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Debat i votació de les propostes de resolució derivades
del debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

El punt únic de l’ordre del dia correspon al debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris, derivades del debat general sobre l’acció política
i de govern de les Illes Balears.

El debat es farà de la manera següent: en primer lloc es
debatran les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, a continuació les presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca i
finalment les del Grup Parlamentari Popular. 

Les propostes presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la Mesa seran transcrites literalment en el Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu corresponent per
fer-ne la defensa. Acabat el debat de la totalitat de les propostes
presentades es farà la votació en el mateix ordre que han estat
debatudes. 

Debat de les 46 propostes del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 9528/12. Per defensar-les, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que l'actuació política es fonamenti en el diàleg i la
concertació social, i en aquest sentit insta el Govern de les
Illes Balears a fer una política econòmica d'acord amb les
necessitats dels ciutadans, amb diàleg i consens, en defensa
dels interessos d'aquestes illes davant el Govern de l'Estat,
i per tant a constituir un grup de treball d'institucions,
organitzacions i persones que elaborin propostes de futur
per a les Illes en els àmbits econòmic, social i laboral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el Projecte de pressuposts de la
comunitat de les Illes Balears per a 2013 i el Pla
econòmicofinancer de reequilibri 2012-2014, i a presentar
un nou pressupost i un nou pla basats en una política fiscal
progressiva, en polítiques de reactivació econòmica i en el
manteniment de l'estat del benestar.

3. El Parlament de les Illes Balears reafirma la condició de
caràcter oficial de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tal i com estableixen el nostre Estatut d'Autonomia
i la Constitució Espanyola i, per tant, insta el Govern de les
Illes Balears que reformi la Llei de funció pública per tal
d'adaptar-la a aquesta realitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que exigeixi del Govern de l'Estat el
compliment estricte de l'actual model de finançament de les
comunitats autònomes, de manera que situï les Illes Balears
a la mitjana de finançament de les comunitats autònomes
i plantegi una negociació per a la reducció progressiva del
dèficit fiscal.

5. El Parlament de les Illes Balears considera d'extrema
urgència solucionar la problemàtica dels desnonaments,
insta el Govern d'Espanya a canviar la legislació en
matèria hipotecària per instaurar la dació en pagament i el
lloguer social per unitats de convivència amb situació
objectiva de risc.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer real el seu compromís amb els ciutadans
de les nostres illes de lluita contra l'atur, amb tot un seguit
de mesures:

1. Habilitar els recursos econòmics que possibilitin
acordar mesures d'urgència per a l'accés al treball dels
colAlectius amb especials dificultats, joves i aturats de
llarga durada sense prestacions.
2. Concertar amb els agents socials el Pla d'ocupació
2012-2016, amb l'objectiu d'establir les mesures
necessàries d'acció pública i privada que permetin
assolir un compromís públic de reducció de l'atur
interanual i de l'atur dels joves de les Illes Balears.
3. Garantir l'existència del personal i dels mitjans
necessaris perquè el servei públic d'orientació pugui
atendre com a mínim el 60% dels treballadors en atur
de les nostres Illes.
4. Aportar 1'1,1% del PIB, en recursos propis destinats
a polítiques actives d'ocupació a les nostra comunitat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a concertar en el marc del Consell de
l'economia social i el treball autònom un pla de mesures
que incideixin i garanteixin la formació, els incentius
fiscals i els instruments de finançament per als projectes
dels emprenedors i de l'economia social.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar des de la concertació social i
l'acord amb ajuntaments i consells insulars, la reactivació
del programa d'Agents de Desenvolupament Local i
elaborar un pla extraordinari i urgent de contractació de
treballadors en atur de llarga durada que hagin esgotat les
prestacions i tenguin carregues familiars.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el diàleg amb el sector comercial
i a aturar les mesures de liberalització comercial que duen
a terme des del Govern fins que hi hagi un acord.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar, en compliment de Llei Orgànica
1/2007, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, les inversions estatutàries que pertoquen a la
nostra comunitat així com a reclamar els 1.000 milions
d'euros que deu l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pactar el Pla de viabilitat dels hospitals
General i Joan March amb els sindicats sanitaris, sense
l'acomiadament de treballadors.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 27 de novembre del 2012 2691

 

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a excloure els pacients del copagament dels
serveis sanitaris en el moment d'utilitzar-los, i a no
aplicar-lo ni sobre els serveis d'atenció mèdica, ni sobre
serveis hotelers ni sobre medicaments i farmàcia i, de la
mateixa manera, a retirar de la taxa per l'emissió de la
targeta sanitària individual, taxa que no millora l'atenció
sanitària i suposa un copagament per l'accés per rebre
atenció sanitària.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la cartera de serveis i a mantenir
el dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària a tots
els ciutadans espanyols i a tots els ciutadans estrangers
que resideixen entre nosaltres o ens visiten, tal i com
estableix l'article 25.1 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'augment
dels temps de llistes d'espera per accedir a una intervenció
quirúrgica, a una consulta amb un especialista hospitalari
o a una prova complementària, i considera prioritari
millorar els temps d'espera per accedir-hi, per això insta la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a iniciar
amb urgència un pla de xoc contra les llistes d'espera
sanitàries.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cobrir amb recursos propis la baixada dels
recursos econòmics que provenen de l'Estat per a 2013 en
matèria de política social, recursos que inclouen
programes de prestacions bàsiques socials que gestionen
ajuntaments i consells insulars, les prestacions
econòmiques que cobren els cuidadors de persones amb
dependència a l'entorn familiar així com a fer-se càrrec
íntegrament de la seva quota de la Seguretat Social, per tal
que els cuidadors puguin gaudir d'una pensió.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transformar l'actual hospital de Can Misses
a Eivissa, el Verge del Toro a Menorca, i Son Dureta a
Mallorca, en centres sociosanitaris.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre mesures d'atenció a majors i
dependents que incloguin: la garantia de totes les
prestacions previstes a la Cartera Bàsica de Serveis Socials
2011-2014, la rehabilitació dels equipaments residencials
de titularitat pública amb la finalitat d'augmentar el
nombre de places actuals per a persones amb dependència
reconegudes que no poden accedir al recurs per manca de
places residencials, així com també a incrementar un 60%
la concertació de les places de residències geriàtriques i
sociosanitàries, així com les lligades a centres de dia amb
consells i ajuntaments, i l'obertura immediata de la
residència de Sant Antoni de Portmany.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l'aprovació d'un pla de suport al
tercer sector social 2013-2015 que millori els mecanismes
per aconseguir un compromís real i efectiu de tots els
departaments implicats i que creï un fons per a deutes de
les administracions públiques amb les entitats del tercer

sector que donen atenció a persones amb dependència o
discapacitat.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar en un pacte per la lluita contra la
pobresa, amb la participació i el consens dels colAlegis
professionals, els grups parlamentaris, els agents
econòmics i socials i les entitats, amb la finalitat de:

1.Crear un sistema públic i fiable d'indicadors socials
a la nostra comunitat que permeti conèixer les dades
socials més rellevants com, entre d'altres, l'evolució de
l'índex de pobresa a les IB.
2. Establir polítiques transversals, que permetin totes
les persones viure en dignitat i amb les necessitats més
bàsiques cobertes.
3. Establir el salari social a la nostra comunitat per
donar cobertura bàsica a tants de ciutadans que viuen
ja a la nostra comunitat en una situació d'extrema
pobresa.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar l'avantprojecte de llei de convivència
i escolar i autoritat del professorat, així com a retirar
també el Decret de tractament integral de llengües.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar des de la igualtat d'oportunitats
per a tots els joves, visquin on visquin, els nous estudis i les
noves titulacions dins el camp de la Formació Professional
per tal de lluitar contra l'abandonament prematur i el
fracàs escolar.

22. El Parlament de les Illes Balears considera
imprescindible reforçar els plans d'acollida i de reforç per
als estudiants amb necessitats educatives derivades de
condicions personals específiques, per poder contribuir a
un sistema d'ensenyament realment inclusiu.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar impuls a la finalització de distints
projectes de caire educatiu a les distintes illes com són:
nova seu de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa, licitació
de l'ampliació de l'Institut Ramis i Ramis de Maó,
contractar les obres de construcció del nou colAlegi d'Es
Pratet i iniciar les obres del CEIP Son Macià a Mallorca.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar-se al dia dels pagaments pendents als
centres docents, en particular de les dotacions de
manteniment als centres docents i dels serveis
complementaris: beques de menjadors, llibres, beques als
estudiants i deutes de transport
escolar, en el termini d'un mes.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar l'autonomia municipal i insular en
l'aplicació de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació
de la Llei de funció pública, i a respectar la decisió de cada
institució d'exigir el coneixement de la llengua catalana
com a requisit en cadascun dels llocs de treball que es
consideri oportú.
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26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a apostar decididament per la política
cultural, aturant les retallades indiscriminades en aquest
sector i impulsant un paquet de mesures que inclogui: el
manteniment de la presència de les Illes Balears dins
l'Institut Ramon Llull, el suport a la conversió de l'Espai
Mallorca en un nou Espai Illes a Barcelona i el suport a les
indústries culturals.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre posició enfront del contingut del
Projecte de llei de costes aprovat pel Govern d'Espanya per
tal que compleixi amb el precepte constitucional de
protecció efectiva del litoral.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar els aspectes inconstitucionals de la
Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a
l'ordenació urbanística sostenible, i de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar el compliment del Conveni
ferroviari amb el Ministeri de Foment, així com a continuar
les obres del tren de Manacor fins Artà.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
ampliar els límits de la zona de protecció del Parc
Nacional Marítimoterrestre de Cabrera.

31. El Parlament de les Illes Balears rebutja que es permeti
la importació de fems, encara que arribi sota el nom de
combustible, des de fora de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, per ser incinerats a Mallorca.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir un govern paritari.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears que compleixi amb la Llei
2/1996, d'incompatibilitats, i a aplicar la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 16 de
novembre de 2007.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que tots els seus consellers i alts càrrecs,
exerceixin el càrrec amb dignitat, humilitat, transparència
i honradesa, tot rebutjant la utilització de fons públics per
activitats privades i mantenint una actitud d'exemplaritat
en la seva activitat.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un permanent diàleg i consens amb
els treballadors públics de l'administració autonòmica i
amb els sindicats, en relació amb qualsevol proposta o
decisió que suposi una reducció de drets laborals o un
acomiadament (ERO) del personal al servei de les Illes
Balears o de qualsevol de les seves empreses públiques o
del sector públic instrumental.

36. El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la delegació territorial del Govern
a l'illa de Formentera.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a personar-se en totes les causes judicials de
casos de corrupció en les quals s'investiga la comissió de
presumptes delictes de prevaricació i malbaratament de
cabals públics, entre d'altres, comesos per responsables
polítics de l'administració autonòmica, i a reclamar els
diners presumptament malbaratats.

38. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
acordar per unanimitat amb els consells insulars la llei de
finançament dels consells, garantint mentrestant tot el
finançament aprovat el 2010, l'existent a la secció 32 més
la quantia de les bestretes establerta a la Llei de
pressuposts de 2010 i aprovant un pla de pagaments del
deute global amb els consells insulars.

