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LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència ha convocat la Diputació Permanent en
compliment del que disposen els articles 60 i 61 del Reglament,
que preveu 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 convocatòria de sessió plenària
extraordinària, solAlicitada per 23 diputats adscrits als
Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, mitjançant l'escrit
RGE núm. 6416/14.

A continuació, passam al punt únic de l’ordre del dia, el
debat es durà a terme de la manera següent: en primer lloc,
intervendrà un membre del grup al qual pertanyen els diputats
presentants per defensar la proposta durant deu minuts. A
continuació, intervendran els grups parlamentaris que hi
estiguin a favor o en contra durant deu minuts cadascun. El
presentant de la proposta podrà intervenir en torn de rèplica
durant cinc minuts, els grups que hagin intervengut a favor
també disposaran de cinc minuts per replicar i els grups que
hagin intervengut en contra podran 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 posicions
per un temps de cinc minuts.

Per defensar la proposta d’una celebració d’una sessió
plenària extraordinària, presentada per 23 diputats adscrits al
Grup Parlamentari Socialista i MÉS, mitjançant escrit RGE
núm. 6416/14, en nom del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la diputada Sra. Francina Armengol, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Des del Grup Parlamentari Socialista, conjuntament amb el
Grup Parlamentari MÉS, hem demanat la sessió d’un plenari
extraordinari, que és el que discutim avui matí, en uns termes
concrets, que després passaré a explicar, però crec que primer
val la pena fer una reflexió de caràcter general, ja que duim tres
anys de legislatura amb majoria absoluta del Partit Popular,
durant cada estiu i cada període extraordinari hem fet les
mateixes peticions, nosaltres creim que en aquests moments
socials, econòmics i polítics que es viuen a les Illes Balears on
la gent demanda més democràcia, més capacitat de participació
i que les institucions estiguin a l’alçada de les circumstàncies i,
per tant, siguin capaces de debatre i de prendre posició sobre
aquells problemes que afecten diàriament els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma, des del Grup Parlamentari
Socialista hem plantejat en nombroses ocasions que no és de
rebut que el Parlament tanqui les portes a la veu de tants i tants
ciutadans que representam, evidentment, els grups parlamentari
que estam a l’oposició i que també podrien tenir iniciativa
pròpia si el Parlament de les Illes Balears així ho hagués vist bé.

Desgraciadament, cada període estival el Partit Popular, que
dóna suport al Govern, i el mateix govern decideix tancar les
portes a tothom, excepte a allò que li pugui interessar
concretament al Govern de les Illes Balears. Per tant, tenim un
parlament que resta obert només a l’executiu i deixa de tenir

importància el legislatiu, amb tota la part que això implica de
control al Govern.

Per tant, jo vull fer una vegada més aquesta reflexió
profunda que crec que en aquests moments la ciutadania no
entén que el Parlament només parli d’allò que interessa al Sr.
Bauzá i que no pugui parlar d’allò que interessa als ciutadans i
ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma, sense voler dir que
els plenaris extraordinaris que tendrem avui i que, per tant, la
Llei d’emergències, la Llei de ports o la Llei de protecció als
consumidors no siguin lleis importants, sí que sembla inèdit que
no puguem parlar en el Parlament de les Illes Balears de
qüestions de tanta actualitat com podria ser la situació del
turisme que vivim a les Illes Balears o com podria ser la situació
del finançament autonòmic, que ens hem assabentat que el
ministre Montoro ens ha dit que no hi haurà nou sistema de
finançament, o poder parlar del règim especial, o poder parlar
de la privatització d’AENA, o poder parlar del conflicte
educatiu ... En definitiva, hi ha tants de temes que preocupen i
ocupen els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma que no em
pareix lògic que el Partit Popular continuï oposant-se a fer
aquests plenaris per poder presentar altres iniciatives. 

Juntament amb això hi ha una altra posició que nosaltres
hem defensat i que tal vegada també valdria la pena explicar,
que és que si no volen que hi hagi plenaris extraordinaris només
plantejats per l’oposició, també hem plantejat la possibilitat que
en els plenaris extraordinaris que planteja el Govern hi hagi
punts de preguntes i de control al Govern, que seria el mínim i
el lògic.

Entenc, pel que he anat veient aquests dies, que el Partit
Popular avui tornarà a votar en contra d’aquest plenari
extraordinari, quedarà tan tranquil i haurà aconseguit la seva
intencionalitat que aquí només es parla del que interessa a
Bauzá i del que no li interessa no se'n parla. Bé, nosaltres això
no ho veim un sistema democràtic profund i ja vull avançar que
si nosaltres el maig de 2015 guanyam les eleccions això
canviarà i aquí, al Parlament de les Illes Balears es farà un
plantejament que l’oposició pugui tenir la veu i el pes que li
pertoca per tal de poder fer els controls que pertoquen al Govern
de les Illes Balears.

