governades pel Partit Popular,
ajuntaments, consells insulars i Govern, a totes les entitats
juvenils. Què té a veure això, què té a veure això amb la
justificació de les despeses del Consell de Joventut?

No només açò, no només açò, els diré més, i els ho vaig dir
ja en el seu moment i m’espanta que ho tornin a repetir: vagin
a la pàgina web del seu propi partit i de Noves Generacions i hi
trobaran exactament aquesta explicació. Per tant, trob increïble
que el grup de l’oposició li hagi d’explicar i transcriure una altra
vegada allò que el mateix partit i els mateixos òrgans del partit
publiquen a les pàgines web.

I el cost zero, efectivament cost zero. Què és que amb
15.000 euros si hi hagués una esmena per al funcionament del
CES no hi estarien d’acord? Què és açò? No estarien d’acord
que el Consell de Joventut funcionés amb 15.000 euros? És açò
que diuen? Sembla que sí. Per tant, efectivament deim cost zero
que és allò que va proposar en el seu moment el Consell de la
Joventut i no és allò exactament que va proposar el CES, però
que anava en aquesta línia, reduir a la mínima expressió les
despeses, però per mantenir un organisme que és el que té
previst l’Estatut per tal que sigui la seu del diàleg social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. No s’equivoqui la portaveu del Partit
Popular, nosaltres ni dubtes ni incerteses, tenim claríssim i cada
vegada més clar, que el que vol el Govern, i evidentment dóna
la cara, és per tancar el CES, claríssim. I nosaltres li dic:
claríssim hi estam en contra. Cada vegada ens queden menys
oportunitats i possibilitats de tenir dubtes raonables, cada
vegada és més clar, es vol tancar el CES. I aquesta és una opció
clarament política, clarament política, no és econòmica. Li
explicaré, és una opció política. Tancar el CES al marge que
veritablement l’Estatut digui que és l’òrgan de participació, el
Sr. Conseller, el vicepresident Econòmic, creu que en tindrà un
altre d’òrgan de participació, el substitueix quan no és
substituïble, quan no és substituïble. I per tant, d’entrada,
aquesta és una primera qüestió claríssima.

Modifiquen l’Estatut? Creim totalment que sí. Per què?
Perquè també hi ha informes jurídics que avalen el nostre
posicionament. Per què? Perquè no és una suspensió temporal
i prou, és una suspensió temporal indefinida en el marc d’un pla
d’estabilitat que l’única mesura indefinida que hi ha és aquesta.
Si veritablement és econòmic lligat al Pla d’estabilitat, per què
no ho acoten en el temps? Perquè veritablement donen la cara
dient que no volen el CES, per aquest plantejament polític que
fan d’una manera claríssima. A nivell econòmic? Ho
assenyalam, com a màxim té un cost de 170.000 euros i
reflecteix el “com màxim”. No hi ha resposta quan es planteja
rebaixar aquesta quantitat. Per què? Perquè el que volen és
tancar el CES, no és una qüestió econòmica.

I no em faci l’embull de si és més gran o menys gran
l’estalvi. L’estalvi és el que va dir el vicepresident Econòmic,
que no ha estat cert. Açò és el que sorprèn, que un vicepresident
econòmic digui a Madrid el que estalvia quan no és cert que
l’estalvia. I aquesta és la realitat de manera permanent per part
del Govern. Diguin que és de 70.000 euros o de 120.000 o de
170.000, no ho diuen, no ho diuen, perquè al final no hi ha cap
possibilitat d’acordar res a nivell econòmic perquè
vertaderament l’únic que els interessa és tancar el CES. Per tant,
en aquest sentit es fa molt difícil arribar o tenir la més mínima
sospita del que pretenen.
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Per tant, no són motius econòmics, es neguen a qualsevol
replantejament econòmic i tenen clar que no interessa un òrgan
de participació i evidentment l’excusa és, en aquest cas,
herència rebuda i situació econòmica. No diuen que tenen ja o
han arribat a un dèficit del 0,3? Idò, el CES s’ha mantingut, no
deu ser tan complicat que justament ara el CES els impossibiliti
continuar amb aquest dèficit.

Per tant, la veritat és que es fa molt difícil, i no entraré en el
debat de i tu més. Però quantes coses no tenim encara pagant
d’anteriors governs? Ja està bé, d’aquesta demagògia barata de
manera permanent! Ben igual que no paguéssim en aquest
moment infraestructures com les que pagam, metros, autopistes
d’Eivissa i tantes d’altres, tu, ja està bé, i les pagam, eh! Les
pagam, herència rebuda, nosaltres açò no ho vam fer, no. Per
tant, ja està bé!

(Remor de veus)

No, no, no, el metro i el que val el metro i el que valdrà el
metro de dèficit permanent, quant és? Home, ja està bé, Sra.
Portaveu del Partit Popular! Tu, ara sembla que no el coneixen
en Matas! Ja ho crec que el coneixen i ens en recordarem prou
anys en aquesta comunitat autònoma de qui ha governat. Per
tant, lliçons, les mínimes, les mínimes, si hem de recordar
aquestes coses, i a nivell de valors democràtics també, també,
perquè l’Estatut que vam ser capaç de pactar-lo entre tots estaria
bé que féssim un esforç per mantenir-lo.

I evidentment, en aquest sentit, repetim, lamentam, per una
banda, perquè queda ben clar que no creuen en la participació
autònoma, independent, amb veu pròpia que suposa el CES i per
tant açò ho lamentam. Lamentam que estratègicament en uns
moments tan difícils econòmicament la participació dels
ciutadans no els importi gens i evidentment lamentam que sigui
simplement una excusa una qüestió d’importància política,
repetim, tant a nivell estratègic econòmic com a nivell
estrictament democràtic. Per tant, continuarem mantenint
aquestes esmenes de supressió i demanarem fins al darrer
moment al Govern que no suspengui el CES.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Marga Prohens, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo em reafirm i em mantenc en dos
dels arguments que he donat a la primera intervenció: un, és que
la participació ciutadana és molt important quan els partits de
l’esquerra són a l’oposició, si no, no sé com justifiquen que, per
exemple, quan sí hi havia el Consell de la Joventut, quan el
Consell de la Joventut sí estava actiu per a l’elaboració del Pla
Jove es va comptar amb el Consell de la Joventut una sola
vegada, i així ho reflecteix el mateix Pla jove que va fer el
Govern del pacte. Es va mantenir una reunió amb el Consell de
la Joventut per a l’elaboració del Pla Jove, la resta de reunions
varen ser amb direccions generals, amb organismes interns i tot
de caire burocràtic i dins el propi govern. Aquesta és la
participació ciutadana.

És ver, i jo ho he dit a la meva primera intervenció, que
aquest milió d’euros era a entitats juvenils relacionades amb el
CJIB, entitats juvenils que devien a moltes institucions, però és
que la passada legislatura el Partit Popular governava a ben
poques institucions, en el consell no governava el Partit Popular,
a cap consell d’aquestes illes, a l’Ajuntament de Palma no
governava el Partit Popular, en el Govern no governava el Partit
Popular. Per tant, aquí, responsabilitats cadascú que assumeixi
les seves.