39. El Parlament de les Illes Balears rebutja la forma en
què el Govern de les Illes Balears exerceix les
competències d'iniciativa legislativa i potestat
reglamentària, abusant dels decrets lleis i furtant la funció
legislativa del Parlament.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el diàleg amb els municipis, a
complir amb els seus compromisos econòmics i a mantenir
el Fons de Cooperació Local en els termes que estableix
actualment la Llei municipal i de règim local, en el sentit
que cap municipi no rebrà una quantitat inferior a la de
l'any anterior, així com a elaborar un pla de pagaments per
fer front als deutes del Govern amb els municipis.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que elabori un calendari per fer efectiu el
traspàs de les competències pendents que l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears de 2007 atribueix als
consells insulars, per tal que siguin efectives durant
aquesta legislatura, prioritzant el traspàs de competències
en matèria de turisme als consells insulars, tot transferint
els corresponents recursos humans, materials i econòmics
al Consell de Mallorca i al Consell de Formentera en
matèria d'ordenació turística així com la promoció turística
als consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
de Formentera.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar els organismes de participació i
d'audiència a la ciutadania que ha eliminat durant el
darrer any, com són el Consell de la Joventut de les Illes
Balears, el Consell Econòmic i Social, l'Oficina del
Defensor del Pacient i les oficines d'atenció a les víctimes
del delicte.
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43. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a establir una
programació -tant a la ràdio com a la televisió- basada en
la seva funció de servei públic, en el rigor i la
independència professionals, en la defensa i la promoció
-en totes i cadascuna de les emissions, amb independència
del seu contingut i format- de la llengua i la cultura
catalanes, pròpies de la nostra comunitat, i fonamentada en
el més absolut respecte a l'Estatut d'Autonomia i als
principis de la Llei reguladora de l'ens, sota els principis
d'objectivitat, pluralitat i independència política.

44. El Parlament constata la pèrdua de connectivitat aèria
i marítima de totes i cadascuna de les Illes Balears i insta
el Govern de les Illes Balears a exigir al Ministeri de
Foment la seva recuperació i a treballar -d'acord amb la
ponència creada per aquest parlament- per a l'aplicació
efectiva del dret a una connectivitat suficient, justa,
eficient, estable i adequada quant a preu, rutes, horaris,
capacitats i freqüències a tots els ciutadans de les Illes
Balears, d'acord amb les possibilitats i el preu de transport
de què disposen la resta de ciutadans de l'Estat Espanyol,
fomentant així la competitivitat de la nostra economia i la
igualtat d'oportunitats.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, conjuntament amb cada consell insular,
estructuri productes turístics basats en la diferenciació de
cada illa, especialment amb els que es desenvolupen a la
temporada baixa i d'hivern com ara turisme cultural i
patrimonial, gastronòmic, de salut i d'esport i de natura,
així com el turisme de creuers adaptat a cada realitat
insular, productes tots ells d'especial incidència econòmica
en els períodes de menor activitat turística.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la connectivitat dels ciutadans de
Formentera desenvolupant la Llei de transport marítim de
les Illes Balears a través del reglament previst que ha de
permetre disposar d'un transport amb Eivissa suficient i
just en freqüències, horaris, capacitat i preu.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, Sr. President. Ara fa una setmana que es va
celebrar el debat de política general, l’opinió del Grup
Parlamentari Socialista va quedar molt clara, després de setze
mesos ha quedat palès que aquest govern no té capacitat ni
esperit de diàleg ni d’acord amb la nostra societat ni amb els
seus agents socials, econòmics i polítics. Un govern que acota
el cap davant Madrid, ni arriben els 400 milions ni es paguen els
1.000 milions que ens deuen, tenim la inversió més baixa dels
propers pressuposts generals de l’Estat i ha quedat molt clar que
aquest govern fa allò que li manen a Madrid amb relació al
compliment del dèficit. No vol incomodar i no demana la seva
flexibilització. Un govern del Partit Popular amb un missatge
molt clar en la cosa econòmica: austeritat, compliment de
dèficit, manca de mesures de reactivació econòmica i d’inversió
juntament amb una política de retallades a l’estat del benestar.

Tot això ens ha situat en un escenari que implica menys
activitat, més atur i reducció de l’ocupació amb una aturada de
l’economia i del consum, les persones més empobrides, amb
més desigualtat i menys cohesió social. Estam pitjor que fa un
any. 

El 25% d’atur va ser el màxim que es va assolir durant la
gran depressió, avui Eurostat ens diu que l’economia espanyola
es contraurà un 1,4% l’any que ve i que l’atur arribarà al 26,5.
Davant això aquest govern no ha cregut oportú fer en el seu
debat i en les seves propostes de resolució res, simplement s’ha
limitat a dir que quan passi el mal temps la cosa anirà bé de nou,
sense aportar cap mesura i atribuint el mal temps el Govern del
pacte. Això és tot el que té a dir un govern que té majoria
absoluta després de setze mesos de governar. Els seus anuncis
són rectificacions que al mateix temps són desmentits després,
promeses de millora de finançament que ni tan sols ens posen
a la mitjana i resulten un fre a la inversió que hauria de millorar
la nostra qualitat de vida.

Pitjor és que no hi ha propostes més enllà d’això. Fer
propostes de resolució mirant el passat demostra que no hi ha
solucions per al present. Aquestes són les propostes del Partit
Popular. Les perspectives són dolentes i volen afrontar el futur
sense generar confiança ni credibilitat i els diu això tothom, els
bancs, els empresaris, els sindicats, els funcionaris, els mestres
o les infermeres, tothom, fins i tot els seus. 

Aquest debat de política general i aquestes propostes de
resolució demostren que hi ha dos models oposats, dues formes
totalment diferents de governar, hi ha una forma que encara
mira el passat i del futur no sap què n'ha de fer, i el futur és
negre. El vicepresident ho ha dit a una entrevista, no hi haurà
solucions fins a la propera legislatura. Si abans no estam tots
asfixiats per la crisi. 

Nosaltres pensam que la gran diferència entre nosaltres i el
Partit Popular és que tenim un full de ruta que clarament vàrem
proposar en el debat i que repetim a les nostres propostes de
resolució, i que resumiré a continuació en vuit punts.

Primer punt. Política de diàleg per sobre de la política de
confrontació en tots els temes, en tots els dossiers, amb tots els
agents socials. En temps de crisi, diàleg, concertació, consens
i solucions, no imposicions. Agafin l’exemple que vulguin de
les nostres resolucions. Ens jugam en aquest moment la nostra
supervivència econòmica així com ens deixa actualment el
Partit Popular de Madrid, amb la seva connivència. Per tant, des
del diàleg amb els agents socials front Madrid per un tractament
més just, igual almenys que la resta de territoris. Això és un
camí llarg que no ha de variar entre un govern i un altre. 

Un model fiscal que sigui sobretot progressiu, coherent, just
i que gravi als que més tenen. El vàrem presentar l’any 2010 i
pensam que aquest ha de ser el camí, el camí no és improvisar
imposts ni posar imposts per pagar els bancs, el camí és un
sistema impositiu que millori els nostres serveis públics. 
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Un estat de benestar que garanteixi la cohesió i la justícia
social, que faci progressar la societat des de la igualtat
d’oportunitats en matèria d’educació, benestar social,
dependència i sanitat i que aquests grans eixos no es puguin
atacar ni manipular des d’una postura unilateral que no millora
ni la democràcia ni el país ni la cohesió social. Els casos
d’educació, sanitat o dependència demostren que hem d’anar pel
camí contrari. Sí, parlam de persones, de persones que
necessiten atenció sanitària, parlam de persones, dels nostres
majors, d’aquells que són més fràgils i febles, d’aquells que
necessiten de les nostres cures, però també del nostre suport i de
la nostra calidesa en l’atenció. Tenim 16.000 persones en
situació de dependència reconeguda. Sí, parlam de persones, de
nines i nins, de mestres i professors, necessitam educar i
transmetre valors, necessitam invertir en formació i no atacar els
nostres professors, necessitam reforçar l’acollida i els estudiants
amb necessitats educatives especials. Sí, parlam de persones,
d’aquelles 270.000 persones que viuen en la pobresa, motivació
suficient per desenvolupar un pacte. 

Necessitam solucionar una problemàtica urgent i actual dels
nostres veïns, els desnonaments, canviar la legislació
hipotecària, instaurar donació en pagament i lloguer social.
Massa persones a qui la crisi s’ha enduit per endavant la feina,
la casa i l’esperança. 

Cinquè. Inversions productives, estímuls, pla de xoc contra
l’atur, aposta per la innovació, economia real i no economia del
ciment per sortir a llarg termini de la situació actual. Aquest és
un dels nostres eixos principals, però amb una prioritat, un pla
de xoc contra l’atur per evitar la situació actual de degradació
social que vivim i no retallar drets socials ni civils, la crisi no
pot ser coartada per retallar el que hem guanyat en aquests
darrers trenta anys. Per tant, un front contra aquests retalls. Ni
un pas enrere.

Les Illes Balears tenen un estatut, un model d’autogovern,
una entitat, una llengua, unes institucions que no són d’uns
pocs, són de tots i, per tant, no es poden modificar ni eliminar
unilateralment. Des de la cultura a la joventut, des del CES a
l’Institut Ramon Llull, nosaltres advocam per treballar des del
consens i no des d’una manera unilateral i, per tant, tenim
propostes de resolució contràries al que vostès han anat fent. 

Senyors i senyores diputades, tenim un antic govern del
Partit Popular que està sent investigat per aprofitar,
presumptament, fons públics per finançar-se; de membres del
Govern que utilitzen fons públics per a activitats privades o
d’altres que proporcionen imatges lamentables, i un president
que incompleix la Llei d’incompatibilitats. Aquí necessitam
dignitat, humilitat, transparència i exemplaritat en la seva
activitat política. 

Aquestes propostes de resolució expressen el que he dit,
expressen que hi pot haver una manera diferent de governar, que
hi ha solucions diferents a mirar simplement el passat perquè
vostès propostes de futur no en tenen. Nosaltres el que hem
presentat és un full de ruta de com haguéssim pogut arribar a
aquests punts sense rompre el diàleg, sense atacar sectors com
l’educació i la sanitat, com haguéssim pogut evitar el tancament
d’institucions sens dubte simbòliques per a les Illes, sense atacar
la nostra llengua, creant llocs de feina i fent força a Madrid. El
seu model, si l’hem d’entendre a través de les seves propostes

de resolució, és molt magre, senyors diputats, sense idees
concretes per sortir de la crisi i crear llocs de feina. 

Senyors i senyores diputats del Partit Popular, tenen
l’oportunitat de rectificar i governar cap al futur, cap a la
confiança i la credibilitat fent costat a les persones i a la seva
situació, als seus problemes i a les seves necessitats. Aquestes
propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista són part
d’un full de ruta basat en el diàleg social, el manteniment de
l’estat del benestar amb clares polítiques anticícliques d’estímul
de l’economia, de fiscalitat progressiva i amb un front a Madrid
com a bandera per reclamar el que ens pertany, i especialment
en un clima de participació, diàleg i consens amb tots els agents
socials, econòmics i polítics. 

En aquest camí ens trobaran, donar suport a les nostres
propostes de resolució és anar en la direcció correcta.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions, pel PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca el Sr. Alorda té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Sr. Vicenç, el nostre grup donarà suport, en general, a totes les
propostes del Grup Socialista, tret d’una, que és la número 4, on
ens abstendrem. En molts casos coincideixen amb les nostres i,
per tant, tampoc no caldrà reiterar avui molts arguments.
Coincidim, vostè ha començat, en la defensa d’un consens, de
diàleg, en aquest moment difícil, amb els agents socials, amb les
institucions públiques, amb els consells, amb els ajuntaments,
avançar junts i amb molt de respecte pels òrgans de deliberació,
un d’ells, per exemple, fins i tot amb garanties estatutàries, una
institució de l’Estatut com és el Consell Econòmic i Social com
també el Consell de la Joventut de les Illes Balears i d’altres que
citen en les seves propostes. 