Els deia que avui plantejam un plenari extraordinari, d’acord
amb el Grup Parlamentari MÉS, on la nostra petició de plenari
extraordinari és un plenari lògic de control al Govern, per tant,
amb les preguntes de màxima actualitat, hi ha les qüestions del
conflicte educatiu que resta obert en aquesta comunitat
autònoma que, desgraciadament, per mor de la dèria i obsessió
del president Bauzá ha obert un conflicte mai no vist en aquesta
comunitat autònoma i que la comunitat educativa segueix amb
greus problemes, i per començar un curs escolar que tornarà a
començar amb greus problemes creim que el Parlament de les
Illes Balears, ara que estam en aquesta època, hauria d’intentar
arribar als acords necessaris, encara que no hem estat capaços
d’entendre o tal vegada és que el president Bauzá no ha volgut
respondre, l’explicació de per què ell personalment encara és
hora que en tres anys no s’hagi reunit una sola vegada amb la
comunitat educativa de les Illes Balears, parlam dels docents,
parlam dels pares i les mares d’aquesta comunitat autònoma,
parlam dels alumnes, en definitiva, parlam del present i del futur
d’aquesta comunitat autònoma.
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Entre les altres preguntes que planteja el Grup Parlamentari
Socialista n'hi ha una que també ens preocupa molt, per la
màxima actualitat que té, i que entenem que el Govern no té una
postura gens clara ni gens combativa, i és la qüestió de la
privatització d’AENA anunciada pel Govern d’Espanya, del
49%. Nosaltres creim que és un error greu, creim que l’entrada
a la porta econòmica de les Illes Balears són els aeroports, els
aeroports de les Illes Balears, el de Mallorca, el d’Eivissa, tenen
una situació de molts de beneficis que cada any van a AENA.
L’aeroport de Menorca té una situació de més dificultat perquè
en aquest moment encara paga unes inversions i, per tant, té un
dèficit, la qual cosa li podria ser perjudicial quan caigui en mans
del sector privat, que evidentment entra AENA per fer negoci,
no entra AENA per gestionar un interès públic ni un interès
general sinó per fer negoci amb les empreses que hi puguin
concursar, amb el que això té de greu per a la connectivitat,
perquè tots sabem que si entra el sector privat pujaran les taxes
i pugen els bitllets i, per tant, tenim problemes greus en aquestes
illes ja de connectivitat i això es podria perjudicar notablement
amb una entrada de capital privat a AENA.

Per tant, entenem que el Govern hauria de donar alguna
explicació, i més que donar alguna explicació també hauria de
fer alguna acció perquè en aquest parlament s’han aprovat per
unanimitat en moltíssimes ocasions propostes clares que estam
disposats tots els grups a treballar per un plantejament de
cogestió aeroportuària i això amb la privatització d’AENA se’n
va en orris directament. Per tant, aquí hauríem d’aclarir quina és
ara la postura del Partit Popular perquè aquí hem aprovat una
cosa absolutament contraria al que succeeix per part del Govern
d’Espanya.

La interpelAlació que plantejam és relativa a la Llei
d’avortament, tenim sospites que el ministre Gallardón vulgui
aprovar d’una forma imminent una llei de l’avortament que ens
retrauria a les dones espanyoles a un temps on s’havia d’avortar
de forma clandestina si no tenies recursos econòmics, perquè si
tenies recursos econòmics te'n podies anar fora d’Espanya; amb
tot el que suposa a les dones d’aquesta comunitat autònoma que
s’han manifestat moltes vegades, molt clarament, en contra
d’aquesta llei d’avortament que planteja el Partit Popular. Per
tant, també ens agradaria saber quina posició té el Govern de les
Illes Balears sobre aquesta qüestió.

I després tenim una sèrie de proposicions no de llei, una
relativa al tema de Tagomago que és una altra de les qüestions
greus que succeeix en aquest moment a l’illa d’Eivissa, sobretot
que afecta molt directament el Govern de les Illes Balears, el
conseller de Medi Ambient que hi ha incidit directament,
nosaltres creim, amb una acció bastant contradictòria a un espai
absolutament preservat, un espai que és LIC, que és una zona de
màxima protecció, i sobre el qual s’han fet algunes activitats
que sembla ben clar que no estan d'acord amb la legislació
vigent. Tornam a parlar a les PNL del conflicte educatiu i de la
qüestió del TIL que té en peu de guerra encara ara -repetesc el
que deia al principi- la comunitat educativa d’aquesta comunitat
autònoma. 

En definitiva, plantejam un plenari extraordinari de temes
d’actualitat, de temes que preocupen i que ocupen al Grup
Parlamentari Socialista, però el que és més transcendent, són
temes que ocupen i preocupen als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma. Faig aquesta reflexió pública, crec que de cap
manera ni la Mesa del Parlament no hauria de permetre aquesta
actitud del Parlament, de tancar les portes a l’oposició sempre
de forma exclusiva, ni el Partit Popular, que és el partit
majoritari, hauria de fer aquest us i abús de la majoria absoluta
pensant que això més que una majoria absoluta democràtica és
una majoria absolutista que decideix tota sola d’esquena a
tothom. 

Per tant, jo els deman aquest marge de reflexió, que és bo
poder debatre, és bo poder trobar punts d’encontre, és necessari
que els polítics trobem solucions als problemes i per trobar
solucions no hi ha res millor que un diàleg fluid entre els
diferents grups parlamentaris. Per tant, crec que apelAlant
aquesta necessitat de major i millor democràcia, apelAlant la
necessitat de major capacitat de diàleg i debat, jo deman al
Partit Popular que accepti aquest plenari extraordinari i sobretot
que accepti aquesta norma que durant l’estiu no hi ha vacances
del Parlament, durant l’estiu els ciutadans tenen problemes i
s’han de resoldre des del món polític també.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Armengol. En nom del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el Sr. Gabriel Barceló, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. També per defensar aquesta
proposta conjunta del Grup Socialista i del Grup MÉS de
celebrar un plenari extraordinari, en part de control de Govern
i en part de propostes al Parlament de les Illes Balears, temes
com, per exemple, el conflicte educatiu, el conflicte provocat
pel TIL, que no ha estat resolt, que ha estat plenament vigent
durant tot el curs escolar i que ara és un bon moment per tornar-
ne a parlar perquè quan comenci el curs escolar puguem partir
amb unes bases molts diferents a les quals va començar el curs
passat. Per tant, creim que és un tema absolutament necessari
per parlar-ne, absolutament d’actualitat.