També ara els importa molt el Consell de la Joventut i els
problemes dels joves, i de la passada legislatura podem
recuperar el Diari de Sessions i podem mirar quantes vegades
dins aquesta cambra autonòmica hi va haver un debat sobre
joventut, quantes vegades en aquesta cambra autonòmica el
Govern, quan hi havia un de cada dos joves a l’atur, va proposar
mesures concretes sobre joventut. I ho va fer i ho va fer a final
de legislatura i curiosament va dur un paquet de mesures sobre
joventut, copiat literalment del programa del Partit Popular, que
fins i tot va sortir en els mitjans de comunicació que era una
còpia del programa del Partit Popular. 

També em reafirm en el segon argument que he donat, del
que diuen vostès aquesta excusa econòmica. Mirin, senyors
diputats, 90.000 euros diaris a pagar als bancs és molt més que
una excusa; 90.000 euros diaris a tornar als bancs, el 65% del
deute que té aquesta comunitat correspon als darrers quatre
anys, el 65% del deute històric de 25 anys d’aquesta comunitat
corresponen als darrers quatre anys, és un tema ben real.

El CES, no sé si vostès no creien en la participació ciutadana
abans, si és que tenien governs de poc tarannà democràtic, però
el CES a Espanya es constitueix 13 anys després de l’aprovació
de la Constitució Espanyola, que ja el preveia, 13 anys després,
en el 91. El Partit Socialista duia 10 anys governant
ininterrompudament en el Govern d’Espanya, no sé si aquell
govern d’aquella persona que ara vostès volen ressuscitar era
poc democràtic, si tenia poc tarannà o si creia poc en la
participació ciutadana. A la comunitat autònoma el CES es crea
l’any 2000. A l’any 2000 totes les forces polítiques aquí
representades havien tengut responsabilitats de govern en
aquesta comunitat, totes les forces polítiques.

I vostès em parlen, una vegada més, de les infraestructures,
de les autopistes del Govern del Partit Popular. I jo els vull dir
que és ver, que les autopistes tenen un cost, que els hospitals
tenen un cost, que les escoles tenen un cost i que els centres de
salut tenen un cost, però que totes aquestes infraestructures les
veim, les tocam, les utilitzam. El 65% del deute històric
d’aquesta comunitat no sabem què se’n va fer, perquè vostès
mateixos ho han reconegut, no en varen fer d’infraestructures.

Per acabar, voldria fer només un apunt sobre aquesta defensa
que fan ara, a capa i a espasa, de l’Estatut d’Autonomia, es veu
que de l’Estatut d’Autonomia llegeixen només els articles que
volen i els que volen no se’ls llegeixen o en fan una
interpretació subjectiva, si no, no entenc com varen rebre vostès
sentències per així com estaven aplicant la utilització de les
llengües cooficials en aquesta comunitat autònoma, en contra
del que diu l’Estatut d’Autonomia. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Barceló?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Simplement perquè consti a qualque banda escrit que el
debat d’avui no tenia res a veure amb el Consell de la Joventut,
simplement és del CES, que no té res a veure amb el Consell de
la Joventut, que no és un òrgan estatutari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Simplemente, esta presidencia quiere que la figura del
presidente Jaume Matas tampoco tiene nada que ver con el
debate del tema y por tanto, es decir, forma parte del debate
parlamentario de contestaciones, de réplica y contraréplica de
los grupos parlamentarios.

Por tanto, pasaríamos al debat de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista que no són de supressió; aquestes són
les RGE núm. 8417, 8418, 8419, 8425, 8427, 8449, 8450, 8451,
8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8431, 8432, 8436, 8438,
8442, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8420, 8421 i 8422.

Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Lourdes Aguiló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. I amb la intenció d’intentar
centrar el debat d’aquesta comissió en el CES, que és allò que
ens ocupa, diré que, abans d’explicar les esmenes del meu grup
que no són de supressió, hem d’aclarir que totes elles, en
conjunt, s’han fet amb la intenció de donar tres possibilitats
alternatives a un projecte de llei que el nostre grup considera del
tot contrari al mandat exprés que es conté a l’Estatut
d’Autonomia i més concretament a l’article 78.2, que encomana
al Parlament de les Illes Balears la regulació de la composició
del CES, la designació dels seus membres, l’organització i les
funcions.

El meu grup considera que fins i tot quan el propi Estatut se
serveix de la llei per regular una institució, no és concebible que
amb una llei ordinària del Parlament es puguin plasmar
decisions contràries a la mateixa existència de la institució, atès
que el paper del Parlament en aquest cas no pot ser d’altra que
el de dur a terme el mandat del legislador estatutari, tal com
determinen la lletra i l’esperit de l’Estatut. En el nostre sistema
de fonts del dret, la llei ordinària autonòmica no pot contradir la
llei orgànica i l’Estatut d’Autonomia ho és, ni pot paralitzar o
eliminar la seva eficàcia, admetre el contrari és admetre que la
llei ordinària pot modificar la llei orgànica aprovada,
aprovatòria d’un estatut d’autonomia sense seguir el
procediment de reforma que s’estableix constitucionalment i
estatutàriament.

Així les coses, resulta imprescindible plantejar-se, abans de
l’aprovació de la llei i per tal d’evitar incórrer en vici de nulAlitat
d’aquesta, quins són els poders de la cambra balear al respecte
i per això és imprescindible comptar amb l’informe del Consell
Consultiu, d’altra banda, preceptiu per imperatiu legal.

Però, atès que sembla que el Grup Popular s’entesta en
suspendre la vigència de la Llei del CES i el seu funcionament,
amb clara vulneració del mandat que es conté a l’esmentat
article 78 de l’Estatut d’Autonomia, intentarem una vegada més,
ja que en ponència no ha estat possible, convèncer el Grup
Popular d’evitar el despropòsit que suposarà l’aprovació d’una
llei com aquesta en els termes que s’hi contenen.

Volem esforçar-nos en la proposta d’alternatives que evitin
la suspensió d’una institució estatutària, la suspensió d’una llei
d’aquest parlament i la suspensió de l’activitat d’una institució
autonòmica que, a més, té a la seva naturalesa la funció d’ajudar
els poders públics en la política econòmica i per tant en la lluita
contra la crisi.

En definitiva, les nostres propostes, en conjunt, es
resumeixen en tres: primer, les esmenes de supressió que tenen
com a objectiu final mantenir la vigència del CES i de la seva
normativa reguladora, tal com està prevista a la llei vigent;
segon, les esmenes de modificació o d’addició que plantejam
com a primera alternativa, que tenen com a objectiu final la
suspensió d’altres òrgans i activitats molt més prescindibles que
el CES i que possibilitarien al Govern l’estalvi que es pretén
amb aquesta llei, o que diuen que pretenen. I tres, finalment,
hem presentat altres esmenes de modificació i d’addició que
plantejam de manera supletòria, únicament per al cas que no
se’ns acceptin les anteriors, amb l’objectiu últim de mantenir
viva una institució estatutària de la importància del CES, encara
que amb una important reducció de les seves funcions i amb un
abaratiment important del seu cost durant el període de vigència
del Pla econòmic i financer 2013-2014.