Coincidim que allò que ens cal és un govern amb propostes
de futur, el futur econòmic, el futur de treball en comptes
d’instalAlar-se en els retrets i sense idees i que ens calen
polítiques de reactivació econòmica, de manteniment de l’estat
del benestar, com les que apunten en aquest seguit de
recomanacions, de propostes al Parlament, en comptes d’estar
només amb les retallades.
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Hi ha una sèrie de mesures que compartim, moltes d’elles,
ja dic, que nosaltres també les plantejam, com anar en contra
dels desnonaments en aquests moments difícils, a favor de la
dació en pagament, avança aquesta consciència social i confii
que avui puguem fer una proposta en aquest sentit que s’aprovi
en aquest parlament. Un pla de viabilitat als Hospitals General
i Joan March, però que aquesta bona passa que ha estat no
tancar-los ara també es produeixi sense acomiadaments. No
pagar per rebre atenció sanitària per temes de salut i actuar
contra les llistes d’espera. Avançar amb aquests centres
sociosanitaris que tants anys fa que parlam, Can Misses, El
Toro, Son Dureta. El tema de suport al tercer sector social, la
lluita contra la pobresa, necessària, vostè apuntava aquestes
16.000 persones sota el llindar de pobresa. 

També una sèrie de mesures d’educació que hem compartit
a favor dels professors protegint-los d’aquest atac sistemàtic del
Partit Popular que els denigra com a colAlectiu. També a favor
dels alumnes, especialment els que tenen necessitats educatives
especials que es queden sense recursos de suport. Una aposta
per la formació professional. I posar-se al dia dels pagaments,
ens havia dit que tot d’una que s’aprovassin els pressuposts de
2012 això ja quedaria resolt, els problemes de tresoreria, perquè
només es pagaria allò que es pogués pagar. La veritat és que
sabem de deutes importants, a dia d’avui, que posen en qüestió
i que dificulten la tasca dels centres.

També mesures sostenibles que hem compartit i que
diversos debats ja hem tengut en aquest parlament, per exemple
contra la Llei de turisme, que el mateix informe del Sr.
Company o de la seva conselleria que apuntava que de
sostenible no té res; com no té res la llei del Sr. Company.
Contra la Llei de costes també ho compartim. A favor del tren
d’Artà ja que tenim competències exclusives, una obra que
tenim començada l’hem d’acabar. Em pareix que sortia despús-
ahir una altra vegada una altra obra important també a un port
de l’Estat que pagaven una altra vegada a Ferrol una altra
inversió milionària important per arreglar obres en el port per
part de l’Estat. Contínuament surten inversions en matèria
ferroviària, i nosaltres estam en terra en aquest sentit. Contra la
importació de residus, que no sé si caldria perquè ja està
aprovada una resolució en aquest sentit pel Parlament, però les
lleis diuen el contrari del que el Parlament aprova i el que
comanda, evidentment, és el que diu finalment el format
legislatiu. 

També celebram que hagi tengut aquesta iniciativa quant a
la imatge, nosaltres trobam que lamentable, que transmet aquest
govern sense reacció o sense més reacció que canviar el codi
ètic que valia abans de les eleccions. Per tant, volem, en primer
lloc, un govern paritari, un govern que transmeti també aquesta
igualtat de gènere; un govern sense incompatibilitats i que no
engany en la seva declaració de béns, molt especialment el seu
líder, qui ha de donar mostra en tot moment, que és el president;
un govern que reflexioni sobre els comentaris que ha suscitat a
nivell internacional les fotos que han circulat arreu del món
sobre, com es diu, aquests casos privats, però que realment han
donat molt a parlar i afecten la imatge de les Illes Balears i la
imatge de Mallorca. Quan el Sr. Bauzá ens va dir que no sabia
que era "barret" no ens pensàvem que tampoc no sabia el que es
posaven per capell. La veritat és que crec que amb aquestes
coses s’ha d’anar molt alerta, del que es transmet i després
reaccionar respecte de les conseqüències que hagi tengut.

També d’acord amb les mesures sobre corrupció, que
apunten en la seva proposta, i crec que seria bo que el Parlament
hi reaccionés amb contundència i claredat.

En matèria institucional eliminar la Delegació Territorial del
Govern a l’illa de Formentera ens sembla de sentit comú, ja
també s’ha justificat prou en aquesta cambra. Com una llei de
finançament de consells i de transferències que no pot ser que
l’excusa o el motiu de no fer-la sigui que no hi ha doblers. Les
transferències no han de significar més recursos, el que han de
significar és una altra manera d’exercir-los des de la proximitat
i des de la personalitat que té cada una de les illes. Aquesta és
la fórmula que hem de tenir, per tant, hi ha d’haver una manera
que ens entenguem amb el finançament que no signifiqui que el
Govern hagi de donar doblers als consells sinó que hi hagi
fórmules de corresponsabilitat.

També hi ha d’haver mantenir el fons de cooperació local,
també una altra fórmula de finançament més correcta sobre fons
i, ja dic, menys subsidiada sinó justa. També ens agrada aquesta
proposa de reaccionar contra l’abús de decrets lleis i la demanda
de connectivitat aèria. Tots temes que hem parlat en distints
moments. 

Una qüestió que m’agradaria remarcar és el tema del suport
a la cultura, la cultura en primer lloc també per posar en valor
com a turisme cultural, turisme patrimonial, per
desestacionalitzar, però també com un valor de país. La cultura
pròpia com un element d’identitat i de reforçament de tot ordre.
Per tant, apostar per la pròpia cultura més enllà de l’exterior,
creant sinèrgies amb el Llull, per tant, tornar enrere sortir de
l’Institut Ramon Llull ens pareix una idea positiva com
mantenir l’Espai Mallorca i el suport a les indústries culturals.

Donarem suport, com és evident, a totes les propostes en
defensa de la llengua catalana, com solen fer tots els parlaments
d’un país normal, a favor de la llengua del país, i del deure dels
funcionaris de la comunitat de conèixer totes les llengües
oficials de la comunitat, que són dues, no és que hi hagi trenta-
dues. Per tant, creim que és molt important. L’enfocament que
fa la proposta del PSOE que, com a mínim, es respecti
l’autonomia local a l’hora de garantir els mínims dels
funcionaris ens sembla ja que junta dos grans principis, a més
de la defensa de la pròpia llengua, l’autonomia local. 

També, en aquest sentit, la funció que ha de jugar IB3,
primera, per funcions, en aquest sentit, lingüístiques i de suport
a la pròpia cultura, però també de la defensa de l’objectivitat i
rigor. 

Alguns dels apunts que fa el Grup Socialista li vull confessar
que els votarem amb una certa prevenció de la dificultat de dur-
los a terme. Un d’ells és pretendre que destinem més d’1% del
PIB a recursos propis, a polítiques actives d’ocupació. La nostra
percepció és que amb el percentatge tan ridícul del PIB que pot
gestionar el nostre govern amb el sistema de finançament actual
és complicat destinar el 6% a educació, el 9% a salut, l’1,1 o
més a polítiques actives perquè el que hem de canviar és el
sistema. Trobam molt oportú destinar aquest percentatge del
PIB a aquestes polítiques, però és cert que fins que no canviem
radicalment el sistema serà difícil fer-ho. Com el 60% en
concertades de residències, l’augment s’incrementà el 60% de
places, o cobrint recursos propis, allò que l’Estat no mantendrà
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en matèria de política social. És evident, no poden ser els
ciutadans els que rebin el cost d’aquestes retallades que fa el
Govern de l’Estat, però també és cert i som molt conscients, del
nivell de recursos que nosaltres mantenim. Les votarem, però no
seria honest si no apuntés aquesta prevenció.

Sí que defensarem les inversions estatutàries. Nosaltres
creim que un dels elements de més injustícia que estam patint
en aquest moment és el finançament de l’Estat, tant a nivell
general, com fins i tot l’incompliment de lleis. La Llei de règim
especial, se n’ha parlat avui matí, l’Estatut obliga a l’Estat a una
sèrie d’inversions, de les quals se’n desentén i el nostre Govern
les justifica. L’únic que fa el Govern és justificar els
incompliments jurídics del Govern de l’Estat i això ens sembla
lamentable. Per exemple, en matèria ferroviària és escandalós
com volen admetre que dels 6.000 milions que es gasten
enguany en inversions ferroviàries n’hi hagi 7 per a les Illes
Balears, amb tot l’article 10 d’una Llei de règim especial de
l’Estat que diu que s’ha de gastar en inversions ferroviàries i
amb un Estatut que obliga a fer inversions ferroviàries. Però tots
els temes de caràcter de benestar, de progressisme i modernitat
ens trobam amb el mateix.

Bé, la proposta que he dit que no hi votaríem a favor, és la
del sistema de finançament. No diu res en què no hi puguem
estar d’acord, en el sentit que es compleixi el sistema, arribin els
doblers del sistema i que es compleixi en tota la seva integritat,
amb aquella frase que nosaltres defensarem que el que vol dir
és arribar a la mitjana, però reconeixem que es podria haver
escrit amb més contundència o que podria haver estat la pròpia
regla i sistema que ja ho garantís; però el que no podem és
compartir aquesta imatge tan laudatòria que nosaltres entenem
que en fa el PSOE. És evident que partíem d’un trespol tan baix,
de l’infern, que haver arribat a un poc més amunt, ho hem de
constatar, el sistema de finançament és millor que el que teníem,
no hi ha cap dubte ni una. Però donar per bo, no el repartiment,
sinó la forma del pastís, el que es reparteix i després els criteris
de com es reparteix, crec que no pot ser. Nosaltres no estam
d’acord amb el pastís que es reparteix i amb els criteris de
repartiment hi podríem estar bastant d’acord, si s’eliminés la
nefasta clàusula de la compensació que ens obligarà ara a
retornar tants de doblers, perquè suposadament estam
sobrefinançats. Aquesta idea que les Illes Balears estan
sobrefinançades ens sembla una aberració grandiosa, que ja ve
de González, que ja ve del règim Aznar -perdonin-, del sistema
de finançament anterior, però com que millora el sistema, la
contrapartida de les aportacions que hem de fer a l’Estat també
han pujat estrepitosament i la veritat és que enguany veure el
que hem de tornar a l’Estat amb la situació que tenim, és que
clama al cel i per tant, de cap manera podríem transmetre que
estam satisfets o mínimament cofois en la proposta. Per tant, ens
abstendrem en aquest punt quatre de les propostes de resolució
del Grup Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Després de llegir les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista, el primer que vaig pensar és que ningú
no diria que vostès han governat no fa molt aquesta comunitat.
I és que la situació financera d’aquest govern ha sobrevingut per
generació espontània. És com si la situació d’aquesta comunitat
no anés amb vostès i en lloc de fer una oposició constructiva i
responsable, presenten brindis al sol, amb l’únic objectiu de
complir expedient de cara a la galeria, ignorant els problemes
reals d’aquesta comunitat.

Amb el que cau, el punt número 2 demana que es retiri el
projecte de pressuposts i el Pla financer de reequilibri. Doncs jo
li dic que és una irresponsabilitat. Precisament aquests
pressuposts són per solucionar els problemes del passat i per
assegurar un futur. 

Però miri, no tot és dolent, al punt número 1 li votarem a
favor. Estam d’acord que l’actuació política s’ha de fonamentar
en el diàleg i la concertació social. De fet, aquest govern està
fent una política econòmica adequada i defensa els interessos
d’aquestes illes davant del Govern de l’Estat.

Al punt 3 votarem que sí, si eliminen tot, des de “i per tant”,
fins al final. Ens reafirmam en la condició de caràcter cooficial
de la llengua catalana, pròpia de les nostres illes, tal i com
estableix el nostre Estatut i la Constitució Espanyola. Però no
retirarem, ni modificarem la Llei de funció pública. En aquest
mateix sentit tampoc no votarem a favor la proposta número 25.

El punt 4, no. Nosaltres el que demanam és una modificació
del model de finançament de les comunitats autònomes.

Punt 5, transaccionam. Ja es recull a les mesures adoptades
pel Govern central, el que faríem seria modificar en aquest
sentit, “instar el Govern d’Espanya a continuar la modificació
de la legislació en matèria hipotecària per instaurar la dació en
pagament i altres mesures per a la població amb risc”.