Temes com, per exemple, la sentència relativa a la
compatibilitat del Sr. President, que no ha estat debatuda en
aquest parlament, no se n’ha parlat, han fet declaracions de
passadissos, però sí que és un tema que crec que seria
interessant parlar-ne. Temes com, per exemple, les intencions
del Govern aturades de privatitzar ports dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, també és un tema que
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avui precisament que es parlarà de la Llei de ports és interessant
perquè, precisament, a la Llei de ports no hi figura aquesta
qüestió, i en canvi el Govern la du a terme. O temes socials dels
quals s’ha parlat molt sobre els mitjans de comunicació i a
passadissos, però tampoc no els hem debatut en aquest plenari
del Parlament, com per exemple el tema de la problemàtica dels
menors d’edat que a l’estiu no tenen garantida una alimentació
adequada, per tant, el tema de l’obertura de menjadors escolars
amb relació a això. O problemes socials que hem detectat des
del nostre grup, com el tema de fer pagar als pares els bolquers
a centres per a menors amb discapacitats, un problema afegit,
per tant, als problemes que ja aquests pares i mares tenen amb
la situació d’aquests menors discapacitats. O, per exemple, el
tema que també s’ha apuntat de les intencions del Govern
espanyol de privatitzar parcialment AENA, un greuge important
per als nostres aeroports, una situació que no podem consentir,
un atac més a la nostra autonomia i també, evidentment, a la
nostra economia, perquè els aeroports són elements bàsics de la
nostra economia, la principal porta d’entrada a les Illes Balears
i va, per tant, aquesta privatització contra l’Estatut d’Autonomia
que planteja la cogestió aeroportuària, cogestió aeroportuària
que des del Govern central, tant amb el govern anterior com
amb el govern actual, no s’ha fet ni una sola passa endavant per
caminar cap aquí. 

Per tant, són temes absolutament importantíssims perquè es
debatin i, per altra banda, hi ha un altre principi que nosaltres
trobam molt senzill que és, tal com està plantejat en aquest
moment, a l’Estatut d’Autonomia no es preveuen plenaris
ordinaris, el període de sessions ordinari acaba el juny i no es
reprèn fins el setembre, la qual cosa a la pràctica significa que
són tres mesos durant els quals no hi ha control al Govern
perquè així ho vol la majoria parlamentària. 

Pensam que en aquests moments la política demanda major
transparència, major participació, evidentment que el Parlament
estigui al dia amb els debats, no podem consentir estar
d’esquena a tot allò que passa fora d’aquestes portes i, per tant,
és absolutament indispensable, des del nostre punt de vista, que
el Parlament sigui més flexible, més ràpid a l’hora d’actuar i
que pugui donar respostes als debats que en aquests moments
són al carrer, als debats que són entre els ciutadans i ciutadanes,
als debats que són als mitjans de comunicació. No pot ser que
per un interès, en aquest cas, d’una majoria que dóna suport al
Govern, de voler aïllar el Govern de qualsevol debat i aprofitant
aquests tres mesos aïllar -com deia- el Govern d’aquests debats.
Crec que fent això el que feim és un flac favor a la política, és
un flac favor a aquest parlament que no respon -insistesc-
d’aquesta manera a la demanda de la ciutadania que precisament
el que vol és una agilitat a la qual nosaltres en aquests moments
no responem.

És evident que allargar el període ordinari de sessions avui
per avui no és possible, requeriria una modificació de l’Estatut
d’Autonomia, modificació que lògicament, bé, tots sabem que
és un tràmit excessivament llarg, però sí que seria possible via
plenaris extraordinaris dur a terme aquesta possibilitat, tant la
de tramitar aquelles lleis que el Govern demana que es tramitin
per urgència, nosaltres no qüestionam la legitimitat del Govern
per demanar que determinades lleis entrin en el Parlament, es
tramitin aquí i ara amb urgència, és lògic que en aquest sentit hi
hagi una prioritat del Govern a l’hora de tramitar aquestes
qüestions, però a la vegada també hi hauria d’haver aquest

necessari donar explicacions per part del Govern d’allò que se
li demandi. 

De fet, no compartim en absolut, i creim que és molt
negativa, la visió que té el Govern sobre la feina que es fa al
Parlament de les Illes Balears. El president, quan va sortir la
sentència de la compatibilitat, va dir, ara que l’oposició se’n
vagi a fer feina. La portaveu del Govern quan li varen demanar
pel tema de plenaris extraordinaris de control de Govern va dir
el Govern està per fer feina, el Govern està per fer feina, que no
ens molestin, aquest “que no ens molestin” se sobreentenia, no
ho va dir textualment, evidentment. Bé, idò, no és així, no és
així, el Govern, a més de la seva tasca executiva, té unes
obligacions de venir a retre comptes al Parlament de les Illes
Balears perquè és la manera de retre comptes davant els
ciutadans i ciutadanes i, evidentment, la tasca dels grups
parlamentaris, i especialment dels que són a l’oposició, és la de
controlar allò que fa el Govern, a més de la iniciativa de tenir
propostes en temes que estiguin al dia i que considerem que és
important debatre.

Per tant, tant pels temes concrets que avui presentam en
aquest plenari com per una filosofia general de donar respostes
a aquestes situacions, consideram que s’hauria d’aprovar en
aquesta diputació permanent la possibilitat que hi hagués
plenaris extraordinaris de control de Govern i de proposicions
per part dels grups parlamentaris. 

És més, la poca agilitat que tenim fa que si avui aprovàssim
aquest plenari tampoc no respondríem a allò que en aquests
moments es dóna al carrer, en aquests moments al carrer hi ha
un importantíssim i interessantíssim debat sobre el model o
sobre la política turística de les Illes Balears, provocat per uns
fets desgraciats, que, per cert, passaven des de fa molts anys,
pareix que ara alguns han descobert una situació que passava,
per desgràcia, durant molts anys, d’un turisme de molt baixa
qualitat que rebem en algunes zones concretes de les Illes, però
com a mínim ha tengut la virtut de provocar aquest debat. Bé
idò, aquest parlament no s’adona del que passa, mira cap una
altra banda, feim declaracions, això sí, a les rodes de premsa, a
les sales de premsa, el Govern també evidentment ha dit la seva,
com no podia ser d’una altra manera, però en aquest plenari, en
aquest parlament avui no es debatrà aquest tema, aquest tema és
importantíssim. Són molt poc flexibles, molt poc àgils, no pot
ser. Tampoc no pot ser la resposta de no, aquest debat no ens
convé perquè encara podem cremar qualque conseller de
Turisme o podem crear qualque polític.

