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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia a tothom. Començam la sessió d’avui de la
Diputació Permanent. Primer de tot voldria demanar si es
produeixen substitucions?

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Maria Salom.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Francisco Mercadal substitueix Vicent Serra.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Francina Armengol. 

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix José Ramón Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Aquesta presidència ha convocat la Diputació
Permanent, en compliment del que disposa l’article 60.4 del
Reglament i del previst per l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, atesa la solAlicitud que és
objecte de l’ordre del dia de la convocatòria d’aquesta sessió.

Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió
plenària extraordinària, solAlicitada per 23 diputats adscrits
als Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, mitjançant
l'escrit RGE núm. 7248/13.

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia. El
debat es durà a terme de la manera següent: primer intervendrà
un membre de cadascun dels grups parlamentaris, als quals
pertanyen els diputats presentats per defensar la proposta durant
deu minuts. A continuació intervendrà el Grup Parlamentari
Popular per un temps de deu minuts. Els presentats de la
proposta podran intervenir en torn de rèplica durant cinc minuts
cadascun i el Grup Parlamentari Popular podrà intervenir en
torn de contrarèplica durant cinc minuts. Si algun grup no
intervenia ni a favor ni en contra, podrà fer-ho en torn de fixació
de posició per un temps de cinc minuts.

Per defensar la proposta de celebració d’una sessió plenària
extraordinària, presentada per 23 diputats adscrits als Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS, mitjançant l’escrit RGE núm.
7248/13, té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes. Som aquí
a la Diputació Permanent per defensar que es pugui dur a terme
un ple extraordinari de la cambra, amb un ordre del dia que tots
vostès coneixen. 

Per al Grup Parlamentari Socialista estam en una realitat
social complicada, complexa, que necessita d’instruments de
debat, de consens i de recerca de solucions, com és el
Parlament. Només posarem un parell de fets damunt la taula. El
passat dissabte mateix, vàrem tenir una manifestació i un
concert de suport a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears
Ciutat de Palma, que manifesta un rebuig del conjunt de
ciutadans cap una determinada política cultural del Partit
Popular. 

També podríem parlar, i és objecte de les proposicions no de
llei del plenari, de la situació que viu l’educació a les Illes
Balears, una educació que ve condicionada per tota la política
que ha realitzat els darrers dos anys el Partit Popular,
d’acomiadament de mestres, de rebaixes de beques, d’augment
de taxes, minva d’equips de suport, etc., i que ens condueixen
cap un escenari d’una possible vaga indefinida a partir de
setembre.

I també com a darrera constatació d’aquesta realitat social,
la que es troba avui damunt la taula, una situació nacional
d’emergència institucional per aquest cas de presumpte
finançament irregular del Partit Popular.

Són tres exemples -situació de la Simfònica de les Illes
Balears, situació límit de l’educació de les Illes Balears o
aquesta situació d’emergència institucional que viu el nostre
país per un presumpte cas de finançament irregular del Partit
Popular-, i davant tot això, què ens passa a casa nostra? Que el
Parlament de les Illes Balears, per obra i gràcia del Partit
Popular, és absent del debat públic, aquest debat tan necessari
a les nostres illes i a nivell nacional. Per això hi ha ciutadans
que pensen que ens trobam davant d’un parlament segrestat per
les vacances del Partit Popular.

Davant tot això, el Grup Parlamentari Socialista, juntament
amb el Grup MÉS, consideram que l’activitat parlamentària és
insuficient i per això ho concretam amb una nova petició de
sessió extraordinari a nivell de plenari. 

Nosaltres consideram que hi ha una clara voluntat d’inacció
del Parlament per part del Partit Popular, amb una conseqüència
molt clara i és que la greu i gran perjudicada és la democràcia
de la nostra societat, la societat de les illes, que veu que com
una eina de debat i de presa de decisions està inoperativa per
voluntat del Partit Popular. I hem passat d’una democràcia
parlamentària a un dictat de decrets llei. 23, avui seran 24 els
decrets que ha validat el Partit Popular en aquesta cambra. És
tornar a aquell famós mando y ordeno que representa una
rebaixa de qualitat democràtica i constitueixen un exemple més
de l’autoritarisme del Partit Popular. Es vulnera allò que diu la
Constitució Espanyola, es vulnera allò que diu l’Estatut
d’Autonomia respecte dels decrets llei, perquè no hi ha ni
urgent, ni extraordinària necessitat. I quan per al Partit Popular
això existeix, resulta que quan fa propostes als grups
parlamentaris de l’oposició, aquestes realitats no existeixen. Fa
pocs dies vàrem tenir l’oportunitat de veure com el Partit
Popular no valorava necessari ni urgent l’abordatge de temes tan
importants per al conjunt de ciutadans, com són les preferents
o les situacions dramàtiques dels desnonaments. 



DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 9 / 16 de juliol del 2013 75

 

Evidentment el Partit Popular es sent molt còmode amb
aquesta majoria parlamentària, aquest “rodillo”, aquest
autoritarisme parlamentari i fa un discurs fàcil en el sentit de
què tot és culpa o d’una presumpta herència del passat. I quan
tenim un problema de confiança i de credibilitat respecte el
conjunt de la ciutadania, uns proposen canvis, com són més
participació, més activitat, més control al Govern, passar i retre
més comptes i per això pensam que el mes de juliol hauria de
ser plenament operatiu, ens trobam que el Partit Popular tanca
portes. I no es tracta de normatives, ja sabem que existeix un
reglament que, bé o malament, es va aprovar amb el consens de
tots els grups parlamentaris durant l’anterior legislatura, però
que evidentment el Reglament permet fer plens extraordinaris
i evidentment no obliga. Per tant, és qüestió de voluntat política
i ens trobam que és precisament el PP que impedeix que
determinats plenaris extraordinaris es puguin realitzar. El PP se
sent còmode furtant la possibilitat que el debat del carrer també
es pugui dur en el Parlament sobre temes que són cabdals per al
nostre futur.

Es furta la possibilitat de parlar d’educació, de cultura, de
llengua, de símbols, de la vaga indefinida d’educació, del cas
Bárcenas i la seva relació amb Balears, de l’atur, del Pla
d’ocupació, del dèficit, de la problemàtica de salut o de la
problemàtica d’atenció a la dependència, que fa poc hem sabut
que és la tercera comunitat autònoma pitjor valorada, que pitjor
fa la feina en relació a la dependència.

Nosaltres proposam un plenari de control al Govern, amb
preguntes de temes diversos i també amb una interpelAlació
sobre l’administració pública i amb dues proposicions no de llei,
d’absoluta actualitat les dues, temes de què ningú no hauria de
rebutjar parlar-ne. Tenim una proposició no de llei d’absoluta
necessitat per a un conjunt de ciutadans de les nostres illes. Va
ser el Partit Popular que l’any passat, l’any 2012, va aprovar un
decret llei on va llevar el dret a l’assistència sanitària, a
l’atenció sanitària que ja no és universal i que únicament
ostenten aquelles persones que tenen la condició d’assegurat o
beneficiari. Totes aquestes que no reuneixen aquestes
condicions queden fora del sistema sanitari i se produeix un
perjudici molt important i que desgraciadament la nostra
comunitat autònoma és la primera d’Espanya en incomplir fins
i tot les seves normatives. 

Això ha quedat palès desgraciadament en el cas del Sr.
Alpha Pam i ha quedat molt clar en els informes que han
presentat Metges del món i Amnistia Internacional, on queda
molt clar que la nostra administració autonòmica governada pel
Partit Popular, vulnera la nostra normativa autonòmica i estatal.
No fan cas de les recomanacions de la defensora del Poble, que
va dir que evidentment aquesta normativa excloïa persones de
l’atenció sanitària i que era necessari que es produís un accés
efectiu a la protecció de la salut per a colAlectius en situació
vulnerable. Queda ben clar amb el que ha passat que es vulneren
aquestes recomanacions de la defensora del Poble i que s’ha fet
el contrari d’allò que han fet sis comunitats autònomes, que han
cercat solucions per poder condicionar i donar aquest accés
efectiu a l’atenció sanitària.

També hem de recordar que en temes sanitaris, el Govern
del Partit Popular vulnera l’article 25.1 de l’Estatut
d’Autonomia, que garanteix el dret a la prevenció i a la
protecció de la salut, mitjançant un sistema sanitari públic de
caràcter universal. I ja hem tengut la informació després de
mesos de demanar-ho, que el Govern ha retirat 20.000 targetes
sanitàries a 20.000 persones que han quedat sense atenció
sanitària.

Per tot això, nosaltres presentam aquesta proposició no de
llei, perquè el Govern reconegui el dret a l’assistència sanitària
sense limitacions i faciliti un accés efectiu de la protecció de la
salut, com demana la defensora del Poble i donar compliment
a l’Estatut d’Autonomia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Evidentment, també donam suport a la proposició no de llei
que presenta el Grup MÉS, de derogació del Decret de llengües
als centres docents. 