Al punt 6 li propòs una transacció, modificar el segon punt,
suprimir la paraula “interanual” i incorporar “especialment”. El
tercer punt quedaria redactat de la següent manera: “optimizant
els mitjans perquè el servei públic d’orientació pugui atendre les
treballador en atur a les nostres illes”. En el darrer punt també
li proposaria que quedés d’aquesta manera: “aportar fons propis
destinats a polítiques actives d’ocupació, donat que està previst
en el pressupost de 2013 s’hi destinin recursos propis”. Alguns
punts que no hi donarem suport, preferim que s’aprovin les
nostres propostes perquè són molt més completes.
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Els 7, 8 i 9 no els votarem a favor. Sobretot en el darrer
punt, li vull dir que ja existeix diàleg fluid entre Govern i sector
comercial. I a més, el Govern l’únic que fa és adaptar la nostra
legislació a l’estatal, però aplicant els mínims.

El punt 10 sí. El Govern està fent feina perquè arribin les
inversions estatutàries que pertoquen a la nostra comunitat i ja
reclama allò que ens deu l’Estat. Aquí jo hi afegiria que tot això
és fes per la via de la negociació i del consens.

Els 11 i 12 no votarem a favor perquè és inviable no fer un
pla d’eficiència. Aquí tenim un altre canvi de discurs, ja que
l’informe del pacte a l’anterior legislatura ja implicava que
s’havien de fer acomiadaments. I per altra banda a vostès els
encanta fer demagògia en salut, quan nosaltres feim esforços per
salvar la nostra sanitat pública, que és una víctima de la seva
nefasta gestió. Per cert, ja que al Sr. Thomàs li agrada molt
parlar d’imputats, crec que és l’exgerent i l’exsecretari de l’ib-
salut que estan imputats, no és així?

Al 13 faríem una transacció, a partir d’on posa “ciutadans”
substituir-ho per la següent redacció: “que tenen el dret, segons
la normativa legal vigent”.

Al 14, després de “la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social”, afegiríem un text alternatiu: “que aplicant
criteris d’eficiència, continuï amb mesures que aconsegueixin
disminuir, efectivament, les llistes d’espera, amb l’objectiu de
complir al cent per cent el Decret nacional de garantia de
demora, actualment vigent”.

Al 16 també una transacció, canviar el punt final per una
coma i afegir: “sempre segons disponibilitat pressupostària i les
necessitats més adients del moment”.

Als punts 15 i 17 votarem que no. Miri, malgrat la situació
actual, es continua mantenint la mateixa dotació econòmica a la
Llei de dependència, hi destina 2,6 milions d’euros al mes,
només en ajudes a la dependència. De fet, el mes de març fins
i tot es va fer un esforç addicional pagant 100 milions només
per pagar endarreriments acumulats. De totes formes en el
pressupost de 2013 es produeix un increment a les partides de
dependència. 

Al punt 18 li propòs un text alternatiu: “El Parlament
constata que el tercer sector social ha estat sempre el principal
aliat de les administracions públiques en la gestió i prestació
dels serveis socials. Reconeix que el tercer sector social aporta
uns valors i representa un capital social del que la societat no
pot, ni vol prescindir i per això insta el Govern balear a treballar
juntament amb les entitats per trobar els mecanismes necessaris
per garantir la seva continuïtat, malgrat la difícil situació
econòmica”.

També al punt 19 li propòs que “el Govern de les Illes
Balears, en colAlaboració amb altres administracions
competents, treballi en un pacte per la lluita contra la pobresa”.
La resta quedaria igual, només suprimim el darrer punt.

Als punts 20, 24 i 26 votarem que no.

Al punt 21 canviaríem la redacció de “visquin on visquin”
per “independentment del seu lloc de residència”.

Al punt 22 suprimim la paraula “reforçar”, perquè sí
consideram imprescindibles els plans d’acollida i reforç per
poder contribuir a un sistema d’ensenyament realment inclusiu,
però amb els recursos de què disposam.

El punt 23 li proposam que quedi redactat en el següent
sentit: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a donar impuls als distints projectes de caire educatiu a les
distintes illes”. Així no deixaríem ningú i quedaria més global.

Votarem que no als 27, 28, 29, 30 i 31. Estam molt satisfets
amb el projecte de llei de costes aprovat pel Govern d’Espanya.
L’anterior norma era ineficaç i injusta. La nova norma es crea
amb l’objectiu de reforçar la protecció del litoral, a més reforça
la seguretat jurídica i genera certesa per a les ocupacions de la
costa i l’activitat econòmica. A més, Formentera aconsegueix
un tracte especial i específic per primera vegada. Formentera,
després de molts anys de lluita i promeses buides, amb la nova
llei, veu defensats els seus interessos. Una altra cosa que tampoc
no varen fer vostès.

El mateix amb la Llei de mesures urgents. Justament és una
mesura que agilita la tramitació administrativa, dóna més
seguretat a l’administrat i sobretot defineix d’una vegada per
totes, les diferències entre sòl rústic, sòl urbà i sòl urbanitzable.
Però vostès, com sempre, a contracorrent. No volen que
aquestes illes siguin, d’una vegada per totes, jurídicament
segures.

El mateix amb la Llei de turisme. Vostès ho troben tot
malament, però varen ser incapaços de dur endavant mesures
per millorar la situació d’aquesta comunitat. 

I sobre el conveni ferroviari podríem tornar a repetir totes
les dades que va donar el president, però tenc poc temps i molts
de temes. La mala gestió anterior no ens ha deixat marge de
maniobra, amb un desfasament de 143 milions d’euros per
adjudicar i licitar obres sense sous o 19 vagons comprats sense
pagar. Són només dos petits exemples de la seva gestió en temes
ferroviaris.

Als 32, 33, 35, 36, 39 i 40 votarem que no.

I el 34 l’acceptaríem, si accepta incorporar a la redacció
original “que continuïn exercint”.

Igual que el 37, si accepten canviar la redacció per “instar a
continuar personant-se”.
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Al 38 també li faríem una transacció i canviar la redacció
per: “el Parlament insta a garantir un sistema de finançament,
d’acord amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia i a la
vegada garantint un finançament que respecti els principis
d’autonomia tributària, suficiència de recursos, equitats i
responsabilitat fiscal”.

Al punt 41 li propòs una redacció alternativa, que el
Parlament insti el Govern perquè quan la situació econòmica ho
permeti, elabori un calendari per fer efectiu el traspàs de les
competències pendents de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears de 2007 als consells insulars. En el tema de traspàs de
competències vostès tampoc varen tenir massa pressa a
desenvolupar aquest traspàs de competències, malgrat que la
reforma de l’Estatut ja ho permetia. I ara que no governen tenen
pressa. Supòs que tots volem competències ben transferides,
amb els recursos i mitjans suficients i no repartir la misèria.

Al punt 42 hi votarem en contra.

Al 43 també li proposam un canvi, substituir la paraula
“establir” per “continuar establint”, perquè tant la televisió com
la ràdio públiques d’aquesta comunitat fan la seva programació
amb rigor, amb vocació de servei públic i ara, a més, amb
criteris d’austeritat pressupostària. I alguna cosa es deu fer bé,
perquè els nivells d’audiència han pujat. Per tant, esperam que
continuïn treballant en la mateixa línia. 

Al 44 no. S’està fent molta feina sobre el tema de la
connectivitat aèria i marítima. Per tant, des del Govern fins i tot
ja s’ha constituït una ponència sobre el transport aeri i allà on
tots els grups hi estan representants. Jo encara em deman, què
varen fer els vuit anys de Zapatero en temes de connectivitat
perquè avui no hem vist res.

Al 45 votarem que sí si accepten una modificació, que
instem el Govern de les Illes Balears a continuar treballant
conjuntament amb cada consell insular en l’estructuració de
productes turístics, basats en la diferenciació de cada illa. És
una cosa que ja es fa i per tant, aquest matís és important.

Al 46 també li proposaria una transacció. “Instar el Govern
a garantir la connectivitat dels ciutadans de Formentera,
mitjançant la modificació de la Llei de transport marítim de les
Illes Balears i amb el desenvolupament posterior del seu
reglament, que ha de permetre disposar d’un transport amb
Eivissa suficient, amb freqüències, horaris, capacitat i preu”.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula el grup proposant?
Té cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair al Grup PSM-
Iniciativaverds i Més per Menorca el suport a les nostres
propostes de resolució. Lamentam que no donin suport a un
sistema de finançament, especialment amb un objectiu d’arribar
a la mitjana i a plantejar una negociació per a la reducció
progressiva del dèficit fiscal. Recordar aquí que aquest nou
sistema de finançament, en les seves qüestions no és del tot
correcte, però ja ens ha servit per rebre enguany 532 milions
més que altres anys, qualque aspecte bo deu tenir i tot és
millorable en aquesta vida.

(Petit aldarull)

Nosaltres no hem dit que estam sobrefinançats. Hem de
millorar el nou model de finançament, però evidentment s’ha
millorat i hi ha camí per fer, entre altres coses per a la reducció
progressiva del dèficit fiscal.

En relació amb el Partit Popular, ha estat una intervenció
molt ràpida. Jo l’únic que li puc dir és que tenc clar que
acceptam les seves transaccions als punts 16, 21, 37 i 45. Ja li
he dit abans que si al punt 6 ens posen una xifra que parli en
concret del que estan disposats a aportar en recursos propis
destinats a polítiques actives d’ocupació, ho podem replantejar.
De totes maneres tengui clar que quan passem a la segona
discussió, estic a la seva disposició per si volem tornar a
repensar les seves propostes.

Miri, jo he fet una exposició, nosaltres tenim molt clar que
vostès fan propostes de resolució que miren cap al passat. Vint
i busques que parlen de l’anterior govern i l’anterior legislatura,
i a nosaltres ens preocupa el present i especialment el futur. Ens
preocupen les persones i ens preocupa l’economia. Per tant, li
he dit política de diàleg per damunt de política de confrontació,
política de consens per anar a Madrid i reivindicar el que és
nostre, treballar amb un model fiscal progressiu, coherent i just
i que gravi els que més tenen; treballar i definir el nostre estat
del benestar, no anar cap enrera com els crancs, perquè parlam
de persones, de salut, de persones dependents, del món de
l’educació, de la pobresa o els desnonaments. I volem parlar de
mesures de reactivació econòmica, d’un Pla de xoc contra l’atur,
d’una aposta per la innovació i no retallar tot allò que són drets
socials i civils conquerits els darrers 30 anys. Volem defensar
el que és nostre, les nostres institucions, la nostra identitat, la
nostra llengua, que no són només d’uns, sinó que són de tots.
Moltes coses reconegudes en el nostre Estatut.

I volem que tot això vostès ho assumeixin per anar
conjuntament de la mà, pensar en les persones i no pensar
només en xifres, xifres de dèficit que són crues i fredes i que no
miren ni al futur ni a les persones. Nosaltres pensam que vostès
tenen una oportunitat de rectificar i de governar cap al futur, per
una confiança i una credibilitat que ja no tenen i fent costat a les
persones i a la seva situació, als seus problemes i a les seves
necessitats. Per tant, ja li dic, nosaltres acceptarem els seus
suggeriments als punt 16, 21, 37 i 45. I estic a la seva disposició
per si vol parlar a continuació.
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De totes maneres li vull fer un esment, que rectifiqui unes
paraules que ha dit injustament. S’ha referit a persones que no
són presents en aquesta sala i s’hi ha referit d’una manera
absolutament incorrecta. No hi ha cap membre de l’anterior
direcció del Servei de Salut de les Illes Balears que estigui
imputat en una causa judicial, no hi ha ningú!