La primera de les nostres s’ha explicat en el debat anterior
quant a les esmenes de supressió i el Grup Popular, ja ens ho
demostrat, s’hi ha posicionat en contra. Explicarem ara les altres
esmenes que s’incardinen en les nostres dues propostes que,
com hem dit, s’han d’entendre com a alternativa a la segona i
com a supletòria a la tercera. Així, l’esmena 8417 és una
esmena d’addició la qual es fa en coherència amb l’exposició de
motius que vincula aquesta llei a la necessitat de donar
compliment al Pla econòmic i financer de reequilibri de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que, necessàriament,
hauria d’acabar el 31 de desembre del 2014, i és per això que
entenem imprescindible establir una temporalitat màxima a la
decisió de suspensió d’una institució estatutària, i proposam
afegir al títol de la llei “fins a 31 de desembre del 2014".

L’esmena 8418 és de modificació del títol de la llei, també
d’acord amb la nostra proposta alternativa proposaríem que la
llei fos “Llei per la qual se suspenen determinades
contractacions de serveis i determinats òrgans que suposen
duplicitat en l’acció del Govern de les Illes Balears”.
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L’esmena 8419 també és una esmena de modificació del
títol de la llei, en aquest cas de la nostra proposta supletòria, és
a dir, en cas que no s’acceptin les alternatives.

Com a tercera via, demanaríem que el títol fos “Llei de
suspensió transitòria del règim de funcionament del Consell
Econòmic i Social”.

L’esmena 8425 seria d’addició, en la mateixa línia de
l’esmena 8417 i en coherència amb la vinculació d’aquesta llei
al Pla econòmic i financer de reequilibri de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 2012-2014, per a la qual cosa
proposam afegir al títol de l’article únic “fins a 31 de desembre
del 2014".

L’esmena 8427 és una esmena de modificació de l’article
únic, en la línia de la nostra proposta alternativa, d’acord amb
la qual proposam com a text de l’article únic la suspensió de
contractacions externes de serveis, consultoria, assessorament,
estudis de l’administració de la comunitat autònoma, com també
la supressió de la delegació del Govern de l’illa de Formentera.

A l’esmena 8449, també esmena de modificació de l’article
únic, en aquest cas de la nostra proposta supletòria, allò que
proposam és que es reenumeri com a article primer, perquè
proposarem també l’addició de nous articles. Quedaria sense
títol, d’acord amb la següent esmena, la 8450.

El contingut del nou article 1 quedaria conformat per la
redacció que es conté a l’esmena 8451, també de modificació,
en la qual el règim de funcionament del Consell Econòmic i
Social se suspendria transitòriament, només en els termes que
s’estableixen en els articles següents, que estan conformats per
les esmenes 8452 a 8457. I en aquesta proposta supletòria,
resumidament, proposaríem que es reduïssin les funcions del
CES i dels seus òrgans, que s’eliminàs el rang d’alt càrrec de la
presidència, que passaria a ser honorífica, i de la secretaria
general del CES les funcions de la qual, una vegada reduïdes, es
durien a terme per personal funcionari propi del CES, i també
una reducció important de les dietes d’assistència a les reunions
del ple i de la comissió permanent que, en cap dels casos, serien
superiors a 50 euros, i que fins i tot estaríem disposats a
transaccionar per la gratuïtat.

L’esmena 8431 és una esmena de modificació que afecta
totes les disposicions addicionals, atès que si s’accepta la nostra
proposta alternativa únicament en caldrà una de disposició
addicional, que serà única, per tal d’autoritzar el vicepresident
Econòmic a dictar disposicions necessàries per desenvolupar la
llei.

També l’esmena 8432 és de modificació de la disposició
addicional segona, en el sentit de la nostra proposta supletòria;
si s’accepta quedaria titulada cessament de la secretaria general,
perquè ja no seria necessari cessar la resta de membres de la
institució que es podrien mantenir. En la mateixa línia, se
suprimiria l’apartat 1 de la disposició addicional segon si
s’accepta l’esmena 8433 i se substituiria l’apartat 2 pel text de
l’esmena 8434, que és de modificació i no de supressió,
disposant el cessament de la secretària general.

A l’esmena 8436, també de modificació de la disposició
transitòria primera, d’acord amb la nostra proposta alternativa,
si s’acceptàs, suposaria que les funcions de la delegació
territorial del Govern a Formentera serien exercides pel Consell
Insular de Formentera.

A la 8438, és una modificació tècnica de la disposició
transitòria segona, com ho és la 8442 de la disposició final
primera, totes dues en relació amb la nostra proposta alternativa.

I l’esmena 8444, d’addició, és en coherència amb les
anteriors, és referida a la temporalitat màxima, fins a 31 de
desembre del 2014, per a la suspensió del CES.

Les 8445, 46 i 47 van relacionades amb impossibilitar la
deslegalització de la decisió final sobre el CES, perquè entenem
que si és més que dubtosa la constitucionalitat de la suspensió
legal de la vigència de la Llei del CES, que decidiria la cambra
balear si aproven la llei tal com està, encara ho és més la regla
segona, la regla establerta a aquesta disposició final segona,
d’acord amb la qual el Govern autonòmic podria decidir tornar
enrera la decisió del parlament o fins i tot no reactivar mai més
la institució. Una deslegalització com aquesta violenta les regles
de la democràcia parlamentària, atès que permet que el Govern,
sense intervenció de la cambra, decideixi, simplement amb un
reglament, sobre l’eficàcia d’una norma amb rang de llei,
prèviament suspesa i que afecta una institució regulada a
l’Estatut d’Autonomia. Això contravé els principis de legalitat
i de jerarquia normativa i atempta directament contra els articles
40.1, 58.1, 78 i 84 de l’Estatut d’Autonomia.

Al mateix temps, aquesta disposició final conté una regla
arbitrària i per això contrària a l’article 9.3 de la Constitució,
perquè deixa en mans del Govern tot un marge ilAlimitat de
decisió sense cap condicionament.

L’esmena 8448, la retiram, perquè, efectivament, té el
mateix contingut que la disposició final tercera, referida a la
vigència de la llei.

L’esmena 8420 és una esmena d’addició a l’exposició de
motius, en la línia d’establir també la temporalitat màxima, fins
a 31 de desembre del 2014.

Les esmenes 8421 i 8422 són esmenes de modificació de
l’exposició de motius, la primera en coherència amb la nostra
proposta alternativa i la segona en coherència amb la nostra
proposta supletòria.

Esperam que alguna d’aquestes dues propostes pugui
convèncer el Grup Popular, ja que amb la proposta de supressió
no ho hem aconseguit. I esperam sobretot que entenguin que
l’única manera que sigui creïble que vostès no pretenen aquesta
suspensió d’una manera arbitrària i encaminada a la supressió
real de la institució és acceptar la possibilitat que la institució es
mantengui vigent, encara que sigui amb uns costs molt reduïts
i mínims.
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No acceptar les nostres propostes dóna la raó a tots els que
pensen, a tots els que pensam que el seu full de ruta està molt
clar i que la seva llei només arriba a una suspensió sine die
perquè han hagut de prendre consciència que la supressió era
impossible.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torns a favor i en contra. 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:

Sí, moltes gràcies. Abans de res, caldria exposar la nostra
posició respecte de les esmenes de modificació i d’addició
presentades pel Partit Socialista, que coincidim plenament amb
l’esperit, que és la voluntat de mantenir aquest òrgan de
participació i d’assessorament, el Consell Econòmic i Social,
però la nostra posició en aquest cas és de no acceptar en cap cas
la suspensió del CES i molt menys justificada per raons
econòmiques i raons socials, i que, en tot cas, qualsevol
modificació de millora de la situació o de la Llei del CES, que
posa en funcionament el CES, s’hauria de fer a través de la
participació, del diàleg amb el mateix organisme i amb la
proposta concreta, precisament, que el CES va posar damunt la
taula. Per tant, coincidim amb l’esperit, però en aquest cas ens
abstendrem quant al contingut de les esmenes de modificació i
d’addició.