No, no, senyors, som aquí per donar respostes, som aquí per
debatre i som aquí per entre tots intentar aconseguir solucions.
Si no, aquesta no serà la resposta que els ciutadans i les
ciutadanes esperen d’un Parlament de les Illes Balears que,
evidentment, està en el punt de mira de les polítiques del Partit
Popular quan diu que sobren diputats i quan diu que no hem de
cobrar i quan diu que el Govern ha de fer feina i que l’oposició
no els ha de molestar, que l’oposició en tot cas se’n vagi a fer
feina, ja ens diran quina és la feina que ha de fer l’oposició si no
és el control del Govern: per tant, el que demanam és més
agilitat, més flexibilitat, més participació, més transparència i,
per tant, estar al dia de les necessitats que avui en dia demanda
la ciutadania.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Margalida Prohens, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Com ja va sent habitual aquesta legislatura els grups de
l’oposició, fent ús, com no pot ser d’altra manera, del dret que
els atorga el Reglament, demanen un plenari extraordinari
d’aquesta cambra, i una vegada més el Grup Popular ha
analitzar amb deteniment els temes que motiven aquesta petició
tot esperant, com és de suposar, trobar algun tema nou,
transcendental, que hagi ocorregut durant les darreres setmanes
o bé sobre el qual el Govern no hagi expressat el seu
posicionament, que no coneguem la gestió concreta de
l’executiu en aquest tema en qüestió, en definitiva, un tema
sobre el qual l’oposició no hagi pogut exercir el seu dret de
control al Govern amb total normalitat.

No obstant això, quan miram l’ordre del dia i el que ens
proposen, veim que per exemple quatre de les catorze preguntes
fan referència al Decret de trilingüisme i a la comunitat
educativa. Saben quantes iniciatives hem vist en aquesta cambra
només referides al Decret de trilingüisme, sense entrar en altres
temes educatius més generals?, 74, 74 iniciatives en aquest
Parlament per parlar del TIL, entre mocions, interpelAlacions,
proposicions no de llei, preguntes, solAlicituds de documentació,
74, la majoria de les quals es troben en un expedient tancat,
perquè el Govern ja ha donat deguda resposta i les més recents
es troben en tramitació.

Mai no se’ls ha negat una explicació. Aquest govern no s’ha
amagat mai i sempre ha retut compte de la seva gestió en el
tema educatiu, com en la resta. 74 iniciatives perquè vostès
després puguin treure titulars pomposos com: “un govern que
s’amaga”, “un govern que té por de l’oposició”, o avui hem
sentit “un parlament que està de vacances a l’estiu”. De quin
amagatall i de quina por ens parlen? Algú podria pensar que
vostès avui tenen alguna aportació nova a fer en el tema
educatiu, a part de la crítica destructiva, vull dir, o que hi hagi
hagut alguna novetat al respecte les darreres setmanes. Però
veient que els terminis i els procediments transcorren segons
l’establert i que la seva actitud davant el que sí ha estat un fet
que ha ocorregut les darreres setmanes, com és el pacte signat
entre la Conselleria d’Educació i els sindicats, pel que fa a
l’estabilitat dels interins, la seva actitud ha estat la mateixa,
perquè vostès demanen consens i diàleg, però quan el Govern
aconsegueix aquest consens, vostès tenen una actitud
destructiva i poc responsable, per dir-ho de manera suau. Vostès
diuen que queda un any pel canvi en l’educació, però la seva
actitud de seguir utilitzant l’educació com a arma política per
treure el Partit Popular de les institucions és la mateixa que la
del primer dia. Amb vostès no canvia res mai, ni ara, ni d’aquí
un any. Són bastant previsibles.

Proposen parlar també de la compatibilitat del president
Bauzá, molt poc previsible. La veritat és que hem perdut el
compte dels cops que en aquesta cambra hem parlat de la
compatibilitat del president. Aquest ha estat sens dubte el tema
estrella de la seva estratègia d’oposició, el tema estrella que
se’ls ha estrellat. Per això, tant el president, com els ciutadans,
encara esperam que surtin i almenys reconeguin que s’han
equivocat i demanin perdó, per intentar enganar els ciutadans,
per confondre, per fer una estratègia de acoso y derribo contra
una persona i per intentar guanyat en els tribunals el que no han
guanyat a les urnes, i per utilitzar el seu temps i els sous que
pagam tots els ciutadans per crear polèmiques interessades.
Almenys tenguin la decència de demanar perdó per l’actitud de
determinats diputats d’aquesta cambra davant d’una sentència
d’un tribunal i el poc respecte que han demostrat per una
sentència que no ha dit el que no esperaven que digués. A més,
ara, acabam de conèixer que les sentències es debaten. Jo
pensava que les sentències s’acataven o es recorrien. Però ara es
veu que, a més, les sentències també es debaten al Parlament.

També veim una pregunta sobre les prospeccions quan la
política per part del Govern és la mateixa des del primer dia. De
fet, la postura del Partit Popular, a diferència d’altres partits
d’aquesta sala, és la mateixa des de fa anys, siguem al Govern
o a l’oposició i governi qui governi el Govern de l’Estat. No es
preocupin, aquest govern fa tota la feina i totes les passes que
vostès no van fer quan governaven, perquè ja ho va dir el Sr.
Antich en aquesta mateixa seu, “tanmateix no hagués servit de
res”.