Per tant, nosaltres donam suport a aquesta petició de ple
extraordinari, perquè entre altres coses davant la desconfiança
de la ciutadania cap a la política, el PP decideix tancar el
Parlament, només obrir-lo per allò que els interessa i nosaltres
volem que estigui obert als problemes dels ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té la paraula el Grup Parlamentari MÉS, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, aquesta petició
conjunta del Grup Socialista i del Grup MÉS que hem presentat
perquè el Parlament de les Illes Balears faci un plenari
extraordinari allà on hi hagi, entre altres qüestions, propostes
dels grups parlamentaris i la part de la sessió de control al
Govern. Ens trobam que, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia,
els períodes ordinaris de sessions són de vuit mesos i per tant,
des de què s’atura el mes de juny fins que torna començar el
mes de setembre, estam tres mesos en què només hi ha la
possibilitat de fer plenaris extraordinaris i no hi ha control del
Govern. 

És cert que aquest és el Reglament que vàrem pactar la
passada legislatura, hi va haver unanimitat i només es va
aprovar allò que tots els grups acceptaven i es va arribar al
Reglament que tenim en aquests moments. Però no adaptar-se
a les necessitats, no adaptar-se a la realitat, no adaptar-se a la
demanda de la ciutadania en aquest moment és un error.  Seguir
tancats dient que el Reglament és així com l’hem pactat i no el
podem moure perquè vostès el varen aprovar, és lícit, legítim,
si m’apuren, però no s’adapta a la realitat d’allò que en aquests
moments és necessari.
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I quan nosaltres proposam evidentment canviar les regles, ho
proposam independentment de qui governi. I per tant, si
aquestes regles han de ser per a la pròxima legislatura, governi
qui governi, així hauria de ser. Com dic, no és de rebut que
durant tres mesos el Govern no doni cap explicació en seu
parlamentària, en els llocs de representació dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears i això és el que està passant en
aquest moment. Els debats que se duen són únicament i
exclusivament els que des del Govern del Sr. Bauzá els
interessa. Hem tengut tres plenaris extraordinaris, avui en
tendrem tres més i tots per dur decrets llei del Govern, o en
aquest cas també com avui, dues lleis que el Govern ha
considerat que eren de tramitació urgent.

Però mentrestant, durant aquests tres mesos no hi haurà
hagut cap altre debat dels temes que estan damunt la taula en
aquests moments, dels temes de què l’opinió pública està
parlant en aquests moments. Avui, aquests dies, totes aquestes
setmanes, hi ha un tema damunt la taula, que és el presumpte
finançament ilAlegal del partit del Govern. Aquest tema serà
impossible tractar-lo en el Parlament de les Illes Balears, perquè
aquest període de vacances parlamentàries ho impedeix i això
no respon a la realitat d’allò que hi ha en el carrer. Això és el
que està passant en aquests moments en el Parlament de les Illes
Balears.

Per tant, davant d’això i davant d’aquest enrocament del
Partit Popular, avui té una oportunitat d’aprovar aquest plenari
extraordinari, un plenari extraordinari que té qüestions prou
importants, d’altres evidentment que s’han incorporat i que seria
molt interessant tractar, no hi figuren perquè aquest plenari es
va presentar dia 26 de juny, però que evidentment hauríem de
poder tenir la flexibilitat de respondre a allò que a l’opinió
pública en aquests moments l’interessa saber i que es debati, no
aquesta cosa tan tancada com tenim en aquests moments, que
només fa que el Parlament respongui als interessos del Govern
del Partit Popular.

Temes com per exemple el posicionament del Govern sobre
els casos que s’han detectat de mal nutrició de menors. I més
preocupant ara en aquests moments que no hi ha escola i per
tant, aquests casos que abans es podien detectar a les escoles,
ara no hi ha manera detectar-los. És molt preocupant per tant,
aquesta situació. Fins al punt, una qüestió que pot semblar
anecdòtica, però que no deixa de ser molt significativa, que
Noruega per a aquests casos de mal nutrició a escoles detectats
a l’Estat espanyol, ha considerat Espanya objecte de cooperació
internacional. 

O per exemple, tots aquells ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears que han de sortir fora de les Illes Balears a cercar
feina. La greu realitat laboral que en aquests moments tenim,
absolutament tapada per les estadístiques del SOIB i la
temporada turística, que no ens deixen veure la dura i crua
realitat de molta gent que no té feina. 

O per exemple, quin és el posicionament del Govern en
relació amb la continuïtat o no de l’Orquestra Simfònica de les
Illes Balears, després de què 5.000 ciutadans sortissin dissabte
passat al Born a donar suport a la continuïtat de l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears amb el lema de “Tots som
música”.