En aquest sentit, vull tornar recordar i començar aquest
segon debat en dir que el CES mai no s’ha tancat en banda i que
reiterades vegades ha manifestat que el seu funcionament no era
inamovible ni indiscutible i que era necessari precisament obrir
un debat per millorar el seu paper, el paper que li encomanava
l’Estatut dins l’entramat institucional. Concretament, el Ple del
CES, de dia 30 de maig del 2012, acordava el següent, deia:
“Pensam que l’estalvi que suposarà per a les arques
autonòmiques el tancament del CES es podria haver aconseguit
igualment amb una reforma de la institució que afectés tots els
capítols del pressupost per adaptar-lo als temps d’austeritat
actual, sense perdre un organisme previst a l’Estatut
d’Autonomia que desenvolupa la funció bàsica de consulta i de
diàleg de la societat civil organitzada.”, deia textualment l’acord
del CES.

I en aquest sentit, torn manifestar que l’actitud del Govern,
les formes del Govern han estat al nivell del seu tarannà, la
manca de diàleg i l’abnegació constant a voler arribar a un acord
amb la institució del CES. El CES ha denunciat, en aquest
sentit, reiteradament aquesta manca de diàleg i la posició
tancada del Govern per cercar alternatives, sempre, però, amb
un objectiu que és el que no coincideix amb la voluntat del
Govern, que és la de mantenir el CES; la clau és l’objectiu,
mantenir o no el CES i trobar les circumstàncies que ho facin
possible.

S’ha argumentat, i vull almanco fer-hi una referència, és el
segon argument que utilitza el Govern i el Partit Popular que és
el de la duplicitat respecte del CES, ja ho hem dit altres
vegades, però vull tornar deixar constància avui que no hi ha
duplicitat; que si hi hagués duplicitat aquesta implicaria que les
funcions que desplega el CES a les Illes Balears les fa un altre
organisme, i això no és així. Tampoc no és així si ens referim a
un altre organisme a nivell estatal, com podria ser el CES del
Regne d’Espanya, no és així. Ara bé, cal dir també que els
dictàmens que elabora el CES sobre els projectes de normes
estatutàries no són elaborats per cap altre organisme estatal, de
manera que si no les fa el CES no les faria, no les fa ningú.

Però no només les normes estatutàries o projectes que
afecten normes estatutàries, també a qualsevol altre nivell no hi
ha aquesta duplicitat, de fet en un estat descentralitzat hem de
pensar que les comunitats autònomes han assumit una bona part
de les competències i per tant té més sentit que mai que
l’existència del CES sigui a nivell autonòmic i no a nivell
estatal.

I en el seu conjunt d’aquestes justificacions, econòmiques i
de duplicitat, les excuses són bones per acabar amb tot. Ho
dèiem també abans, altres organismes, com el Consell
Audiovisual, estan dins el mateix títol, dins el mateix capítol
que hi ha el CES i podria servir per tant també la mateixa
justificació econòmica i de duplicitat al Govern per eliminar
aquest organisme, i també ho podria, com no, amb l’altre, amb
el tercer organisme que també hi ha dins el mateix capítol i títol,
que és el Consell Consultiu, que aquest, a diferència del CES,
sí té un referent estatal, que és el Consell d’Estat, tot i que, a
través del Tribunal Constitucional va quedar clar que el Consell
d’Estat no podia intervenir a les comunitats autònomes en què
hi hagi consell autonòmic, però si aquest deixa d’existir sí que
ho podria fer i com, a més a més ho va fer en el seu moment.

Hem d’esperar per tant que el Govern expliqui si la intenció
és també d’afectar altres organismes que són al mateix nivell
que el Consell Econòmic i Social, com és el Consell Consultiu
o el Consell Audiovisual; per què no, per què no? La raó
econòmica, la raó de duplicitat ja hem dit que no és real, és
absolutament una excusa per suspendre el CES, però ens temem
que aquesta mateixa raó ho podria ser per a aquest mateix
organisme, cosa que consideram molt greu.

Creim que és vergonyós que el Partit Popular faci referència
als costs del CES, utilitzant l’afirmació demagògica que s’està
a favor del diàleg sense cost, quan aquest govern d’aquest pas
serà l’únic que continuarà cobrant les dietes d’assistència per
venir al Parlament, acomplint la tasca inherent en un sistema
democràtic, que és el control del Govern.
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En definitiva, creim que jurídicament aquest projecte de llei
és molt qüestionable, per açò també creim que hi ha d’haver un
informe del Consell Consultiu, creim que hi ha de ser i creim
que el Govern i el Partit Popular s’hauria de preocupar, s’hauria
d’haver preocupat perquè hi fos, no hi és. Creim també que
actua en sentit contrari del que mana l’Estatut; vostès poden dir
que hi ha organismes prevists a l’Estatut que encara no s’han
creat, però aquesta no és la qüestió, la qüestió és que l’Estatut
marca una direcció, no la contrària, marca crear, marca avançar
en el sentit de la creació de certs organismes, no en sentit
contrari.

Actua també en sentit contrari del que marquen l’Estatut i la
Constitució de promoure la participació dels ciutadans en la
vida política i institucional alAlegant que ho farà a través d’altres
organismes, quan l’organisme previst és el Consell Econòmic
i Social; per tant, pretén substituir de facto aquest organisme per
altres vies no previstes a l’Estatut.

I finalment, actuen en sentit contrari de la lògica
democràtica i econòmica, que és tenir instruments
d’intelAligència econòmica, autonòmics, independents que
analitzin la realitat socioeconòmica. Ens hem quedat sense
memòria del CES, sense la memòria del CRE, ens hem quedat
sense els principals instruments, el conjunt de la societat, també
el Parlament, també el Govern, per analitzar la situació en què
vivim, i jo crec que avui més que mai és fonamental tenir
aquests instruments per decidir quines són les polítiques que
s’han d’aplicar per sortir de la crisi, cosa que és un objectiu que
lògicament assumim i compartim tots.

I simplement acabaré dient que creim que l’informe del CES
és més necessari que mai quan deixa en la una qüestió que no ha
resolt i que no deixa resolta ni el document ni la veu del
vicepresident, ni el Partit Popular amb les seves intervencions,
que és la de generar una nulAlitat de ple dret de tràmits i acords
que requereixen prescriptivament l’informe del CES. Podria
generar que nombroses disposicions normatives que no podran
ser dictaminades pel CES -perquè hem de recordar que segons
la seva versió el CES no està tancat, perquè no es pot suprimir
si no és a través d’una modificació de l’Estatut, per tant el CES
és- siguin, idò, aquestes disposicions recorregudes per via del
contenciós administratiu, generant una situació d’inseguretat
jurídica i confusa que evidentment el Partit Popular i el Govern
haurien, com a mínim, de resoldre o d’exposar com pensen
resoldre davant aquesta incertesa que genera. Parlen
constantment de seguretat jurídica però aquesta norma està
farcida de buits que generen inseguretat jurídica i confusió
jurídica.