(Alguns aplaudiments)

No hi ha ningú i li deman que ho rectifiqui perquè encara hi
és a temps. Les paraules que vostè ha d’utilitzar en aquesta sala
són les correctes. Té l’oportunitat de rectificar aquestes
paraules.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

(Petit aldarull)

Debat de les 20 propostes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, RGE núm. 9500/12.
Per defensar les propostes té la paraula el Sr. Nel Martí.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a
corregir el desequilibri històric en el nostre finançament
mitjançant la negociació amb el Govern de l'Estat d'un
concert econòmic solidari que suposi entre d'altres un límit
del 4% del PIB en l'aportació de les Illes a l'Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a decidir de la ciutadania de
les Illes Balears en aquelles qüestions que l'afecten de
manera directa, mitjançant la convocatòria d'una consulta
popular sobre les retallades de drets socials i serveis
públics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redreçar la política turística per corregir de
manera urgent l'escurçament de la temporada, així com a
regular el "tot inclòs" amb l'objectiu de generar sinèrgies
entre l'activitat hotelera i altres sectors productius i de
serveis. Així com a fer efectiu, amb la major celeritat
possible, el traspàs als consells insulars de la competència
en matèria de promoció.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que coordini amb el Ministeri de Treball
l'actuació dels serveis de la Inspecció de Treball perquè els
inspectors puguin actuar contra els abusos laborals i les
situacions irregulars que es produeixen sobretot a les grans
empreses de les Illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del
Parlament que proposi una modificació del Reglament de
la cambra perquè les declaracions d'activitats, béns i
rendes dels diputats i les diputades autonòmics siguin
públiques i estiguin penjades a la web del Parlament. En

concret, el Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del
Parlament a lliurar la declaració d'activitats del Sr. José
Ramón Bauzá a tots els grups de la cambra per poder
exercir les seves tasques de control.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prohibir per llei la importació de residus a qualsevol de les
nostres illes i a promoure polítiques públiques de gestió
dels residus responsables amb el medi ambient i adients a
la nostra condició insular.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que exigeixi davant les instàncies de la UE que els
tipus d'interès dels préstecs procedents del Banc Central
Europeu per al sosteniment de les administracions
públiques sigui de 1'1%, independentment de la mediació
de la banca privada.

8. El Parlament de les Illes Balears condemna la nova
agressió de l'Estat d'Israel contra el poble palestí, i insta el
Govern de l'Estat, la Unió Europea i la comunitat
internacional a contribuir a la resolució dialogada del
conflicte i a revisar les relacions amb Israel mentre aquest
estat incompleixi les resolucions de Nacions Unides i
vulneri els drets humans.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Economia a suspendre de manera immediata els
desnonaments en execució de primers habitatges i a
modificar la Llei hipotecària amb l'objectiu de corregir el
desequilibri existent en benefici dels bancs i en detriment
de les famílies.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el traçat de tren fins a Artà en
aplicació del Pla Director de Transports de les Illes
Balears i a exigir davant el Ministeri de Foment el
compliment del conveni ferroviari amb les Illes.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir el diàleg amb els agents socials,
així com els diferents organismes estratègics de
participació autonòmics, com el Consell Econòmic i Social
(CES) i el Consell de la Joventut de les Illes Balears
(CJIB).

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el menor temps possible, elabori i
acordi amb els consells insulars i ajuntaments de les Illes
un calendari de pagaments del deute que l'administració
autonòmica té pendent amb les esmentades institucions.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per la llengua i la cultura pròpies
d'aquestes illes, derogant la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
tornant a formar part de l'Institut Ramon Llull, institució
dedicada a la projecció exterior de la llengua i cultura
catalanes a través de la qual s'ha promocionat i divulgat
els creadors de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
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14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb l'Estat, amb caràcter
d'urgència, una modificació de l'obligació de servei públic
entre illes que estableixi una tarifa única i universal de 30
euros per trajecte.

15. El Parlament de les Illes Balears felicita les entitats i
les persones que s'han mobilitzat per expressar el seu
rebuig al tancament dels hospitals de Caubet i La Sang,
així com a les més de 80.000 persones signants en suport,
que han aconseguit que el Govern de les Illes Balears
modifiqui el seu pla d'equilibri econòmicofinancer, Així
mateix, insta el Govern de les Illes Balears a la paralització
del pla de viabilitat anunciat per a aquests hospitals i a la
negociació amb els sindicats i colAlectius d'afectats per a
l'elaboració d'un nou pla.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de xoc per reduir el
preocupant augment de les llistes d'espera per a
intervencions quirúrgiques i per a atenció especialitzada
als hospitals de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears condemna tots els
casos de corrupció política i lamenta la imatge que, de
l'exercici de la gestió pública, transmeten les persones
implicades en els escàndols, en especial quan es mantenen
en actiu durant les investigacions judicials. Així mateix el
Parlament de les Illes Balears lamenta la imatge que han
transmès diversos consellers del Govern. En conseqüència,
insta el Govern i els grups polítics a una reacció
contundent per restablir la confiança dels ciutadans en les
institucions en uns moments tan difícils.

18. El Parlament de les Illes Balears rebutja que cap dona
no formi part del Consell de Govern de les Illes Balears i
manifesta la seva preocupació pel menyspreu cap a les
dones que això significa, d'acord amb la voluntat del
Parlament expressada, entre d'altres, a l'article 52 de la
Llei 12/2006, per a la dona, aprovada amb els vots de PP
i d'UM.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la Llei 9/2005, de
cooperació de les Illes Balears que estableix que el 0,7%
dels pressuposts propis de la CAIB s'han de destinar a les
polítiques i accions de cooperació al desenvolupament.

20. El Parlament de les Illes Balears rebutja la reducció de
la quantia econòmica que el Govern de l'Estat destina en
els pressuposts generals de 2013 a l'aplicació de Llei de
promoció d'autonomia i atenció a la dependència i insta el
Govern de les Illes Balears que a la propera reunió del
Consell Interterritorial manifesti el seu rebuig i les
conseqüències negatives que aquesta decisió suposa per a
les persones dependents de les nostres illes i les seves
famílies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, és hora de les propostes. Sr. President del Govern, Sr.
Vicepresident, el debat de política general de la passada
setmana no pot ser el camí. En el discurs tot van ser laments i
retrets i cap horitzó. Va ser un discurs de factures, oblidant les
facturotes del Sr. Matas, que tampoc no van sortir per generació
espontània. Cap proposta, cap invitació al diàleg social, cap
referència als principis que han de regir una política en crisi i de
la crisi. 

És l’hora del diàleg social i és l’hora que la política sigui un
frec a frec amb els ciutadans, amb la realitat dels ciutadans, dels
ciutadans que no tenen feina, que han de recórrer al banc
d’aliments per viure, si no sobreviure, que tenen al seu càrrec
persones dependents a les quals volen cuidar amb dignitat, que
han perdut la casa o viuen temorosos d’allò que mai no
s’haguessin pensat, que és quedar-se sense un sostre on
aixoplugar la vida.

I a aquesta darrera qüestió vull dedicar la primera proposta
de resolució. El Govern no pot quedar expectant davant els
3.656 desnonament executats el 2011, i els més de 3.000
executats ja a hores d’ara dins el 2012. El Govern ha d’actuar
dins l’àmbit de les seves competències per evitar que cap
família no es quedi sense llar, en temes tan concrets com per
exemple les persones que tenen habitatges llogats a l’IBAVI,
però també anant més enllà i exigint al Govern central una
resposta ràpida i precisa amb la suspensió immediata dels
desnonaments en execució, i la modificació de la Llei
hipotecària amb l’objectiu de corregir aquest brutal desequilibri
entre les garanties del banc i la desprotecció de les famílies. No
podem permetre que les conseqüències de la crisi recaiguin
sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, i en canvi
les entitats financeres, responsables de l’actual crisi, reben o
rebin ajudes milionàries que surten dels nostres impostos, dels
impostos de tots, sense haver d’assumir cap responsabilitat, a la
vegada que segueixen generant milers de milions de beneficis
anuals.

El dret a l’habitatge és un mandat constitucional; on són ara
els constitucionalistes? És també un compromís jurídic en
matèria de dret a l’habitatge assumit per l’Estat espanyol al
ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre
d’altres, la Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte
internacional dels drets econòmics, socials i culturals,
especialment a partir de la seva observació general número 4,
que concreta el contingut del dret a l’habitatge adequat, i
l’observació general número 7, que defineix precisament els
desallotjaments forçosos com una de les principals vulneracions
del dret a l’habitatge. 

Gràcies, a la pressió social de la Plataforma d’afectats per
hipoteques aquesta problemàtica ha sortit a la llum pública.
Sembla que ara finalment, després de fer-se públics casos
dramàtics que arriben al suïcidi, de les declaracions dels
membres de l’Associació Professional de la Magistratura, que
acusen els bancs d’especular sobre els desnonaments, ara el
Partit Popular ha volgut solucionar el problema. Tanmateix,
però, la moratòria que s’ha aprovat recentment és clarament
insuficient: no reconeix la dació en pagament, molt manco
retroactiva, i deixa fora la majoria d’afectats. Cal, per tant, que
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el Govern central, tal com varen proposar la Plataforma
d’afectats i altres organitzacions socials, aprofiti una
modificació hipotecària que inclogui la figura de la dació en
pagament, de manera que en els casos de residència habitual, si
el banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, la
totalitat del deute quedi liquidada, tal com succeeix en altres
països de la Unió Europea o dels Estats Units. 

Sr. President, la majoria silenciosa de les urnes no és
suficient. És necessària, sí, el legitima per governar, per presidir
el Govern, però no és suficient. No el legitima per governar en
silenci. El deure, el seu deure és escoltar també la gent i parlar
amb la gent, i a fer-ho, sempre que sigui possible, en fòrums
adequats, donant protagonisme a la societat civil organitzada.
Així ho diu la Constitució; on són ara, una altra vegada, els
constitucionalistes? I així ho diu també l’Estatut, i aquesta era
la funció que s’havia atorgat a organismes de participació
autonòmics com el CES o el Consell de Joventut de les Illes
Balears, avui liquidats o pràcticament liquidats. La justificació,
diu el Govern, és econòmica. La raó, en canvi, sabem tots que
és ideològica: evitar veus crítiques que qüestionin les mesures
del Govern com si aquestes fossin les úniques possibles.
Ambdós organismes esmentats es posaven, es varen posar a
disposició per reduir fins i tot a zero el cost de funcionament, i
la resposta del Govern ha estat no. 

És per açò que proposam recuperar els espais de diàleg en
una societat democràtica i participativa, i proposam també donar
veu directa a la ciutadania perquè aquesta pugui opinar i decidir
en qüestions tan fonamentals com les retallades en els drets
socials i en els serveis públics. Perquè, Sr. President, la majoria
silenciosa no està d’acord amb les preocupants llistes d’espera
per a les intervencions quirúrgiques, o per a l’atenció
especialitzada en els hospitals, i per açò li proposa que
rectifiqui, que ho faci com ho ha fet davant el rebuig al
tancament dels hospitals de Caubet i la Sang. 80.000 persones
van signar contra la mesura contemplada en el Pla d’equilibri
pressupostari de tancar els esmentats hospitals; a aquestes
80.000 persones segurament els hagués agradat que tot s’hagués
resolt per una altra via, en un espai de debat i de participació
activa, fins i tot a través d’alguna consulta del contingut del Pla
econòmic financer, però quan es retalla la participació, Sr.
President, ja se sap, la gent surt al carrer. 

Presentam, per tant, una proposta per reconèixer la tasca
d’aquestes entitats i persones i evitar el tancament dels
hospitals. Així mateix volem que el Parlament insti el Govern
a paralitzar el Pla de viabilitat anunciat per a aquests hospitals
i a la negociació amb els sindicats i colAlectius d’afectats per a
l’elaboració d’un nou pla amb l’objectiu d’evitar els
acomiadaments massius que ha anunciat el conseller Sansaloni.