O per exemple, saber quina és la posició del Govern respecte
la recent pujada de les taxes universitàries, han pujat un 5%,
pujades que s’afegeixen a anteriors pujades i que dificulten
l’accés a l’educació universitària.

O per exemple, les dues proposicions no de llei que s’han
presentat, tant la del Grup Socialista relativa a garantir
l’assistència sanitària universal, que no repetiré perquè el Sr.
Vicenç Thomàs ja ha explicat prou, o la que presenta el Grup
MÉS, relativa a la derogació del Decret de llengües en els
centres docents, que en aquests moments ens preocupa i molt
saber quin és el posicionament del Govern perquè les
informacions que arriben és que s’estan tomant bona part dels
projectes lingüístics que els centres han presentat i som en el
mes de juliol i el setembre ha de començar l’escola. En aquests
moments no estan aprovats els projectes lingüístics. S’està dient
que sistemàticament tots aquells que han anat per l’article 20 del
Decret de trilingüisme es tomen. Bé, hi hauria d’haver una
reacció en aquests moments, hauríem de saber què passa, perquè
el mes d’agost hi ha vacances de tothom i el mes de setembre ja
comença l’escola. Pot ser un caos el que pugui passar a les
escoles aquest mes de setembre i mentrestant el Govern tancat,
amb les cucales posades i tot sol seguint endavant contra tota la
comunitat educativa.

Com dic, per tant, temes més que suficientment importants
i d’actualitat com perquè aquest Parlament obri les portes a la
realitat, no es tanqui en si mateix i amb tot el respecte per la
Llei de caça o la Llei de policies locals que efectivament, per als
colAlectius afectats són molt importants, o ... llavors ja
discutiríem els decrets llei del Govern, nosaltres insistim que no
estan justificades ni la urgència, ni el caràcter extraordinari,
evidentment no perdrem el temps en acudir al Constitucional,
entre altres coses perquè no tenim els mitjans per fer-ho, però
no perdrem el temps a acudir al Constitucional per tornar enrera
aquest decret llei. Si hi acudíssim, segurament bona part dels 23
decrets llei no estaria justificat ni el seu caràcter extraordinari
ni el seu caràcter urgent, i parl en aquests moments
exclusivament des del punt de vista jurídic.

Per tant, com dic, motius més que suficients perquè aquest
parlament deixi de ser una cosa tancada i respongui a aquests
debats i evidentment, si avui fos possible, per unanimitat,
aprovar aquest plenari extraordinari i més plenaris per -com dic-
donar sortida a totes aquestes qüestions de debat. Avui hi ha un
debat en el carrer prou important respecte de la legitimitat del
Govern espanyol, prou important, i aquest parlament és incapaç
de reaccionar davant tot això.

Per tant, demanam el vot favorable per tots aquests motius
exposats.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, té deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sres. Diputades,
Srs. Diputats. El meu grup no comparteix, en absolut, les
afirmacions que s’han dit aquí per part dels diferents grups
parlamentaris de l’oposició. Mirin, tots aquests temes que vostès
diuen que s’han de tractar amb una certa urgència, que diuen
que aquest parlament està tancat, que són temes que no s’han
tractat, que són temes que no s’han parlat, això nosaltres no ho
compartim. Nosaltres hem vist en el període, en els mesos de
maig i juny, un total de set preguntes relatives a llengua i a
educació, onze preguntes sobre assistència sanitària i quatre
sobre temes relacionats amb l’administració pública. A més, en
el Ple de dia 28 de maig es va veure una PNL sobre la creació
d’una comissió d’investigació sobre el cas de l’assistència
sanitària d’Alpha Pam i el 14 de maig es va veure una altra PNL
relativa a l’assistència sanitària universal. 

Quant a les comissions relatives al tema sanitari, entre els
mesos de maig i juny s’han vist un total de tretze preguntes
orals en comissió i una compareixença del conseller el dia 22 de
maig. 

A la Comissió d’Educació el 13 de maig es varen debatre
diverses preguntes relatives a educació i es va substanciar la
compareixença de la consellera per explicar el seu programa i
les seves línies d’actuació.

Quant a la Comissió d’Assumptes Institucionals, cal
recordar que dia 5 de juny va comparèixer la consellera
d’Administracions Públiques per explicar tot el programa
d’actuació de la conselleria. 