Des del nostre punt de vista, per tant, hem errat el camí, el
Govern ha errat el camí, i el més greu és que no només ha errat
el camí sinó que ha tancat la porta del diàleg i de l’acord, i en
aquests moments tancar la porta del diàleg i de l’acord és el
pitjor que ens pot passar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Margalida Prohens,
per un temps (...).

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria
contestar l’incís que s’ha fet sobre el Consell de la Joventut. Qui
a tret a rotllo en aquest debat el Consell de la Joventut ha estat
el Grup del PSM; jo de fet no ho tenia dins les meves notes, i
crec que estic en el meu dret de contestar quan un grup
parlamentari fa una argumentació que des del nostre grup
consideram incorrecta i falsa. Crec que estic en el meu dret
d’argumentar i no crec que sigui la voluntat del tarannà del
Grup Socialista fer callar veus crítiques, en aquest cas del Grup
Popular.

Aquesta mesura que avui debatem, de suspensió temporal
del CES, ve dins el Pla d’equilibri de la comunitat autònoma
aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera en la sessió de
dia 17 de maig de 2012, un pla d’equilibri que contempla
mesures estructurals de racionalitat, d’eficiència en la gestió de
recursos humans del sector públic i també de reducció de l’ens
instrumental de la comunitat autònoma. I tenen raó, i tenen raó
que és una decisió política, com són decisions polítiques tot el
que està prenent aquest govern. És una decisió política reduir les
179 empreses públiques que ens vàrem trobar, que 100 estiguin
ja en processos de reestructuració, de reducció o de fusió, la
qual cosa ha permès que els pressuposts per al 2013 contemplin
una partida de 13 milions d’euros menys, 13 milions d’euros
menys pel que fa a empreses públiques.

I té raó que és una decisió política, com també és una decisió
política la reducció d’alts càrrecs, la reducció de conselleries, la
reducció d’assessors, la reducció de direccions generals, que
permeten un estalvi de més de 26 milions d’euros a les arques
d’aquesta comunitat.

I és vera, la decisió de suspendre el CES, d’aquest estalvi de
500.000 euros anuals, és una decisió política. I ja sabem que
vostès van optar per altres decisions polítiques, ja sabem que
vostès van optar per mantenir l’estructura d’aquesta comunitat
autònoma en detriment dels serveis públics, ja ho sabem, i per
això van deixar 600 milions d’euros de deute a l’ib-salut, i per
això van deixar més de 1.000 milions d’euros en factures dins
el calaix, i vostès varen prioritzar l’administració pública, vostès
varen prioritzar l’estructura burocràtica, i nosaltres prioritzam
els ciutadans, i nosaltres prioritzam pagar als proveïdors. Són
decisions polítiques, sí, hi estic d’acord. 

Tal vegada si els proveïdors, si aquestes 240.000 factures a
les quals hem hagut de fer front, i hi feim front, i feim front a
l’herència, sense cap problema, el que passa és que per poder
continuar mantenint els serveis essencials d’aquesta comunitat,
que per poder continuar garantint, cosa que vostès no feien, les
nòmines dels funcionaris d’aquesta comunitat, s’han de prendre
decisions, decisions polítiques, i per això ens varen triar els
ciutadans, per fer un canvi. I tal vegada si aquestes 240.000
factures, com deia, s’haguessin pagat amb la mateixa celeritat
amb la qual va cobrar un alt càrrec del Partit Socialista una
indemnització per una expropiació, tal vegada si s’haguessin
pagat amb aquesta celeritat i amb aquesta urgència, tal vegada
no hauríem tengut els problemes que tenim avui en dia.
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I és que vostès segueixen ancorats amb un missatge que,
d’aquesta crisi que estam vivint, en podem sortir sense prendre
decisions polítiques. Idò no, senyores i senyors diputats,
d’aquesta crisi n’haurem de sortir entre tots prenent decisions
molt dures, decisions que fins i tot desgasten políticament
aquest govern, és vera, però és la nostra opció de govern, és la
nostra opció de govern.

Què feim, si no?, què feim? Continuam així com estàvem?,
continuam mantenint tota l’estructura d’aquesta comunitat
autònoma?, continuam mantenint les duplicitats?, continuam
mantenint les 175 empreses públiques? Continuam sense pagar
els proveïdors? Continuam endeutant-nos a curt termini, com
feien vostès? Continuam? 

O no. Llavors hi ha l’altra opció: “no pagueu als bancs”.
Clar, aquesta també..., aquesta és molt bona, molt realista, “no
pagueu als bancs”. I aquí vull fer un incís per corregir un lapsus
que he tengut a la primera intervenció, que els 90.000 euros,
més de 90.000 euros, 92.000 euros que s’estan pagant en
aquests moments als bancs no són cada dia sinó que són cada
hora, 2 milions d’euros diaris és el que hem pagat durant aquest
2012 als bancs.

I ens donen lliçons d’austeritat, i ens donen lliçons amb
aquestes esmenes d’on prioritzar despesa, a un punt o a un altre;
i ens diuen que renunciem als informes i als estudis externs.
Clar, és curiós, és curiós, perquè si la Sra. Nájera hagués
renunciat als 8 milions d’euros que es va gastar en estudis
externs en el Consorci Platja de Palma..., no, uns 4 milions
d’euros, perdó, es va gastar en estudis externs en el Consorci
Platja de Palma, 4 milions d’euros, haguessin pogut assegurar
el CES durant més de 5 anys. 

I llavors ens diuen que també una altra manera de reducció
és l’eliminació del delegat de Formentera. Ja ho vaig dir en el
ple: fins ara tots els problemes d’aquesta comunitat s’haguessin
resolt amb l’impost de patrimoni. Ara el Partit Popular posa
l’impost de patrimoni, el Partit Popular creu que a causa de les
circumstàncies actuals ha de fer una decisió amb un desgast
polític, una altra decisió política en contra de la voluntat del
Partit Popular, que és pujar imposts, i posa l’impost de
patrimoni. Clar, un impost de patrimoni que l’oposició havia
xifrat la seva recaptació en 40 milions d’euros, quan els comptes
més realistes, i així és com s’ha pressupostat, són 22 milions
d’euros, que és així com s’ha pressupostat en aquests
pressuposts la recaptació de l’impost de patrimoni. Per tant jo
crec que amb aquest ball de nombres que fan sempre vostès
quan parlen de reducció, de recaptació, crec que també, allò del
delegat del Formentera, ho hem de deixar en standby. A més un
delegat de Formentera que respon -torn repetir- a una necessitat
i a una voluntat d’aquest govern d’acostar els seus serveis a una
illa afectada per la doble insularitat, un delegat de Formentera
que té unes funcions perfectament definides, unes funcions que
no desenvolupava el Consell de Formentera, que no se
superposen, que no es dupliquen, que es coordinen. Per tant la
figura del delegat de Formentera és una decisió política d’aquest
govern, sí, és una decisió d’aquest govern d’acostar una sèrie de
serveis a uns ciutadans d’una illa especialment afectada pel
tema de la insularitat.