Em parlen de la privatització i de les taxes, no sé si és que
no han llegit que les taxes aeroportuàries s’han congelat fins
l’any 2025. No alarmin, no manipulin. La postura també
d’aquest govern, i així s’ha expressat en diferents ocasions, no
ha canviat, continuam apostant per una cogestió dels nostres
aeroports.

A la interpelAlació també trobam una sorpresa, un tema
inèdit, si em permeten la ironia: la política de salut sexual i
reproductiva. Tema que ha estat objecte de tretze iniciatives
parlamentàries. No tenim cap problema a parlar de salut sexual,
de prevenció o d’avortament. Des del Grup Popular no tenim
cap inconvenient de parlar d’aquests temes i així ho hem
demostrat. El que passa és que en aquests moments hi ha un
avantprojecte de llei que és del que vostès volen parlar, fer
renou i generar polèmica, un avantprojecte de llei que els hem
dit en diverses ocasions que s’està preparant des del Govern de
l’Estat, que és qui té les competències, amb la participació dels
diferents òrgans assessors i de consulta que van fent les seves
propostes i aportacions; un avantprojecte que no està tancat, que
és viu, que es va modificant, enriquint i millorant i que estam
convençuts que serà així durant tot el procés. I en aquests
moments desconeixem quin en serà el text final, almenys des
del Grup Popular ho desconeixem, i quin en serà el text que es
durà a aprovació al Congrés dels Diputats. Per tant, vostès ens
proposen un debat sobre un tema que ni en tenim les
competències ni en tenim tampoc un text final, un text definitiu,
sobre el qual debatre.
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I de les proposicions no de llei en veim una sobre l’illa de
Tagomago, quan en realitat és que a un dels darrers plenaris
extraordinaris, concretament el 3 de juny, el conseller Company
ja va respondre al Grup Socialista, deixant clara la postura del
Govern sobre el tema, deixant clar que es tracta d’un tema
tècnic, que hi ha uns informes de la Comissió Balear de Medi
Ambient, uns informes de la Xarxa Natura i que és aquest ara el
procediment i el punt del procediment en el qual es troba.
Vostès també de manera previsible volen generar dubtes sobre
la gestió del conseller Company i ho volen judicialitzar.
Tampoc no em sorprèn.

Després trobam una proposició no de llei que el seu títol ho
diu tot: "rebuig al TIL". Ja ho sabem, no és nou tampoc. Vostès
rebutgen el TIL i aposten per la immersió. El Partit Popular, en
contra, aposta pel trilingüisme perquè creim que és el millor
sistema per capacitar els alumnes per poder accedir a un mercat
laboral, la majoria de les ofertes del qual requereixen el
coneixement d’aquesta tercera llengua. Però vostès també això
ja ho saben.

I ja per acabar, el darrer tema que proposen és l’obertura
dels menjadors escolars. Aquest és un govern que tot el que
vostès repeteixen i vostès poden repetir mil vegades una
mentida i aquesta tal vegada es converteixi en trending topic,
però no es convertirà en veritat. Aquest és un govern -deia-
conscient que a les nostres illes hi ha persones amb dificultats,
persones que mereixen tot el nostre esforç i tot el nostre suport.
Concretament aquest govern ha augmentat en un 152% el
pressupost de la renda mínima d’inserció o un 142% el
pressupost del Pla de prestacions bàsiques, que per primera
vegada conté una línia específica d’ajuda a les famílies. A més,
dins el mes de juny coneixíem que les Illes Balears rebran
gairebé 900.000 euros de l’Estat, per garantir les necessitats
bàsiques dels menors en situació de risc, especialment
d’alimentació, que aniran destinats a família i a unitats de
convivència que es troben en situació de vulnerabilitat i
s’establiran, a més, els mecanismes de colAlaboració amb els
ajuntaments que són els que més coneixen aquestes realitats.
Concretament aquesta partida es podrà destinar a despeses
d’alimentació per a menors, despeses de roba i d’higiene bàsica
també de menors, despesa de transport públic o escolar, despesa
d’escolarització, despeses de lleure en època de vacances
escolars o programes i prestacions que els ajuntaments
considerin necessàries.

En definitiva, una vegada més, rebutjam aquest plenari,
perquè com hem vist i argumentat a banda de complir amb el
seu propi expedient, han vengut aquí sense cap motivació real
per a la seva convocatòria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Armengol en
torn de rèplica.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Partit Popular continua igual,
desgraciadament, i el seu concepte de democràcia de cada
vegada és més feble. No entenc per part de la portaveu del Partit
Popular que hi hagi cap explicació sobre la necessitat real que
existeix de la ciutadania, de demanda de respostes a les
preguntes, d’intentar cercar solucions als problemes, de tenir la
capacitat de diàleg i d’una cosa ja més simple, si la Sra. Prohens
ho vol reflexionar una mica, que el Parlament estigui obert a la
petició de tots els que som part del Parlament. Per què hem de
tenir el Parlament tancat el mes d’estiu? Hi ha algú que no vol
venir al Parlament a treballar el mes d’estiu? És tan simple com
això. Per què el Parlament ha d’estar tancat als grups
parlamentaris, a la capacitat de propostes, de debat i de control
i només ha d’estar obert al que diu el Govern, que diu vull fer
quatre lleis el mes d’estiu i punt. Aquest és el sentit democràtic
del Partit Popular?

Nosaltres entenem que la realitat social supera tot això i que
la ciutadania demanda molta més implicació dels polítics en la
presa de decisions i en la capacitat de cercar solucions des del
diàleg i amb la capacitat de treballar per cercar solucions. Si no
som capaços ni tan sols d’obrir les portes i els micròfons perquè
puguem parlar i ens puguem escoltar, difícilment podrem cercar
les solucions a aquests problemes.