Per tant, crec que amb tot aquest debat que s’ha produït en
aquest període ordinari darrer els grups parlamentaris han tengut
l’oportunitat de poder plantejar totes aquelles qüestions que els
preocupen, que preocupen també a la ciutadania, i jo crec que
d’aquelles comissions i d’aquelles preguntes, que d’aquell debat
parlamentari es varen treure debats i confrontacions dialèctiques
molt interessants. Per tant, totes aquestes qüestions han estat
debatudes en seu parlamentària.

No compartim que vostès venguin aquí com si el Partit
Popular no volgués parlar d’absolutament res que li sigui
incòmode, tot el contrari, nosaltres som un grup parlamentari
valent, no tenim cap inconvenient a parlar quan toqui, quan
sigui el moment parlarem i a més ho farem amb tot el nostre
argumentari, amb tot el pes de la raó que sabem absolutament
que tenim i parlarem de totes les qüestions que vostès ens
vulguin plantejar. 

Per tant, el que no és possible és que vostès venguin cada dia
que els interessa a demanar modificacions exprés del Reglament
de la cambra parlamentària perquè consideram que és una falta
de lleialtat institucional cap aquest parlament, és una falta de
lleialtat institucional cap a la nostra normativa i és poc rigorós
i poc seriós. Tenim un reglament que va ser modificat fa poc per
la unanimitat de tots els grups parlamentaris i en aquelles

modificacions ni el Partit Socialista ni el PSM no varen, en cap
moment, plantejar el fet que els grups parlamentaris que
donaven suport al Govern no fessin preguntes al Govern.
Escolti, això és un tema que afecta i que és competència de cada
grup parlamentari i el que no és possible és llevar legitimitat als
grups parlamentaris que han estat triats pels ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma.

Per tant, insistim que és una falta de rigor i de seriositat que
quan l’esquerra governa fa un debat de l’estat de l’autonomia en
el qual el debat ... en fi, de l’oposició queda relegat al darrer lloc
com si fos una cosa residual i on es donava a so de bombo i
platerets les intervencions dels grups parlamentaris que
alabaven el Govern al qual s’examinava, també feien les
preguntes i no renunciaven a cap de les preguntes que li donava
el Reglament, i ara, com que no els pareix bé i aquests grups
parlamentaris no tenen tanta de quota o no han tret tota la
representació parlamentària que els hi hagués agradat, doncs ara
es queixen que el Grup Parlamentari Popular faci preguntes
constructives i preguntes que són d’interès general al Govern de
les Illes Balears.

Per tant, tampoc no consideram que aquest sigui un tema
que s’hagi de tocar ni que s’hagi de modificar.

Quant a les crítiques que vostès fan a les lleis que presenta
el Govern en període extraordinari, mirin, tampoc no hi estam
d’acord. Nosaltres estam molt contents de tenir un govern que
fa feina, si vostès no en feien quan governaven és el seu
problema, però nosaltres sí que donam suport a un govern que
té les coses clares i que si s’ha de fer un ple extraordinari per
aprovar tres decrets perquè la situació que vivim és una situació
d’emergència, és una situació que en molts de casos vivim en
precari per l’herència que vàrem rebre de la seva gestió i si
aquest govern ha de treure les castanyes del foc fent aquests tres
decrets lleis per intentar resoldre temes jurídics que queden
pendents, doncs nosaltres estam contents i li donam tot el nostre
suport.

I si avui a vostès no els sembla bé que s’aprovi una llei de
caça que és urgent perquè comença ara el període per caçar i,
per tant, consideram que és important que aquest tema quedi
resolt i que hi hagi una regulació que pugui donar viabilitat a
tota una sèrie de llacunes o a tota una sèrie de modificacions en
aquest tema que era important fer-ho, nosaltres consideram que
és interessant dir que és important. Com també és important la
modificació de la Llei de coordinació de policies locals, sobretot
pel que fa a la qüestió turística, pel que fa al nou criteri per a la
formació de policies, no policies interins sinó policies de
carrera, policies que tenen la seva plaça i que tendran tot un
servei de formació per tal de donar aquest servei de protecció al
turista que, sens cap dubte, no pot estar en perill, és una víctima
potencial a la nostra comunitat autònoma i, per tant, se l’ha de
protegir. 
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Consideram que és importantíssim que en un ple
extraordinari totes aquestes qüestions quedin resoltes. Com
també nosaltres defensam que en aquest plenari també s’aprovi
aquest decret per regular el tema del clavegueram, un tema
també important i un tema que consideram que és ben necessari.