Ho deia a l’inici: un país són persones, i alguna cosa més,
però un país que no cuida la seva gent més vulnerable no és un
país. Les xifres d’atur ens situen a la frontera psicològica del
25%; segons l’OCE el 2013 serà del 27%. El nombre de
famílies amb tots els seus membres aturats supera ja el 18%; el
risc de pobresa infantil, del 32,4%. En una situació així garantir
l’accés universal a la sanitat i a l’educació és encara més
imprescindible que mai si no volem fracturar socialment una
comunitat, i per açò amb les nostres propostes de resolució
instam el Govern a sostenir el més essencial de les nostres
persones, la salut i la dignitat. Reclamam un pla de xoc per

reduir les llistes d’espera, i reclamam també a l’Estat que no es
redueixi l’aportació a la Llei de dependència. El Govern del
nostre país no pot ser insensible a les conseqüències negatives
que aquesta decisió suposarà per a les persones dependents de
les nostres illes i les seves famílies, i volem que es faci sentir,
que ho faci a la propera reunió del Consell Interterritorial.

Deia que un país són persones i alguna cosa més, i dins
aquesta cosa més, dins aquesta antroposfera, hi ha la cultura.
Totes les constitucions recullen el paper d’identitat i de cohesió
que la cultura cementa. L’Estatut declara que la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i
tradicions són elements identificadors de la nostra societat, i en
conseqüència són elements vertebradors de la nostra identitat.
Vostès em diran el que vulguin, però que allò que ha de
vertebrar la llengua catalana no sigui alhora conegut per tothom
és contradictori i un absurd, i ho és encara més que les
institucions públiques, que han de ser impulsores actives
d’aquesta vertebració, no tenguin la llengua catalana com a
llengua necessària. Avui l’única llengua necessària i obligatòria
per accedir a la funció pública és el castellà, essent, per tant, la
llengua de vertebració d’un nou país; vaja, en definitiva, que la
llengua d’identitat no sigui la llengua de comunicació habitual
és només una característica d’un país colonitzat o en procés de
colonitzar. 

Hem presentat, per tant, dues propostes de resolució en
aquest sentit; una en què instam el Govern a derogar la
modificació de la Llei de funció pública, que alhora modificava
altres lleis com la Llei de normalització lingüística, aprovada
per unanimitat el 1986; i també instam el Govern a tornar a
formar part de l’Institut Ramon Llull, institució dedicada a la
projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, a través de
la qual s’han promocionat i divulgat els creadors de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.

I per acabar faré només esment a les propostes de resolució
d’àmbit econòmic. Se sol dir que el turisme és el motor de la
nostra economia, i és cert, és així, i si ho és, però, també s’ha de
fer també patent en l’activitat del Govern, i demanam al Govern
que ho faci patent reclamant novament allò que és competència
dels consells insulars, la transferència de la promoció turística,
i també donant la importància a allò que la té, que té un ordre de
magnitud primer, com és la modificació de l’obligació de servei
públic entre illes amb una tarifa única i universal de 30 euros
per agafar la proposta que fa la Plataforma de transport aeri.
Volem que es compleixi l’Estatut quant a les competències
pròpies dels consells insulars, i la promoció turística és una
competència dels consells. No ha rebut els recursos, és cert,
però no oblidem que té la capacitat reglamentària. No oblidem,
i és absurd, que el consell, que els consells, volen fer la seva
pròpia promoció, i allò lamentable és que ho hagin de fer amb
recursos propis, no amb els recursos del Govern, que el Govern
té destinats a aquesta funció, i per tant els hagin de restar als
seus ciutadans, amb retalls en els seus serveis, en els serveis que
presten als seus ciutadans, per un incompliment que és
l’incompliment de l’Estatut d’Autonomia.
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Aquestes són les nostres propostes de resolució, de
contingut, amb contingut, per tal que efectivament aquest
parlament no faci un discurs de retrets i de laments, sinó que
faci un discurs i expressi una voluntat d’acords que donin
solució a allò que el ciutadà de cada dia, del carrer, necessita
escoltar i vol que se li resolgui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per fixació de posicions del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
cinc anys d’una profunda i duríssima crisi econòmica, que (...)
amb tot, afecta tothom i no deixa res igual, és molt de temps, és
massa temps. Una crisi amb massa variables, amb massa
interessos i amb tots els ciutadans a peu de carrer perjudicats, és
un càstig que la gent no es mereix, que no ens mereixem. Amb
els esforços de tots, amb els imposts de tots, els han fet assumir
i afrontar un deute privat que no havien provocat. 

A l’Estat, a l’administració, allò que necessita ser reduït a la
màxima expressió, segons les teories ortodoxes del Sr. Aguiló,
se li exigeix ara que es faci càrrec de tots els deutes generats pel
sector financer. Quina contradicció! L’Estat ha de ser molt
dèbil, molt petit, amb el mínim cost possible, ens diuen, però a
la vegada ha de pagar tots els pecats dels especuladors. El
dogma interessat de la supervivència bancària com a motor d’un
sistema capitalista absolutament desregulat ha primat per
damunt de qualsevol altre principi lligat a la dignitat humana.
La decisió de culpar l’Estat pel seu endeutament és només
l’estratègia de qui persegueix tapar el vertader motiu d’aquesta
crisi i que no és altre que el deute privat del sector bancari. 

Tot s’enfonsa per salvaguardar les entitats financeres, per
donar una resposta a les exigències dels especuladors del deute
públic, que amb la connivència dels que estableixen els designis
polítics d’Europa han decidir que el primer i més important són
ells, són les entitats bancàries, els mateixos que especulen i que
s’aprofiten de les debilitats provocades per un sistema que
controlen; primers i únics, m’atreviria a dir; la resta és tot
secundari. Ho són els principis més bàsics de l’ésser humà, el
dret a ser atès quan es troba malament de salut, el dret a tenir un
habitatge i no quedar-se enmig del carrer sense res, el dret a
tenir la certesa que la justícia serà sobretot justa i per tant
accessible a tothom. 

Tot açò ara ja és secundari; aquests són només alguns dels
exemples del que fins ara tots nosaltres teníem i que havíem
aconseguit, i que ara ens obliguen a deixar pel camí com a
conseqüència d’unes decisions que mai no ens van voler
explicar amb prou claredat. Sabem per què?, perquè no hi ha
arguments possibles per justificat tanta desigualtat, de tanta
profunditat, que afecten tan directament la dignitat dels
ciutadans. L’ortodòxia econòmica que defensen a les Balears el
Sr. Bauzá i el Sr. Aguiló ens empeny cada dia més per un camí
sense sortida, sense ilAlusió i sense esperança.

La setmana passada en el debat de política general totes i
cada una de les decisions preses, totes i cada una de les
retallades executades i que ens condueixen inevitablement cap
al precipici, el president Bauzá les justificava amb el ràpid
creixement econòmic que es produirà a les Balears. Sacrifiquin-
se vostès, senyors ciutadans, ens deia el president, perquè molt
prest es produirà el ràpid creixement econòmic a les Balears. En
aquestes alçades algú s’ho creu de ver, açò? Poden estar segurs
que no. Què devia pensar la gent, que asseguda a ca seva veu
com s’incrementa la llista d’espera per ser atès a la sanitat?, que
veu com se li encareix la vida cada dia un poc més?, que pateix
per l’educació dels seus fills o que no sap si tornarà a trobar
feina? Aquesta gent es devia posar les mans al cap en escoltar
un president cada vegada més enfora, més tot sol i sense cap
tipus de capacitat crítica.

I és que la gent del seu president esperava una altra cosa, la
gent esperava el compromís de reduir el preocupant augment de
les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques i per a
atenció especialitzada en els nostres hospitals; esperava escoltar
que no es produirien les reduccions que es fixaran per
l’aplicació de la Llei de dependència; o que anunciés un
compromís clar per fer tot el possible per aconseguir suspendre
de manera immediata els desnonaments en execució dels
primers habitatges i garantir que açò no torni a succeir. Res
d’açò no vam escoltar del president. La gent esperava del
govern del Sr. Bauzá el restabliment del diàleg amb els agents
socials i amb els consells econòmics; esperava no només
l’anunci de no tancar els hospitals de la Sang i Caubet sinó, a
més, el compromís de mantenir una òptima qualitat de servei. 

Tots esperaven que manifestàs el compromís de retornar el
deute que el Govern té amb els consells i amb els ajuntaments,
i que avui mateix el vicepresident econòmic reconeixia, perquè
només així les institucions més pròximes als ciutadans podran
garantir uns mínims serveis d’atenció efectiva a aquests
ciutadans. Els hauria agradat sentir del nostre president una
defensa clara a l’Estat de les inversions que ens pertoquen, tren
d’Artà inclòs. O que dels serveis més bàsics com el de la
connectivitat aèria, amb la proposta formulada pel Partit
Popular del Sr. Matas de 30 euros de passatge entre illes inclòs.
La gent esperava comptar amb el decidit suport de
l’administració laboral a l’hora de fer front als abusos laborals
a què està sotmesa per part de les grans empreses, mentre
demana actituds decidides per contrarestar l’escurçament de la
temporada turística. 

Idò res de tot açò, senyores i senyors diputats, no preocupa
a aquest govern. Tot el contrari, la gent veu un president que
només exigeix retallades i sacrificis a canvi d’un ràpid
creixement econòmic que ningú no es creu. D’açò encara n’hi
queda molt, i molt més serà si continuen pel camí únic de
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l’austeritat desmesurada. Coincidim, idò, amb el plantejament
de les propostes presentades pel PSM-Iniciativa, i les votarem,
per suposat, a favor. No estam d’acord, evidentment, amb les
decisions que cada dia pren el Govern, i al qual hauríem de dir
que una altra manera de governar és possible. 

Les reclamacions plantejades per la ciutadania són evidents;
les iniciatives impulsades fins ara per les forces d’esquerra,
també; i és que la gent no entén ni comparteix que amb tot el
que ens està caient damunt el Govern hagi decidit fer batalla
desmesurada per devaluar la llengua i la cultura pròpies dels
ciutadans d’aquesta terra. Si mai no hi ha un moment ni un
temps oportuns per ferir sensibilitats i incrementar tensions
socials, decidir-ho fer ara de manera deliberada és una vertadera
irresponsabilitat. I aquí en veim, d’exemples. La gent no entén
ni comparteix que aquestes creuades culturals, absolutament
innecessàries, es plantegin en aquests moments de dura crisi
econòmica. 

La gent es queda perplexa davant al determinació del
Govern per fer de Mallorca la destinació idílAlica dels fems
produïts arreu d’Europa; davant de la incapacitat que el
president demostra a l’hora de no tenir la capacitat de valorar de
forma crítica les incongruències que açò representa per a una
destinació turística que hauria d’aspirar a l’excelAlència. La gent
no comprèn la poca manya del president Bauzá i la seva
incapacitat per poder trobar entre tota la gent que l’envolta
dones vàlides per poder-lo acompanyar en el Govern; de veritat
que no n’hi ha?

(Petit aldarull)

No ens ho podem creure, açò és una qüestió d’homes, ens ve
a dir de manera subliminal el seu president amb una actitud més
pròpia de fa 200 anys i que els ciutadans del segle XXI de les
nostres illes no se’n poden avenir. 

Igualtat, llengua, cultura, fins i tot, residus, de veritat era
necessari obrir fronts de batalla social enmig de la crisi
econòmica més dura que mai no hagin patit els ciutadans
d’aquesta terra? Els socialistes trobam que no, que ara toca més
que mai acords, recerca de consensos i prioritzar els esforços,
per açò també donarem suport a les resolucions presentades per
PSM-Iniciativa, i enmig d’aquest escenari de dificultats,
d’injustícies, de retallades, no ens hauria de sorprendre que la
ciutadania cada vegada més formada i més informada, amb més
criteri també exigeixi més, que la ciutadania demani
transparència i coneixement de les persones que legislen les
Balears, les nostres activitats, els béns i les rendes, que
exigeixin resoldre tots els dubtes que pengen sobre
l’honorabilitat del president, sobre la seva compatibilitat, sobre
la seva honestedat i que aquesta cambra hauria de deixar palesa
i més quan cada dia ens despertam amb noves notícies sobre les
trames de corrupció política i empresarial que tant de mal han
fet a les nostres institucions i que mereixen, no només una
condemna ferma, sinó a més a més una reacció contundent del
Govern i dels grups polítics per restablir la confiança dels
ciutadans envers les seves institucions.