Diu la Sra. Prohens que no li pareix ni d’actualitat, ni
d’interès, ni problemàtica la qüestió educativa. No se n’ha
adonat, que hi ha un bullit enorme i que ha acabat el curs
escolar d’una forma absolutament convulsa? No se n’han
adonat, que els projectes del TIL han hagut de ser passats una
i una altra vegada als claustres perquè puguin ser aprovats? No
se n’han adonat, que el Govern canvia a dit equips directius
quan no aproven el projecte de TIL? No se n’han adonat, que hi
ha molts de problemes dins els centres escolars, que els
projectes no són consensuats i que les famílies ja han matriculat
els seus infants sense saber els projectes lingüístics dels seus
centres perquè vostès han estat incapaços de posar ordre? No se
n’adonen, que tenen un desgavell muntat dins el món educatiu
com mai no s’havia vist en aquesta comunitat autònoma per les
dèries ideològiques del president Bauzá? No se n’adonen, que
és necessari dialogar i acordar?

Ara vostè està molt contenta d’un pacte d’interins. Idò per
què no s’asseuen a parlar del TIL? Per què no són capaços
d’asseure's a una taula i a dialogar? Per què el president Bauzá
no vol rebre la comunitat educativa? Jo crec que tot això mereix
una resposta perquè són problemes que tenen els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma. I crec que el Parlament hi hauria
de fer front d’una vegada per totes.
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Després a vostè tampoc no li pareix d’actualitat que es
privatitzi el 49% d’AENA, amb el que això significa per a les
Illes Balears. Però això no és d’actualitat segons la Sra.
Prohens, no hi ha cap problema. Els treballadors d’AENA estan
en vaga i a vostè això no li preocupa. Jo ho trob absolutament
sorprenent. I que em diguin que això és compatible amb la
cogestió aeroportuària i amb la baixada de preus, quan tothom
sap que si entra capital privat és per fer negoci, per fer negoci,
perquè una empresa no entrarà a fer caritat a les arques
públiques. I això és incompatible amb allò que dèiem nosaltres
que els beneficis dels aeroports de les Illes Balears puguin
repercutir a l’economia de les Illes Balears i, per tant, per això
defensàvem la cogestió aeroportuària.

Jo, Sra. Prohens, amb això i amb el que va passar divendres
passat al Consell de Ministres, que obliguen els ports de tot
Espanya que el 50% de tots els seus beneficis vagin a un fons
d’accessibilitat terrestre, o sigui per pagar AVE, o sigui que els
ports de les Illes Balears, els beneficis que tenen a partir d’ara,
hauran d’anar als ports d’altres llocs d’Espanya per poder pagar
l’accés a AVE d’aquests ports, i vostès trobin que això és lògic
i que això no mereix l’atenció per part d’aquest parlament,
sincerament és una mica sospitós.

Després ens diuen que tampoc no és d’actualitat que, havent
tengut un president de les Illes Balears salvat en el darrer segon
per una sentència, i que no en podem parlar. Què és que les
sentències no tenen responsabilitats polítiques? No hi ha mai
responsabilitat política a assumir per part del Partit Popular?
Què és que no hem de poder debatre una qüestió que és ben
complicada? Jo sincerament, Sra. Prohens, tot això no ho acab
d’entendre. 

Igual que no entenc que no pugui ser d’actualitat, tal i com
plantejàvem en aquest plenari, les prospeccions petrolieres.
Quan de temps fa que el Sr. Bauzá ens va dir que tenia una cita
amb la Sra. Soraya Sáez de Santamaría? Dos mesos. Quan el
rebrà? Tenim dret a demanar-ho al President? Troba que tenim
legitimitat per demanar-li si té alguna reunió feta amb Madrid
o té algun acord fet? Perquè després del que acaba de passar a
Canàries, nosaltres estam de cada vegada més preocupats amb
l’amenaça de les prospeccions a les Illes Balears, de cada
vegada més preocupats. I la negativa del Govern a fer
absolutament res, cap moviment polític, demanar una reunió
amb el president d’Espanya, anar amb les plataformes, fer tot el
renou que s’hagi de fer i més per aturar-ho, si de veres estam
amb el no, facem tot el que s’hagi de fer per fer possible aquest
no; ara, tancar les portes i dir que no en volem parlar, no crec
que sigui la mesura millor.

Igual que vostè dirà amb to sarcàstic, que la Llei
d’avortament no és preocupant. Idò és molt preocupant, Sra.
Prohens. Llevar drets a les dones és molt preocupant. Que a la
dona li llevin el dret a decidir sobre el seu cos i sobre la seva
maternitat és molt preocupant. I clar que mereix de debats
parlamentaris i clar que mereix de propostes per part de
l’oposició. I hauria de merèixer amb contundència una actitud
del Govern de les Illes Balears en contra d’aquest avantprojecte
de llei, respecte del qual està en contra el 80% dels ciutadans de
tot Espanya i concretament les dones d’aquesta comunitat
autònoma. 

Per tant, no em digui que els temes no són d’actualitat.
Digui’m vostè que no en volen parlar, que no volen escoltar qui
pensa diferent, que han decidit en aquesta comunitat autònoma
vostès tots sols, governar tots sols contra tothom i que volen
seguir igual, tancant les portes del Parlament, només escoltant-
se a vostès mateixos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol, ha d’acabar.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Acab. I amb una incapacitat de diàleg que ha estat l’eix
transversal de la forma de governar del president Bauzá. Per
tant, ja li anuncii que nosaltres continuarem demanant plenaris
extraordinaris i malgrat no vulguin venir tots els diputats a fer
feina, hauran de fer diputacions permanents, perquè demanarem
plenaris extraordinaris sobre finançament i sobre les qüestions
d’actualitat que trobam que s’han de debatre i que s’han
d’acordar en el ple del Parlament, que és la seu de la
representativitat dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.
I malgrat no els agradi, el poder legislatiu i el poder de decisió
és en aquesta seu, no només a l’executiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gabriel Barceló en torn de rèplica.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La portaveu del Partit Popular deia
que una vegada més l’oposició ha demanat aquests plenaris
extraordinaris i una vegada més la conclusió a què arriba el
partit que dóna suport al Govern ha estat la mateixa, negar la
possibilitat que aquest parlament debati durant aquests mesos
d’estiu. Ja he fet l’argumentació a la meva primera intervenció.
A pesar del que digui el Reglament i l’Estatut d’Autonomia, si
hi hagués acord de tots, seria possible dur a terme aquesta
agilitat i aquesta flexibilitat que aquest parlament avui ha de
donar resposta. El problema és que si giram l’esquena a això,
estam girant l’esquena als nous temps.