Quant a altres qüestions de què vostès parlaven, els interessa
molt parlar del cas Bárcenas, en parlarem, no passi cap pena, no
tenim cap por, nosaltres parlarem de tots aquests temes.
Parlarem d’aquests temes, però també parlarem d’altres casos
de corrupció que afecten altres partits polítics i també parlarem
de com el Partit Socialista ataca la Justícia quan hi ha una
jutgessa que investiga qüestions que afecten el Partit Socialista
i el Partit Socialista quan no li agrada el que fa és atacar els
jutges. El Partit Popular això no ho farà mai, però ja debatrem
i ja anirem per feina quan sigui el seu moment i quan toqui.

Pel que fa al compliment del Reglament i de la normativa,
el nostre grup parlamentari considera que hem de ser
escrupolosos, creim que no són urgents els temes que vostès
proposen perquè són temes que ja estan debatuts, s’han debatut
durant tot el període ordinari en aquesta cambra parlamentària
i vull insistir una vegada més que a nosaltres tot el que sigui fer
feina per l’interès general ens trobaran, però tot el que sigui fer
feina per la demagògia i fer feina per la manipulació no trobaran
al Partit Popular.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Diputat. Ara en torn de rèplica té la paraula el
Grup Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ha quedat ben clar que el Partit
Popular vol furtar la possibilitat que el debat que hi ha en el
carrer, l’interès, els problemes que hi ha en el carrer, es puguin
debatre a nivell parlamentari, sobre temes que són cabdals pel
futur de la nostra societat. El PP se sent més còmode davant un
parlament tancat, només obert quan interessa al Partit Popular
i que aquest parlament estigui absent del debat públic que hi ha.

Per tant, avui, amb aquesta negativa del Partit Popular a
desenvolupar aquest ple extraordinari, a ulls de la ciutadania
quedarà més clar, una altra vegada, que el Parlament està
segrestat per les vacances del Partit Popular. Sembla que els
punts que conté la proposta d’un ple extraordinari per a vostès
no són importants ni són urgents, que s’hagin discutit
determinats aspectes en anteriors ocasions no vol dir que el
problema estigui resolt, ni molt manco. Que a vostès no els
interessi parlar del deute que ha acumulat el Partit Popular, que
ja son 1.400 milions més respecte de dos anys, 21,8% del PIB,
5 punts més que fa dos anys, o els problemes d’atenció sanitària
de garantir assistència sanitària de tipus universal o la
problemàtica del món educatiu amb la proposta de derogació del
decret de llengües en els centres docents, per al Partit Popular
no són temes especials ni urgents. 

Per a vostès que ara s’hagi d’obrir la temporada de caça és
important i urgent fer una normativa i ho tenim molt clar, els
problemes de milers de ciutadans de desnonaments per a vostès
no és un problema urgent, el tema de les preferents no és un
tema urgent, el tema d’assistència sanitària universal no és un
tema urgent, el decret integral de llengües no és un tema urgent.

I no és un tema de Reglament, és un tema de la interpretació
del Reglament, Sr. Rubio, un tema d’interpretació del
Reglament. Un tema que dues cambres, com el Congrés dels
Diputats i aquest parlament, bàsicament amb el mateix
reglament a Madrid a una sessió de control el Partit Popular
només realitza una pregunta al Govern, la resta la fan els altres
grups parlamentaris. Aquí la majoria de preguntes les fa el partit
del Govern. Quina cara d’astorat va posar el Sr. Posada,
president del Congrés dels Diputats, quan es va assabentar de la
manipulació que fa el Partit Popular de les sessions de control
a nivell del Parlament de les Illes Balears. Basta veure qualsevol
Diari de Sessions del Parlament, del Congrés dels Diputats i
veure la diferència pràcticament amb el mateix reglament. No
és un tema de Reglament, és un tema d’interpretació que fa el
Partit Popular i la seva majoria parlamentària d’aquest
reglament.

És urgent i autoritari -dic jo- legislar a través de decrets lleis,
vulnerar l’Estatut d’Autonomia i no és urgent tractar temes que
preocupen al conjunt de ciutadans. Vostès el que fan és furtar el
debat parlamentari, el debat dels ciutadans, d’aquells temes que
preocupen i ocupen al conjunt dels ciutadans. No volen parlar
d’atur, no volen parlar d’ocupació, com no volen ara parlar
d’aquesta situació nacional d’emergència institucional del
presumpte cas de finançament irregular del Partit Popular.
D’això no en volen parlar i, per tant, tota aquesta desconfiança
que s’ha generat dins la ciutadania cap a la política del PP ens
trobam que el PP decideix tancar el Parlament i donar l’esquena
als problemes que interessen i preocupen al conjunt dels
ciutadans. Poca confiança així es podrà recuperar del conjunt
dels ciutadans.