La gent demana transparència i coneixement de les decisions
preses que ens afecten a tots i ser consultada quan es rompen els
compromisos i la confiança que damunt els governants va ser
dipositada.

El Partit Popular no va plantejar mai durant la campanya
electoral la pujada d’imposts indiscriminada ni les retallades en
l’àmbit de la sanitat ni educatiu ni social. El Partit Popular no va
plantejar mai un increment de taxes que impossibilités l’accés
dels ciutadans als serveis més bàsics. Aquest no va ser el
compromís del Govern amb el qual concorria a les eleccions, el
contracte amb els ciutadans s’ha romput unilateralment, la
demanda de la ciutadania d’una consulta popular sobre les
retallades dels drets socials i els serveis socials es fa cada
vegada més evident i, d’açò, també n’hauríem de ser conscients.

Per això, a totes aquestes propostes presentades pel PSM
Iniciativa, també hi donarem suport. 

Vaig acabant, Sr. President, i ho faig amb la consideració de
l’àmplia coincidència de plantejaments que es produeixen entre
les dues formacions d’esquerres que es troben representades em
aquesta cambra i que afecten totes les propostes de resolució
fins ara esmentades, les quals -repetesc- tendran el nostre
suport, àmplies coincidències amb el grup PSM Iniciativa, però
també alguna divergència que no podem obviar i que es troba
centrada en les condicions de sortida amb què, des de la
maduresa política, hauríem d’afrontar la reformulació territorial
de l’Estat espanyol.

És inqüestionable que l’estabilitat democràtica dels darrers
35 anys i el procés descentralitzador mitjançant l’estat de les
autonomies ens ha permès un bot qualitatiu en el benestar dels
ciutadans sense precedents a la nostra llarga història. Front als
que parlen de recentralització, nosaltres ens reafirmam:
l’autogovern és bo, beneficia les persones, també ho és que la
realitat social, econòmica i política que canvia a marxes
forçades ens exigeix a tots aprofundir, avançar i adaptar les
institucions a les necessitats majoritàries dels ciutadans. 

Ajornar aquest debat no té sentit, per fer-ho, però, esdevé
necessari afrontar el debat, tant des de la consciència del camí
recorregut com també des de la llibertat que atorga la no
imposició de límits que dificultin les solucions finals d’acord,
que la proposta federal és la que nosaltres creiem que és la que
ha de donar resposta a una fiscalitat més justa als esforços dels
ciutadans de cada regió, açò per suposat; que aquesta s’hagi de
fer i s’hagi de fixar de sortida amb un límit del 4%, aquí tenim
els nostres dubtes i per això mateix no li donarem suport.

Ara sí ja acab donant suport a totes les propostes presentades
que suposen aprofundir en una major transparència i
participació de la ciutadania i a aquelles que condemnen la
corrupció i el descrèdit de governs anteriors, dels quals mai no
se’n recorda el Partit Popular. 
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Per suposat, donarem suport a totes les propostes de
resolució que representen una clara defensa de l’estat del
benestar i de la qualitat de vida dels ciutadans. De fet, el nostre
grup n’ha presentades moltes que o bé són coincidents o bé
permeten complementar la idea d’una defensa a ultrança de
l’estat del benestar, com ara són les corresponents a l’educació,
no existents en aquest cas en les presentades per vostès i que -
insistesc- es complementen perfectament en aquest ideari
conjunt i deixarem com a divergència les condicions de sortida
en el debat de l’evolució de l’estat de les autonomies, ho farem
a l’espera de poder veure més tard o més prest un canvi de rumb
en les polítiques econòmiques, socials, institucionals del Govern
del Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Alejandro Sanz.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Gracias, Sr. President. Señoras y señores diputados, una vez
analizadas las propuestas de resolución como consecuencia del
debate de orientación política general del Govern resulta que
muchas de las iniciativas que hoy debatimos del Grupo
Parlamentario PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
ya han sido debatidas en esta legislatura, de ahí que volvamos
a decirles lo mismo, como no podía ser de otra manera.

Mi intervención se centrará en tres partes, en la primera
argumentaré los motivos por los cuales no aceptamos algunas
de sus iniciativas, en segundo lugar hablaré de las propuestas
que contarán con nuestro apoyo y por último presentaré algunas
transacciones en sus iniciativas con el objetivo de intentar llegar
a un acuerdo político. Otra cosa es que ustedes no quieran, pero
nuestra intención es consensuar y acordar una propuesta común.

Centrándonos en aquello a lo que no daremos apoyo, no
podemos dar respaldo a la propuesta donde pretenden defender
la soberanía fiscal ya que defendemos un modelo de
financiación totalmente diferenciado al que ustedes proponen,
en el que se garantice que nuestra comunidad autónoma
disponga de la misma financiación por habitante que el resto de
comunidades autónomas, precisamente por ello estamos
absolutamente en contra del actual modelo de financiación
autonómica. Es un modelo injusto y negativo para Baleares, un
modelo fruto de la Ley 22/2009 que aprobó el Partido Socialista
en el Congreso de los Diputados con el voto en contra del
Partido Popular, ha situado nuestra comunidad autónoma a la
cola de la financiación de España. 

Compartimos, por tanto, su preocupación por esta cuestión,
pero nuestra posición es la de modificar el actual sistema de
financiación y por lógica la Ley 22/2009, de financiación de las
comunidades autónomas, con el objetivo que Baleares se sitúe
en la media de la financiación de todas las comunidades. 

Luego, por otro lado, insisten en el derecho de decidir
mediante consultas populares sobre los recortes de derechos
sociales y servicios públicos. A nuestro grupo lo que más le
sorprende es que ustedes limitan las consultas populares a los
temas que ustedes realmente les interesa, mucho hablar de
realizar consultas populares, pero cuando se planteó una
consulta popular para cambiar el nombre de Maó, Mahón,
ustedes se oponen y arman un revuelo por las redes sociales.
Eso no es serio. Consulta sí, pero en función de cómo les
interese. Tenemos que avanzar hacia la participación ciudadana,
pero con iniciativas realistas y sin demagogia.

Luego siguen con instar al Govern a prohibir por ley la
importación de residuos en nuestras islas, en ese sentido debo
decirles una vez más que no se cambian ninguno de los
objetivos del plan director de residuos de Mallorca de la anterior
legislatura y que esta medida supone una solución para no tener
que subir la tarifa de tratamiento de residuos.

Estoy convencido de que su postura tan radicalizada es una
cuestión puramente política, sin ninguna base técnica ni
económica y que sólo pretenden generar alarma y cuestionar la
gestión del Govern, una oposición que se opone porque se tiene
que oponer, sin argumentos sólidos. Esto, sinceramente, no es
actuar, señores de la oposición, con responsabilidad.

Luego, piden que el Govern ejecute el trazado hasta Artà y
el cumplimiento del Ministerio de Fomento del convenio
ferroviario con las islas. No entiendo realmente, señores de la
oposición, cómo se atreven a reivindicar el famoso convenio
porque cuando ustedes recibieron 43 millones del Gobierno
central, ustedes, como les gusta tanto despilfarrar, lo que hacen
son adjudicaciones por un valor de 220 millones de euros. Sin
duda, como diría mi compañero Carlos Veramendi, toda una
fiesta ferroviaria sin ningún paliativo, toda una fiesta
ferroviaria. Por tanto, espero que voten a favor de la auditoria,
porque creo que se tiene que investigar toda la fiesta ferroviaria
de su etapa.

Luego, tanto reivindicar el trazado del tren hasta Artà y
presentar mociones hasta... por todos los ayuntamientos,
decirles que cuando ustedes gobernaron sólo ejecutaron un 20%
del proyecto. Por tanto, estaría bien que retirasen esta propuesta.

Por otro lado, no podemos dar apoyo tal y como ustedes
tienen redactada la propuesta de restablecer el Consell
Econòmic i Social y el Consell de la Joventut, pero sí quisiera
dejar claro que este gobierno apuesta por el diálogo social
llegando a imponer desacuerdos para nuestra comunidad en el
seno de órganos de participación, como se ha hecho esta
mañana, como es en el Fórum Baleares Competitiva donde
están representados todos los agentes sociales.

Señores de la oposición, hablar y escuchar a coste cero es
posible. Hablar y escuchar a coste cero es posible y esto es lo
que este gobierno tiene que hacer a diferencia de lo que...ya
todos sabemos lo que costaban las reuniones que ustedes
convocaban.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 65 / 27 de novembre del 2012 2705

 

Proponen que rechacemos que en el Govern no haya
ninguna mujer -y esa sí que es buena, esa sí que es buena- que
forme parte del Consell de Govern. Mire, le contestaré con dos
cifras: cuando ustedes gobernaron la comunidad autónoma en
la anterior legislatura tenían 147 cargos políticos, ¿saben
cuántos eran mujeres? 54. Es decir, ustedes tenían 35 cargos que
eran mujeres frente al 65% que eran hombres, ahora este govern
en sus cargos políticos mantiene un 50-50, entre hombres y
mujeres, ustedes hablan y el PP actúa. Entendería, por tanto, que
también, señores de la oposición, retiraran esta propuesta por
incoherente y ridícula. 

El resto de propuestas que no aceptaremos, la explicación de
voto está en los diarios de sesiones de esta cámara, ya que son
temas reiterativos y recurrentes por parte de su grupo político.

En cuanto a lo que sí que daremos apoyo será a la propuesta
número 7 y le quisiéramos realizar las siguientes transacciones
a los puntos 4, 8, 9, 14, 16 y 19. 

En cuanto al número 4, decirles que el Govern ya trabaja
conjuntamente con el Ministerio de Trabajo para que los
inspectores puedan actuar contra los abusos laborales y
situaciones irregulares. Por lo tanto, lo que hacemos es
incorporar que se siga coordinando el trabajo entre el Govern y
el Ministerio de Trabajo. 

Por otro lado, la número 8, entendemos que el conflicto
entre Israel y Palestina no es el único existente en la actualidad,
por lo que propondríamos transaccionarlo de una forma global
con el siguiente texto: “El Parlament de les Illes Balears
condemna qualsevol tipus d’agressió entre pobles i nacions,
insta el Govern de l’Estat, la Unió Europea i la comunitat
internacional a contribuir a la resolució dialogada dels
conflictes i a lluitar pel compliment de les resolucions de
Nacions Unides en defensa dels drets humans”.

La número 9, propondríamos un nuevo texto que es la
misma propuesta alternativa que nuestro grupo ha presentado a
una propuesta del Partido Socialista. Es decir: “El Parlament de
les Illes Balears considera de extrema urgencia solucionar la
problemática dels desnonaments i instar el Govern d’Espanya
a continuar la modificació de la legislació en matèria
hipotecaria per instaurar la dació en pagament i altres
mesures de població en risc”.

En cualquier caso en este punto quisiera hacer una pequeña
aclaración, parece que el tema de los desahucios es un tema...,
es un drama social evidentemente y parece que es una novedad
de ahora, ya existían y con mayor virulencia. Cuando gobernaba
el Partido Socialista en España había 300.000 desahucios, fruto
de la gestión del Sr. Rodríguez Zapatero. Con la crisis del 93 se
produjeron el triple de desahucios que ahora, y los que ahora se
preocupan por las personas nada dijeron del tema de los
desahucios. Ahora por primera vez con un gobierno del Partido
Popular se está intentando poner... dramas familiares. 

Señores de la oposición, las personas también existían antes,
existían antes no sólo ahora, antes. 