Per tant creim que aquesta decisió de suspensió del CES és
una decisió valenta, és una decisió que és necessària en aquests
moments, sobretot tenint en compte que no deixa cap buit en
aquesta comunitat autònoma. El diàleg social en aquesta
comunitat autònoma, el diàleg social amb els agents econòmics,
amb els agents empresarials, amb els sindicats, està
perfectament garantit, està perfectament regularitzat, i no perquè
vostès ara defensin el diàleg social, no, perquè ho diu l’Estatut,
perquè ho diu la Constitució. Vol dir que no fa falta que vostès
ara venguin aquí i s’abanderin com els grans defensors del
diàleg social, no fa cap falta; el que passa és que el diàleg social
es pot fer amb cost o sense cost. El diàleg social es pot fer
pagant dietes de 300 euros per assistència a reunió, pagant
càterings de més de 100.000 euros, pagant logística, pagant
lloguers, o es pot fer a cost zero, i en aquests moments tant els
agents socials com la mateixa comunitat entenen que hi ha una
altra manera de dialogar. I tenim el fòrum Balears Competitiva,
tenim un fòrum que parla de tres grups de feina...

Mirin, jo demanaria, sincerament, que m’escoltassin. Que
venguin aquí vostès a donar lliçons de diàleg i ni tan sols no
puguin escoltar la intervenció del Grup Popular demostra una
vegada més el respecte que tenen per aquest parlament, com ja
va quedar ben demostrat la setmana passada, eh? No em facin
recordar-los-ho.

...un fòrum organitzat en tres grups de feina concrets i
pràctics, en què poden participar tots i cada un dels agents que
en formen part, un fòrum que es reuneix de manera mensual,
que fa informes que s’eleven al conjunt del fòrum, que parla en
els grups de feina de temes com competitivitat, capital humà,
gestió pública..., parla de finançament, parla d’insularitat...,
parla de turisme, parla de transport aeri i marítim, de seguretat
jurídica, de simplificació administrativa, d’energies renovables,
etc., un fòrum que, torn repetir, té un cost zero per a les arques
d’aquesta comunitat. 

Hi ha, a més, tot el que són les meses tripartides i els espais
de diàleg amb els sindicats. No devem anar tan malament,
dialogant amb els sindicats, quan per exemple fa 15 dies s’ha
presentat un pla d’igualtat i de conciliació de la comunitat
autònoma que no es va poder presentar durant el govern del
pacte perquè els sindicats no es van presentar a la constitució de
les meses i els van bloquejar el seu propi pacte de conciliació i
d’igualtat. A nosaltres això no ens ha passat; hem tret un pacte
d’equilibri, un pacte..., perdó, un pla de conciliació, un pla
d’igualtat pactat amb tots els sindicats a cada una de les meses
de negociació, i el podem presentar. A vostès els hi van
bloquejar, no es van presentar a les meses. Jo crec per tant que
també, lliçons de democràcia i de diàleg social, aquí les justes.

Per tant nosaltres continuam defensant aquesta mesura del
Govern i continuam defensam la postura que vàrem defensar en
el plenari i que tornarem a defensar la setmana que ve.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica i
contrarèplica per part del Partit Socialista té la paraula la Sra.
Lourdes Aguiló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, em sap molt de
greu no haver-la convençuda, ni haver convençut els diputats
del Grup Popular. No es podrà dir que s’ha perdut per nosaltres;
els hem ofert tres alternatives i no n’han acceptada cap. 

Ens ha renyat perquè deia que l’escoltàvem. L’he escoltada
molt atentament, Sra. Prohens, i li puc assegurar que en aquest
cas i en aquest debat hem estat precisament, i amb les nostres
esmenes crec que ho hem demostrat, precisament hem intentat
totes les fórmules de consens per evitar que es produís un
despropòsit com sembla que no queda més remei que haurem
d’assumir. 

Li he de dir que el CES no forma part del sector públic de la
comunitat autònoma, és una institució estatutària. Aquesta
decisió política que vostès volen prendre, no la poden prendre,
l’Estatut d’Autonomia no ho permet. El que diu l’Estatut és que
l’òrgan de participació, l’òrgan de diàleg social és el CES, i
vostès no el poden substituir per un altre òrgan, no el poden
substituir per un fòrum. No poden vulnerar una decisió
estatutària mitjançant un fòrum perquè no està al seu abast
prendre aquesta decisió. No n’estan legitimats. Facin cost zero
del CES, si volen; acceptin les nostres esmenes, facin cost zero
del CES, si volen, però no el suspenguin perquè no ho poden
fer, no estan legitimats per fer-ho.

Anirem al debat del plenari d’aquesta cambra amb un
projecte de llei que tal com està ara mateix contradiu de manera
flagrant l’Estatut d’Autonomia i vulnera fins i tot preceptes
constitucionals. Si vostès no entren en raó aprovaran una llei per
a l’aprovació de la qual s’ha omès un tràmit imprescindible,
com és l’informe del Consell Consultiu. Per què no han demanat
aquest informe? Aquest és preceptiu. N’han demanat d’altres
que eren facultatius, però aquell que és preceptiu no el
demanen. L’article 18 de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears estableix
que el Consell Consultiu s’ha de consultar preceptivament en
cas d’avantprojectes de llei elaborats pel Govern en compliment
-en aquest cas seria incompliment- de les previsions establertes
a l’Estatut d’Autonomia, amb una única excepció, la Llei de
pressuposts. En el cas que ens ocupa ens trobam davant un
projecte de llei elaborat pel Govern que afecta directament una
previsió estatutària per a la qual, a parer nostre, era preceptiva
la consulta prèvia del Consell Consultiu, d’acord amb allò que
diu l’article 18.2 de la llei reguladora d’aquesta institució, i això
pot determinar un vici de nulAlitat de la llei.

Aprovaran una llei contrària al mandat que es conté a
l’article 78 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears sense
poder fer-ho, per més que tenguin 35, o 34 o els que siguin,
diputats a la cambra autonòmica. No ho poden fer, perquè una
llei ordinària autonòmica no pot contradir una llei orgànica, i
l’Estatut d’Autonomia ho és, i no pot paralitzar ni eliminar la
seva eficàcia, i amb aquesta llei suspenen l’eficàcia d’un mandat
estatutari. 

A parer nostre només el legislador estatutari està habilitat
per adoptar mesures de supressió o de suspensió d’una
institució, perquè la configuració normativa i funcional
d’aquesta només està oberta al legislador ordinari per donar
compliment eficaç al mandat estatutari, però no per substituir el
legislador estatutari en la presa de decisions que són
exclusivament seves. Així es després dels articles 81 i 147 de la
Constitució Espanyola.