Ha quedat ben palès amb les paraules del Sr. Rubio que al
Partit Popular no li interessa que hi hagi debat, no l’interessa
que parlem de taxes universitàries. Miri, Andalusia avui
aprovarà una rebaixa de taxes universitàries, el contrari que fa
el PP que les augmenta un 5% a les nostres illes. No li preocupa
que hi hagi 20.000 persones, un mínim de 20.000 persones,
sense assistència sanitària. Ho ha deixat ben palès, això són
problemes que nosaltres tenim. El Reglament ho permet, l’únic
que no ho permet és la voluntat majoritària del Partit Popular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Aquest tractament d’autoritarisme continua sense permetre
aquest debat en el si del Parlament. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Temps del Grup Parlamentari MÉS, cinc minuts, per favor.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que el portaveu
del Partit Popular fa referència a tota una sèrie de debats que hi
varen haver el mes de maig i de juny donant, per tant, per tancat
els temes. Bé, però és que les problemàtiques no s’aturen el dia
15 de juny, les problemàtiques es poden agreujar, poden haver-
hi noves informacions, de fet, amb el decret de trilingüisme
cada dia surten noves informacions preocupants o, per exemple,
amb el tema de les taxes universitàries hem sabut que hi ha
hagut més de 600 alumnes que no han pogut pagar el segon
termini i ara hi ha una nova apujada de les taxes universitàries.

El Reglament permetria que hi hagués plenaris
extraordinaris, el Reglament ho permetria que hi hagués plenaris
extraordinaris. Evidentment, si la majoria s’oposa, excepte per
als plenaris extraordinaris del Govern del Partit Popular,
aleshores el que tenim és un parlament que només obri quan el
Govern vol. I això és el que nosaltres volem evitar i volem
canviar, que el Parlament pugui obrir no només quan el Govern
vol perquè, efectivament, la potestat del Govern de considerar
que una cosa és urgent i s’ha de valorar i s’ha de tractar, hi ha
de ser, però també els grups parlamentaris, però també els grups
parlamentaris. Perquè, com justificam que la Llei de caça és
urgent i en canvi no podem parlar d’urgències com les llistes
d’espera, la malnutrició infantil o la possible vaga general a
Educació? En definitiva, temes suficientment importants com
perquè aquest parlament els tracti. 

I jo encara distingiria entre les lleis i els decrets lleis, avui hi
va un decret llei i dues lleis, les lleis, evidentment nosaltres
discutim la seva urgència, però en tot cas sí són importants, hi
ha hagut un període d’esmenes, hi ha hagut una ponència, hi ha
hagut una comissió, hi ha hagut un debat, hi ha hagut
possibilitats per tant d’aportacions dels grups parlamentaris,
però per la via del decret llei, no. I aquest govern ja du quatre
vegades més decrets lleis que en tota la passada legislatura, en
tota la passada legislatura quatre vegades més decrets lleis,
decrets lleis que la majoria responen a la improvisació del
Govern perquè són, la majoria, lleis ordinàries, que s’haurien
d’haver tramitat com a lleis ordinàries, i en alguns casos o bé
perquè el Govern del Partit Popular vol aplicar el "rodillo" o bé
perquè han d’improvisar en el darrer moment una sortida perquè
se’ls han esgotat tots els terminis, han de fer un decret llei.

En definitiva, per tant, crec que són temes més que
suficients com perquè hi pugui haver la possibilitat que aquest
parlament obri els ulls a la realitat del que ens envolta al carrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn ara d’intervenció del Grup
Parlamentari Popular, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, a mi em sembla bé que
vostès centrin el seu discurs en els punts que demanen a l’ordre
del dia que presenten, però en el cas del finançament irregular
o del presumpte finançament irregular del cas Bárcenas això jo
no sé d’on ho treu perquè jo no ho he vist enlloc. 

Vostès parlen d’Andalusia, no tenim cap inconvenient a
parlar d’Andalusia, podem parlar d’Andalusia quan vulguin i
podem parlar que el Govern d’Andalusia del Partit Socialista no
és que sigui exemple d’absolutament res, i podem parlar de
l’escàndol de corrupció més important que hi ha hagut a
Espanya que és l’escàndol de corrupció dels ERE, no tenim cap
por ni cap problema i en el seu moment ho farem, i ho farem
amb tot el pes de l’argumentació, amb tot el pes de la raó i amb
totes les argumentacions de què disposi el nostre grup
parlamentari. 