L’argument del Partit Popular és pràcticament només un i
ben pobre, que els temes ja estan debatuts, que se n’ha parlat
prou. Qui és que decideix o té la vara de mesurar per dir que se
n’ha parlat prou, d’un tema? És el Partit Popular qui decideix
quan un tema ja està prou debatut i ja no se’n pot tornar parlar?
Els temes, per sort o per desgràcia, són vius, canvien. 

El conflicte educatiu està canviant contínuament, hi ha
qüestions contínuament damunt la taula. Hi ha un curs que ha
acabat fa poc i un curs que comença d’aquí poc. Per tant, ara és
un bon moment per parlar-ne. Igual que els temes vius encara,
per desgràcia, del tema de la privatització d’AENA, de la qual
fa molts d’anys que en parlam i segurament i no per a bé, en
seguirem parlant durant bastant de temps; o de la intenció de la
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privatització dels ports dependents de la CAIB o del tema
d’aquest atac als drets de les dones que el Govern d’Espanya en
aquests moments està duent a terme, amb aquesta modificació
de la Llei d’avortament: o recentment els fets que hem conegut
de la desprotecció de l’illa de Tagomago a Eivissa, o altres
temes que van sorgint contínuament.

Per tant, nosaltres consideram que ni el Govern ni el Partit
Popular per molta majoria que tenguin, poden decidir quan un
tema està prou debatut, poden decidir si un tema els interessa o
no els interessa parlar-ne. Som prou madurs i prou grans i
evidentment tenim capacitat els grups parlamentaris i aquest
parlament per debatre allò que considerem. I insistesc, el que és
avui per avui als mitjans de comunicació. Hi ha debats
contínuament en els mitjans de comunicació: el del sistema de
finançament, el tema turístic, política turística, més que mai
avui és present a tots els mitjans internacionals, se n’està parlant
per tot, se’n fa ressò la premsa internacional i en aquest
parlament no en parlarem, com a molt prest fins a mitjans de
setembre, no en parlarem. Són massa poc àgils, són massa poc
flexibles. No és possible, no és possible aquesta situació.

Per tant, des del Grup MÉS, lògicament, ens comprometem
a impulsar una reforma del Reglament entre tots, perquè el
Reglament respongui a les noves necessitats, respongui a una
major agilitat, que es pugui millorar la tasca de control del
Govern, sigui qui sigui que sigui al Govern, sigui qui sigui que
sigui a l’oposició.

I, sobretot, demanam al Partit Popular que deixi de fer la
tasca del Govern, avui la Sra. Prohens, la portaveu del Partit
Popular, ens ha explicat el que nosaltres voldríem sentir del
Govern, no li correspon aquesta tasca a la portaveu del Partit
Popular, explicar el que el Govern fa, no és la feina i la tasca del
Grup Popular donar explicacions del que fa el Govern, com ens
ha explicat, per exemple, en el tema de política social, perquè hi
ha, efectivament, qüestions socials plantejades en aquest plenari
extraordinari, és la consellera d’Assumptes Socials la que ha de
venir a donar explicacions al Parlament quan se la requereix per
temes que siguin en aquests moments d’actualitat o temes que
puguin ser d’interès parlamentari.

Per tant, amb aquestes explicacions que la Sra. Prohens dóna
sobre la tasca social de la consellera, no s’ha complert ni molt
manco el que pretenem, no és la tasca; com tampoc no és la
tasca del Govern quan sembla que parla en nom del Partit
Popular, confonen contínuament, el Govern parla en nom del
Partit Popular, el Partit Popular parla en nom del Govern; no,
idò no, han de tenir ben clar on són les diferències i no les han
tengut clares a cap moment, des del principi de legislatura, quan
el president del Govern en lloc de presentar el nou govern al
Consolat de Mar el va presentar a la seu del Partit Popular, a
partir d’aquí ja varen començar les coses malament, amb una
confusió absoluta, que avui hem tornat veure i que continuam
veient, i una altra de les coses que també s’han de canviar
evidentment per al bé de la política.

En definitiva, no insistirem en els nostres arguments, creim
que els temes és important debatre’ls, és important que durant
tres mesos hi hagi control de govern i és important que aquest
Parlament respongui als debats que en aquests moments són al
carrer i no haver d’esperar a mitjan setembre per tenir-los,
perquè és ara que hi són, en aquests moments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo, de vegades, quan sent aquí
afirmacions com les que hem sentit avui de matí, com que la
Mesa del Parlament no hauria de permetre que el Parlament fos
tancat o que el Parlament estigués al servei del Govern, la
veritat és que sembla que aquí ningú no té passat i que aquesta
és la primera legislatura d’aquesta història parlamentària, per
això voldria començar felicitant aquesta Mesa del Parlament,
per la rapidesa amb què han convocat aquesta diputació
permanent, aquesta presidenta, a qui tantes vegades critiquen i
que avui han oblidat també de parlar de la rapidesa, un cop
solAlicitada aquesta diputació permanent, de la seva
convocatòria, que si ho comparam amb la legislatura passada,
la veritat és que les comparacions poden ser odioses.