Dit en altres paraules, suprimir o desactivar, encara que sigui
temporalment, una institució estatutària constitueix una mesura
per a la qual només està habilitat el legislador estatutari, i
sempre seguint les vies establertes per la reforma de l’Estatut,
i això sempre que la decisió de suprimir o desactivar no vengui
impedida per la Constitució o pels tractats internacionals. Quan
es tracta d’una institució de creació i de configuració
estatutàries com és el cas del CES el Parlament autonòmic
només està habilitat per desplegar i completar les decisions
fonamentals del legislador estatutari, que està integrat -li ho
recordaré- per les Corts Generals i el Parlament de la comunitat
autònoma, i que requereix una majoria qualificada per a la seva
aprovació. Però el Parlament, per més que disposi d’una majoria
absoluta el Grup Popular, no està habilitat per contrariar-les, no
hi està, i és per això que com a principi general es pot afirmar
que una llei autonòmica que suprimeix o deixa en suspens una
institució de naturalesa estatutària s’hauria de considerar, s’ha
de considerar, es considera contrària a la Constitució i a
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

I vostès estan ben decidits a fer-ho. Sense que hagin escoltat
l’informe del CES, és més que significatiu que no estigui ni
esmentat a l’exposició de motius, ni analitzat. L’informe del
CES, com si no l’haguessin emès, i per descomptat sense haver
donat opció d’escoltar el Consell Consultiu, amb una exposició
de motius mancada de la necessària justificació adequada quant
a la situació excepcional que se suposa que estan intentant
palAliar, i si tal com sembla l’estalvi real serà inapreciable,
perquè un estalvi de menys de 200.000 euros és inapreciable en
aquest cas, s’ha de considerar també una manca de
proporcionalitat i raonabilitat en la mesura que es pretén
adoptar, de manera que es pot qualificar el text considerat en
conjunt com a contrari també al principi d’interdicció a
l’arbitrarietat dels poders públics que es garanteix per l’article
9.3 del text constitucional.

L’article únic estableix una suspensió sine die del CES, de
manera que es pot concloure que allò que fa el projecte és
materialment suprimir la institució sense cap garantia de
restauració. Aquesta manca de garanties està confirmada per la
redacció de les disposicions addicionals, en les quals es parla
fins i tot de liquidació de la institució; no ho han tengut ni
present, això. De fet, i a excepció de la disposició transitòria
relativa al personal, no hi ha en tot el projecte de llei cap mesura
relativa al manteniment de recursos, a la pàgina web, a la
documentació pròpia durant el temps de paralització temporal.
Es preveu la liquidació. Tot això és més que indicatiu de la
voluntat de fer desaparèixer la institució, o almenys de no
recuperar-la en un termini raonable, encara que la situació de
crisi hagi millorat o almenys de no recuperar-la mentre governi
el Partit Popular.
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Abans ens ha fet una cronologia de l’existència del CES.
Ens ha recordat que va néixer l’any 2000 i ens ha dit que
havíem governant nosaltres, sí, l’any 1999 i l’any 2000 el CES
es va crear i es va posar en marxa. No es pot pretendre de cap
manera que estigui en mans de la voluntat del Govern que una
institució estatutària estigui vigent o no, es mantengui suspesa
o no. No és possible des de cap punt de vista jurídic, d’acord
amb la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, que el Govern
pugui decidir, per més que disposi de majoria absoluta en el
Parlament, que no de majoria qualificada, decidir ara govern jo
i el CES no funciona. Ara no govern, idò mira, els altres que el
posin si volen. No pot ser, d’aquesta manera no funciona
l’entramat institucional d’aquest país.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Acab, Sr. President. En aquest sentit és molt significatiu que
no s’hagi acceptat per part del Grup Popular l’establiment de
cap temporalitat ni s’hagi establert cap mecanisme d’avaluació
que posat en marxa, al cap d’un cert temps permetés al Govern
proposar al Parlament, i no decidir-ho en seu governamental, el
retorn a la situació normal de funcionament del CES. També és
molt significatiu que no s’hagin acceptat esmenes amb mesures
d’estalvi per mantenir el CES amb menys pressupost, quan ha
estat la naturalesa del CES la funció d’ajudar els poders públics
en la política econòmica i, per tant, en la lluita contra la crisi.

Per tot això, es pot afirmar que si s’aprova la llei tal com
està, si el Parlament autonòmic decideix suspendre
indefinidament una institució creada i regulada per l’Estatut, en
els termes establerts, vulnera les normes del bloc de
constitucionalitat. Torn a repetir, és més que dubtosa la
constitucionalitat de la suspensió legal de la vigència de la Llei
del CES, decidida per la cambra balear i encara ho és més, la
regla segons la qual el Govern autonòmic pot decidir tornar
enrere la decisió i fins i tot no reactivar-la mai més.

Per tot això, demanarem a la Mesa de la cambra que demani
l’informe preceptiu al Consell Consultiu. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que és evident que el
Partit Popular no accepta un cost zero, perquè la seva voluntat
és la de crear una discrepància zero. I no m’estranya que
l’argument que s’utilitzi per justificar la suspensió del CES
sigui fer referència a la reducció del sector públic instrumental,
perquè efectivament han tractat aquesta suspensió-supressió del
CES com si fos una empresa del sector públic instrumental, cosa
que com a mínim és sorprenent i que denota la poca
consideració que tenen cap un organisme creat per l’Estatut
d’Autonomia.

Pensa suspendre el Govern del Partit Popular altres
organismes? El Consell Consultiu? El Consell Audiovisual?
També cobren dietes. També en cobren molts altres organismes.
El Partit Popular també pagava aquestes dietes en el Consell
Econòmic i Social, al Consell Consultiu, ... Doncs crec que si
utilitza aquest argument, hauria de ser un argument
extrapolable, generalitzable a tothom. Si la culpa són les dietes,
eliminem les dietes. La culpa no són les dietes, la culpa, des del
seu punt de vista, és que les dietes serveixin perquè els
representants de diferents organismes puguin expressar la seva
opinió i de la qual en pugui sortir un informe que no coincideix
amb l’opinió del Partit Popular.

Dir que la Fundació Balears Competitiva substituirà el
Consell Econòmic i Social és una autèntica barbaritat. Si açò no
és contrari a l’Estatut d’Autonomia, no sé què és contrari a
l’Estatut d’Autonomia. Dir que un organisme substituirà aquell
que està previst en el nostre Estatut, és una burla i una presa de
pèl al mateix Estatut. 

És evident que per sortir de la crisi s’han de prendre
decisions, és clar que se n’ha de prendre. No defugim de
prendre decisions, però s’han de prendre les decisions
adequades. I jo crec que el Partit Popular en aquest cas no pren
una decisió adequada. Si justifica i utilitza l’argument
econòmic, jo li hauré de tornar retreure els 10 milions de
desviació del pressupost d’IB3 de 2012. On és la desviació de
10 milions, d’un 33% del pressupost de 2012? Per què no ha
dimitit el director i el consell de direcció d’IB3? Per què no ha
dimitit? La llei diu que una desviació del 3% és motiu suficient
per dimitir de forma immediata. No ho ha fet, on és la raó
econòmica?