També parlarem que la Justícia ha de ser respectada, és molt
important que sigui respectada, no només respectada quan
s’investiguen coses de l’adversari polític sinó que ha de ser
respectada també quan s’investiguen qüestions que afecten el
propi grup polític, i nosaltres respectam la Justícia sempre, quan
afecta qüestions que afecten el nostre partit polític, però també
quan afecten qüestions que afecten el Partit Socialista o que
afecten Esquerra Unida o que afecten el PSM, que també tenen
casos, perquè pareix que surten impugnes, però també tenen
casos i també tenen imputats. En definitiva, de tot això podem
parlar, no tenim cap inconvenient, no l’hem tengut mai, però no
és possible fer el que vostès fan que és manipular, intentar fer
demagògia, intentar obrir escàndols quan no procedeix. En
definitiva, nosaltres el que volem és sé escrupolosament
rigorosos amb el Reglament de la Cambra parlamentària i fer
feina per l’interès general dels ciutadans de les Illes Balears. 

Vostès diuen que no comparteixen que les tres lleis que
s’aprovaran avui siguin importants, nosaltres pensam que sí.
Vostès diuen que nosaltres tenim segrestat el Parlament de les
Illes Balears, doncs nosaltres pensam que no. El Parlament de
les Illes Balears avui està obert...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, silenci.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sr. Barceló, no es posi nerviós.

(Se sent una veu de fons que diu: “Ja m’ho dirà la
presidenta”.)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló, silenci.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, gràcies, Sra. Presidenta. Com deia, nosaltres
pensam que sí aquestes lleis són importants, nosaltres pensam
que aquest parlament no està segrestat i nosaltres pensam que
vostès confonen l’autoritarisme amb la feina, l’esforç i
l’eficiència. Aquest és el problema, Sr. Thomàs, aquest és el
problema. El problema és que quan tenim un govern que ha...
ells no estaven avesats a fer feina, ells estaven avesats a fer un
altre tipus de coses, obres públiques silencioses, una despesa
pública que encara no sabem en què es varen gastar els doblers,
encara cercam infraestructures i serveis que ens varen donar i
que varen costar moltíssim i no sabem on és aquesta inversió, en
definitiva, ... però bé, de tot això ja en parlarem en el seu
moment, ja en parlarem en el seu moment, no passin cap pena
ni una, cap pena ni una. Ara, el que sí és cert és que nosaltres
pensam que aquest govern no és que sigui autoritari, és que és
un govern feiner, no és que sigui un govern que vulgui fer les
coses perquè sí o a cop de decret com vostè diu, no, no, és que
ha de fer les coses forçat per les circumstàncies i per allò que
vostès ens varen deixar que va ser deplorable, lamentable i que
jo no sé com no els cau la cara de vergonya, de venir aquí a
treure pit i a fer-nos responsables d’allò que ha estat
responsabilitat seva.

Mirin nosaltres insistim, aquest parlament és un parlament
absolutament democràtic, en el qual mai s’ha censurat cap tema,
sempre s’ha parlat de tot allò que els grups parlamentaris han
volgut i nosaltres pensam que ha de ser així. No tenim cap por
a parlar del que vulguin, en el seu moment en parlarem. 

Estam totalment d’acord amb el Decret del TIL del Govern
de les Illes Balears, a més a més, ha passat pel Consell Escolar,
Consell Consultiu. En definitiva, se va fer una enquesta i el 51%
del personal dóna suport a aquest decret. És una normativa a
més a més que ens posa a l’alçada de la Unió Europea. És una
normativa que el que pretén és allò que passa en els països
nòrdics, on es domina perfectament l’anglès a més de les seves
llengües oficials. En definitiva, nosaltres consideram que això
és posar-nos al nivell europeu. Vostès tal vegada vulguin estar
a un altre nivell, nosaltres no hi estam d’acord.

Quant al tema d’educació, que vostès diuen que nosaltres
hem llevat moltes places de professors. Mirin, vostès varen
actuar d’una manera absolutament contrària a allò que és
l’esperit del consens i de la negociació, perquè vostès també
varen llevar professorat sense passar per cap tipus de
negociació. Nosaltres hem aplicat un decret de mesures urgents
que està pactat a una mesa sectorial i parlat amb els sindicats.
Per tant, tampoc estam d’acord amb això que vostès diuen.

En qualsevol cas, insistir que quan toqui i quan sigui el
moment, parlarem amb moltes ganes i amb molta ilAlusió tots els
temes que vostès ens plantegin.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara passam a les votacions. Votació de
la proposta.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 7.

Queda rebutjat fer aquest plenari extraordinari.

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