No volem parlar, jo ja els he dit a la meva primera
intervenció totes les vegades que havíem parlat dels temes que
avui ens proposen. Podem també mirar les darreres diputacions
permanents que hi ha hagut en aquesta cambra: gener de 2014,
Diputació Permanent per parlar d’educació; setembre de 2013,
educació; juliol de 2013, educació; juliol de 2012, educació; 25
de gener de 2012, avortament. Aquests són els temes, aquesta és
la novetat dels temes que avui ens proposen, és a dir que jo li
demanaria a la Sra. Armengol, que ja que ha expressat la seva
voluntat de continuar insistint en plenaris extraordinaris, cosa
que em sembla perfecte i que té tot el seu dret, també podem
parlar o vostè en pot solAlicitar per a temes més variats, perquè
m’imagín que la propera diputació permanent serà per parlar o
d’educació o d’avortament.

Aquest és un govern que s’amaga, que només parla del que
li interessa, falta democràcia, falta participació, un parlament
que se’n va de vacances l’estiu; curiós que aquesta democràcia
i aquesta participació que propugna l’esquerra sempre ho fa des
de l’oposició. Dia 1 d’agost de 2013, de l’any passat, hi va
haver aquí, en aquesta diputació permanent, una compareixença,
a voluntat pròpia, de la consellera d’Administracions Públiques,
per retre compte del malaguanyat incendi d’Andratx. Si ho
comparam també amb l’incendi de Binirràs, o per exemple amb
l’enfonsament del Don Pedro o per exemple amb la crisi interna
de quan es va rompre el pacte de progrés, i escoltam les
intervencions dels portaveus de l’oposició, podem imaginar que
aquí hi va haver diputacions permanents, plenari extraordinari,
molta democràcia, molta transparència i gens de vacances; el
que passa és que quan anam a l’històric veiem que es van negar
sistemàticament a convocar plenaris extraordinaris per parlar de
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temes els quals sí eren urgents, sí eren cabdals i sí que havien
passat de manera sobtada, com va poder passar l’any passat
l’incendi d’Andratx i que es van donar totes les explicacions
que es requerien als grups parlamentaris i que requeria aquest
parlament.

El maig de 2015, ha dit la Sra. Armengol, això canviarà
perquè el Partit Socialista governarà. Sembla que el Partit
Socialista no ha governat mai, perquè la veritat és que el
Reglament d’aquest parlament, d’aquesta cambra, es va aprovar
quan governava el Partit Socialista, amb el suport del Grup
MÉS, i tant el Reglament com l’Estatut d’Autonomia es varen
aprovar amb el suport de tots els grups polítics, que és on
s'estableixen els períodes ordinaris i extraordinaris.

També hem vist aquesta legislatura que tal vegada varen
aprovar un parlament pensant que els anava bé llavors, però
hem vist que aquest reglament no els ha anat bé des del minut
1 d’aquesta legislatura, que és la primera legislatura que es posa
en pràctica; no els van bé les preguntes, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... no els van bé els terminis, no els van bé les compareixences,
en definitiva, els que varen liderar la reforma del Reglament
n’estan ben poc orgullosos.

Diuen que aquest un parlament que tancam les portes a
tothom. Avui veurem una llei de ports, una llei de consum, una
llei d’emergències, i també és en tramitació una llei de joc i una
llei de mines, lleis que tenen un marcat contingut econòmic, un
marcat contingut que surt dels mateixos sectors, sector, per cert,
avui, el sector de ports, que no sé què els diran quan vostès no
varen recollir a la legislatura passada en un únic decret que
varen fer sobre ports cap de les seves alAlegacions, aquest és un
parlament obert als ciutadans, oberts als sectors econòmics i
obert a les necessitats de la nostra comunitat autònoma. 

Vostès, i ho han tornat demostrar avui, voldrien un
parlament obert a la seva manera de fer política i a les seves
polèmiques interessades; voldrien un parlament que continuàs
parlant -la veritat és que jo tenia l’esperança que després de la
sentència canviarien de tema-, però vostès volen continuar
parlant en aquest parlament sobre el Sr. Bauzá i sobre la seva
compatibilitat. Després, vostès ja havien dictat sentència, vostès
varen dir que el Sr. Bauzá havia de triar entre els seus negocis
privats o el seu càrrec de president, que el Sr. Bauzá era
incompatible, que el Sr. Bauzá era incompatible amb els
ciutadans, incompatible amb el seu càrrec, i jo els vull dir que
vostès que donen tanta lliçó de democràcia, la primera lliçó de
democràcia que haurien d’entendre és respectar la justícia i
acatar les decisions judicials i abstenir-se de fer segons quins
comentaris que no haurien de ser, almenys, dins aquesta seu
parlamentària.

No ho sé, vostè em diu que no me n’adon, no sé si vostè no
se n’adona, que aquesta manera de fer política és obsoleta i que
de cada vegada estan més tot sols.

Parla el Sr. Barceló del model turístic, diu que no n'hem
parlat..., 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, ha d’anar acabant.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... de model turístic -ja acab, Sra. Presidenta-, la realitat és que
hem parlat de zones madures en aquest parlament, hem aprovat
una llei general turística en aquest parlament, hem parlat de
projectes d’interès autonòmic i, si no ho record malament,
vostès s’han oposat sistemàticament a totes i cada una de les
propostes per canviar el model turístic i per optar per un model
turístic de qualitat en aquesta comunitat autònoma. A més, el
Govern els ha convocat, als portaveus i als grups parlamentaris,
al Consell Assessor de Turisme que tendrà lloc aquest dijous,
per parlar del tema d’actualitat.

Jo no sé on veuen vostès un govern que s’amaga o que no
compta amb la seva opinió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Si els sembla, passam a la votació de la proposta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Queda rebutjada per 9 vots en contra i 5 a favor.

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