No, els motius econòmics són l’excusa perfecte per fer allò
que interessa al Partit Popular. I, a més a més, l’utilitza amb la
sensibilitat de què aquest és un tema que preocupa moltíssim a
tota la nostra societat. Per tant, ho utilitza com a arma per
justificar tot allò que té decidit de forma ideològica. Utilitzar
una altra vegada el delegat -deixi’m que li digui així-, el virrei
de Formentera com un element de no duplicitat, ens ho ha de dir
a Menorca, ens ha d’explicar aquestes duplicitats, que la vàrem
viure a l’època Matas, no amb un virrei, sinó molts d’aquests
virreis, fins i tot em sembla que amb un portaveu del Govern de
les Illes a la nostra illa. Açò eren despeses. Ah!, no, açò són
històries i hipoteques que no vénen a compte. Allò que val és
allò que interessa per generar, per armar i per definir un
argument que pugui justificar l’eliminació del CES.
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I ho tornaré repetir, ho diré les vegades que facin falta, on
són els 10 milions de desviació del pressupost d’IB3? On són?
Amb aquests 10 milions hauria pogut perdurar moltíssim el
CES, on són? Aquests 10 milions són a la mala gestió d’IB3,
són mala gestió d'IB3. I per tant, el Partit Popular no es pot
excusar amb raons econòmiques. Les raons econòmiques les
haurà de donar quan hagi de donar explicacions d’aquest
desviament.

S’actua sense cap dubte, en contra de l’esperit i de la lletra
de l’Estatut d’Autonomia. I, per tant, des del nostre grup tindrà
el rebuig i votarem en contra d’aquesta modificació que és
contrària a les nostres normes més fonamentals i a més a més
també contrària a l’esperit de diàleg i de consens que haurien
d’inspirar aquests moments de crisi i de difícil situació que viu
la nostra ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular la diputada Sra. Marga Prohens, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Una altra vegada més, veim el mateix
argument, diuen que vulneram l’Estatut d’Autonomia. Jo, una
vegada més, els vull tornar recordar l’article 39 d’aquest
Estatut, un article 39 que com que no inclou els òrgans de
consulta i assessorament, contemplat a l’Estatut entre les
institucions de les Illes Balears, aquests òrgans de consulta i
assessorament, entre els quals s’hi troba el CES, no formen part
del sistema institucional autonòmic en sentit estricte, ja que no
són òrgans bàsics i essencials d’aquest sistema institucional.

Veig que aquí a la diputada del Partit Socialista li fa moltes
rialles, li fa gràcia i això li pareix una barbaritat. Jo ja no sé si
aquesta diputada, que evidentment deu tenir un accés privilegiat
als informes de l’Advocacia, posa en dubte aquests mateixos
informes, posa en dubte aquests mateixos informes, perquè els
informes que acompanyen aquest projecte de llei, que donen
suport a aquest argument i que diuen que això és així i que, per
tant, aquest Parlament és perfectament sobirà per suspendre la
Llei 10/2000, perquè no toca l’esperit, ni cap article de l’Estatut
d’Autonomia. No sé si és que posa en dubte els informes de
l’Advocacia de la comunitat o és que ja directament posen en
dubte la sobirania d’aquest parlament. Jo tenint en compte els
trists fets que va viure aquesta cambra autonòmica la setmana
passada, ja tenc el meu dubte que és el que posen en dubte, si
els informes o el Parlament. 

Jo em torn demanar per què haurien optat vostès si
haguessin governant. Si dia 22 de maig de l’any passat els
ciutadans els haguessin atorgat la confiança suficient per tornar
governar, alguna cosa haguessin fet, alguna cosa haguessin
hagut de prioritzar, decisions polítiques n’haurien hagut de
prendre, ja vàrem viure quatre anys sense prendre decisions
polítiques. Jo no crec que aquesta comunitat hagués aguantat
quatre anys més sense prendre decisions polítiques. I dic que no
les varen prendre perquè ara les prenem nosaltres, perquè hi
havia veus dins el govern del pacte que sí que optaven per una
reducció de la comunitat autònoma, sí que optaven per una
reducció de les empreses públiques, per exemple, però no es
feia, perquè vostès són conscients, ho eren i ho són, del desgast
polític d’aquestes decisions i per a vostès mantenir la cadira i
mantenir els vots, això els feia massa por per prendre decisions
valentes i d’aquest calat polític.

I diuen també d’un estalvi de 200.000 euros, que nosaltres
continuam mantenint que no és aquest estalvi, és un estalvi
superior, és un estalvi inapreciable. Clar, tenint en compte que
per reformar una conselleria es varen gastar 400.000 euros, o es
van gastar més de 90.000 euros en quadres, o que just abans de
deixar el Consell de Mallorca, van aprovar una subvenció a
l’Obra Cultural Balear superior a 200.000 euros, o que van
gastar 370.000 euros en promocionar Mallorca a Cannes, quan
no tenien competències, o que el sobrecost de Son Espases ha
estat de 280 milions d’euros, o que es gastaven 200.000 euros
en màsters per a directius de GESMA, o que es gastaven gairebé
2 milions d’euros a FITUR, o que dins la Conselleria de
Mobilitat s’han trobat projectes contractats, sense executar, amb
un cost d’1,5 milions d’euros, o que es varen gastar 6 milions
d’euros en acords publicitaris amb aerolínies, o 55.000 euros en
merchandising a SFM, evidentment, jo puc entendre que per a
vostès 200.000 euros no són res. Però per a aquest govern
200.000 euros són molts de doblers, per a aquest govern
aquestes decisions que s’han de prendre responen a un objectiu
que no podem perdre mai de vista, que no podem deixar de
banda i que és complir amb l’objectiu del dèficit, que és tornar
els comptes públics d’aquesta comunitat a un equilibri que mai
no s’hauria d’haver perdut, que és garantir mitjançant aquests
comptes públics els serveis essencials bàsics, gratuïts i de
qualitat d’aquesta comunitat. 

I si per fer això hem de prendre decisions que tenguin un
calat i un desgast polític, no dubtin que ho hem fet, ho farem i
ho continuarem fent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

En primer lloc votarem conjuntament totes les esmenes de
supressió, les RGE núm. 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069,
8070, 8071, 8072, 8073 i 8074/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; les RGE núm. 8016,
8424, 8426, 8428, 8429, 8433, 8434, 8430, 8435, 8437, 8439,
8440, 8441, 8443, 8423/12, del Grup Parlamentari Socialista; i
les RGE núm. 8465, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473,
8474, 8475, 8476 i 8466/12 de la Sra. Margalida Font.
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Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Votació de la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
Socialista que no són de supressió: RGE núm. 8417, 8418,
8419, 8425, 8427, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455,
8456, 8457, 8431, 8432, 8436, 8438, 8432, 8444, 8445, 8446,
8447, 8420, 8421 i 8422/12.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

Passam a la votació conjunta de tot l’articulat. La
denominació del títol del projecte, l’article únic, les disposicions
addicionals primera, segona i tercera, les disposicions
transitòries primera, segona, tercera i quarta i les disposicions
finals primera, segona i tercera i l’annex i l’exposició de motius.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Cap abstenció.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 7585/12, pel qual se suspèn la vigència de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears i del seu funcionament.

Així mateix, se’ls recorda, que d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, els grups parlamentaris dins les 24
hores següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit
adreçat a la Presidència del Parlament de les Illes Balears,
hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes que,
havent estades defensades i votades en comissió i no incorporats
al dictamen, pretenguin de defensar en el ple.

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