La número 14 parece tristemente que ustedes no quieran...,
es una lástima que se cierren en esa postura y no quieran llegar
a un acuerdo. Como saben, ahora se ha formado una comisión,
mejor dicho una ponencia de transporte aéreo entre todos los
grupos parlamentarios y ahí sería un buen foro para debatir
propuestas para una mejor conectividad entre las islas.

En estos momentos, este govern ha conseguido, con
actuaciones más que evidentes, como es el caso de la OSP de
Menorca con Madrid, que el Gobierno central sea receptivo en
su implicación con el transporte aéreo. Por tanto, proponemos
un nuevo texto más acorde con la situación actual, merece la
pena que todos nos pongamos de acuerdo, todos los grupos
políticos nos pongamos de acuerdo, aunque ya vemos que
ustedes no están muy por la labor.

El texto que proponemos sería el siguiente: “El Parlament de
las Illes Balears da apoyo al Govern de las Illes Balears en el
marco del estudio y de propuestas de mejora que se están
realizando junto con los consejos insulares de Menorca y de
Ibiza con el objetivo de mejorar -que es lo que todos queremos-
la vigente OSP interislas”.

La número 16, decirles que el Govern ya está elaborando un
plan para reducir las listas de espera en las intervenciones
quirúrgicas y por tanto decirles que desde octubre se están
reduciendo las listas de espera. 

Aquí, me gustaría decir una cosa que antes ha comentado y
me gustaría referirme a las palabras que ha dicho mi compañera,
la Sra. Carolina Torres, solo decir, un dato, simplemente que
esto se tiene que aclarar, que hay dos cargos y me sigo
reafirmando, dos cargos de la Conselleria de Sanidad que en la
anterior etapa y fruto de algunas gestiones están imputados y
que día 5 de diciembre va a tener que ir a declarar.

(Alguns aplaudiments)

Por tanto, me sigo reafirmando en lo que ha dicho mi
compañera y... bueno, todo lo que ustedes quieren, esto son
datos y es así de claro.

(Remor de veus)

El número 19 desde el punto de vista coherente y
responsable proponemos transaccionarla de la siguiente manera:
“El Parlament... si ustedes me dejan...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

...supongo que a usted le interesa ahora lo que voy a decir ahora,
que es el tema de cooperación internacional. Si a usted le
interesa pues sigo. Le digo que si le interesa por lo siguiente,
porque ustedes proponen aquí que se ponga en la disponibilidad
presupuestaria un 0,7% en cooperación internacional y qué
casualidad que en la etapa del Partido Popular de 2004 a 2007
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en los presupuestos se destinaba un 0,7% y en su etapa lo bajan
a un 0,4. Sí, un 0,4. Un 0,4 destinaron ustedes a cooperación
internacional y ahora piden el 0,7. Por tanto, esa es la muestra
que evidencia de lo que sería realmente... lo que ha sido su
gestión.

Por lo tanto, intentaremos, a ver si al grupo del PSM le va
bien aceptar algunas de las propuestas para intentar algún tipo
de consenso, sobre todo en el tema del transporte aéreo, que es
un tema que nos interesa a todos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Martí, quan vostè vulgui.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President. Intentaré resumir de manera clara i
respondre les diferents propostes que s’han fet. En primer lloc
vull agrair al Partit Socialista el suport a les diferents propostes
de resolució que han presentat. Entenem, comprenem la no
coincidència en la proposta número 1, partim de models
diferents. El nostre model de finançament i d’autogovern no
passa...

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poc de silenci, per favor, a totes les parts.
Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... per un model federal i sí sobiranista i per tant, també
sobiranista en la fiscalitat i en el finançament del nostre país. Es
tracta de models de país i, bé, entenem les diferències i per tant,
també entenem que no hi donin suport, tot i que és el nostre
plantejament i la nostra postura que defensam.

Tampoc el Partit Popular no accepta aquesta primera
proposta, també ho entenem i la distància en aquest cas en el
model de país, doncs, ja no crec que mereixi cap comentari.

Sí que voldria en tot cas comentar o fer referència a alguns
aspectes que ha esmentat el Partit Popular, en primer lloc sobre
les consultes populars. No, no, nosaltres estam d’acord que es
duguin a terme les consultes populars, crec que ho hem
demostrat, hem duit propostes a aquest parlament en aquest
sentit perquè allò que diu l’estatut es pugui legislar i es pugui
desenvolupar i creim que és una mesura democràtica, necessària
sempre i avui més que mai quan els ciutadans demanen tenir
veu en mesures tan importants que afecten els drets socials.

S’ha esmentat una qüestió que no crec que fos l’element
important com és el nom de la ciutat de Maó, jo simplement li
voldria fer una reflexió. La consulta popular, l’Ajuntament de
Maó no l’ha portada a terme i era una promesa del programa
electoral del Partit Popular i no l’ha duita a terme, ha optat per
una altra via. I no es demanava fer una consulta popular per
canviar el nom de la ciutat, sinó per decidir sobre una norma
ortogràfica, jo li diria que si vol podem fer una consulta popular
i la feim sobre la hac, però la hac de Mahón i així seria una
consulta sobre una qüestió ortogràfica, que no era la lògica i el
sentir de les consultes. Les consultes es fan perquè s’expressin
els ciutadans, no per decidir sobre normes ortogràfiques.

Es demana participació democràtica, clar que sí, i nosaltres
continuam defensant que CES i el Consell de Joventut eren els
espais idonis i adequats per promoure aquest diàleg social a cost
zero, a cost zero. El CES i el Consell de Joventut varen
presentar diverses propostes perquè aquest cost fos fins i tot
zero i el Partit Popular, el Govern ha dit que no. 

A cost zero, és possible el diàleg? Sí, és clar que és possible
el diàleg. Jo em deman, és possible parlar i venir aquí a escoltar
per part del Govern a cost zero? Ve el Govern aquí a escoltar en
el Parlament a cost zero? Quants plenaris cobrarà avui el
Govern d’aquesta comunitat autònoma? És això cost zero?

(Remor de veus)

Donem suport ..., es diu que es dóna suport a la proposta de
resolució número 7, la veritat és que la vull llegir i n'estic
content, diu "el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a exigir davant les instàncies de la Unió Europea que el
tipus d’interès dels préstecs procedents del Banc Central
Europeu per al sosteniment de les administracions públiques
sigui de l’1%, independentment de la mediació de la banca
privada". Enhorabona, crec que podem estar d’enhorabona si hi
ha unanimitat avui, aquí, perquè aquesta proposta tiri endavant,
voldrà dir que podrem generar marge, podrem generar marge en
aquesta comunitat perquè els recursos es destinin a allò que
realment la nostra comunitat necessita.

Quant a les transaccions que s’han proposat, se n’ha
presentat una, la que es refereix a la proposta número 9, sobre
els desnonaments. He de dir que l’acceptaríem sempre i quan la
darrera frase acabés "amb la dació en pagament". És a dir, allò
que diu, "i altres mesures de persones en risc" no formés part de
la transacció. Simplement perquè nosaltres creim que no hi ha
d’haver restricció a persones en risc sinó a tota la població i que
és una problemàtica, en aquest cas, que creim que el decret del
Govern de l’Estat no resol, creim que deixa moltes famílies fora
i, per tant, volem evitar una altra vegada que es pugui produir
aquesta discriminació.

Quant a les altres transaccions no les acceptaríem. Jo vull fer
només un comentari a dues d’elles, una respecte del transport
aeri. Com ja li vaig comentar en el seu moment estaríem
d’acord amb el contingut de la seva proposta, però no estam
d’acord que se substitueixi el contingut, el text de la nostra
proposta de resolució, la nostra proposta posa èmfasi en la
urgència que aquest tema es resolgui i posa èmfasi també en una
proposta molt concreta que és la que la plataforma del transport
aeri ha defensat i que creim que nosaltres també hem d’exposa
i defensar aquí.
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També quant a les llistes d’espera a la proposta número 16.
Se’ns diu que això ja es du a terme i que, per tant, podríem
redactar, aplicar un nou redactat en aquesta proposta. Nosaltres
insistim que no funciona, si realment es fa feina no funciona, els
resultats no s’han posat de manifest i per açò parlam de pla de
xoc, de necessitat que el Govern hi dediqui màxims esforços per
tal de reduir aquestes llistes d’espera.

I pràcticament res més, segurament em deix alguna
d’aquestes transaccions, però sí que voldria tal vegada posar
èmfasi en l’acord, per acabar la meva intervenció, i l’acord crec
que avui és per materialitzar allò que afecta moltes famílies que
queden sense casa, que queden en el carrer per unes
circumstàncies sobrevingudes imprevistes i que aquest govern,
aquest parlament es manifesta i reclama una solució urgent a
aquesta situació. Creim que açò és el que reclama la ciutadania
i creim que avui el Parlament es pot felicitar si realment es
pronuncia unànimement en aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Debat de les 78 propostes del
Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 9532/12. Per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Antònia Vallès.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'anunci del president del Govern d'un pla
d'equilibri financer per tal de mantenir en funcionament els
hospitals General i Joan March.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la nulAla
actuació de l'anterior govern en relació amb reclamar el
finançament de carreteres, i manifesta la seva satisfacció
en relació amb el compromís del Govern de l'Estat per tal
d'abonar els 333 milions d'euros del Conveni de carreteres,
reconegut a la sentència del Tribunal Suprem.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern,
dins el marc de la Llei d'emprenedors i empreses, ha
confeccionat (febrer 2012) el Pla d'internacionalització en
el qual hi han participat 30 tècnics de la conselleria i 50
associacions i institucions. S'ha fet de manera conjunta i
amb els esforços del Govern, les Cambres de Comerç (de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera) i l'ICEX
(Instituto Español de Comercio Exterior). El Pla recull els
principals accions, programes i serveis que les institucions
indicades duran a terme durant l'any 2012.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que fruit de la
Llei d'emprenedors i empresa s'aposta pel finançament de
les empreses i dels emprenedors a través de la societat de
garantia recíproca ISBA. De fet, arran de l'impuls donat
per la llei i gràcies als avals d'ISBA s'han creat un 38%
més d'empreses i s'han iniciat un 80% més de projectes
d'emprenedors respecte del període anterior a la llei. Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que
l'aportació de l'actual govern de les Illes en el 2011
(5.800.000 euros) al fons d'ISBA representa un 75% del
total de les aportacions efectuades en els darrers vuit anys.
A més, el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a

continuar fent feina, dins el marc de la Llei d'emprenedors,
per fomentar l'esperit emprenedor entre la gent jove.

5. El Parlament de les Illes Balears constata la feina
desenvolupada pel Govern de les Illes Balears quant a la
reducció d'empreses públiques i anima el Govern de les
Illes Balears a continuar amb les polítiques de reducció del
sector públic instrumental d'aquesta comunitat.

6. El Parlament de les Illes Balears constata que la millor
manera de generar confiança i reactivar l'economia és
pagant les factures als proveïdors, així mateix, el
Parlament de les Illes Balears constata que el mecanisme
extraordinari de pagament a proveïdors, que va suposar
injectar més de 842 milions d'euros a l'economia de
Balears, va significar un important estímul econòmic per a
les nostres illes, que va permetre abonar un total de
245.000 factures.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
sistema de finançament de les comunitats autònomes,
aprovat pel govern del president Rodríguez Zapatero, és
injust i negatiu per a les Illes Balears i dóna suport a totes
les accions que s'estan portant a terme per part del Govern
de les Illes Balears encaminades a la modificació de
l'actual sistema de finançament de les comunitats
autònomes.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar a la senda del compliment del
dèficit i la racionalitat de la despesa pública, garantia de
futur, tot mantenint els serveis públics essencials. Així, el
Parlament de les Illes Balears constata el fracàs de les
polítiques d'increment de les despeses i d'increment
exponencial de l'endeutament i del dèficit, el final de la
cultura de la subvenció i de l'intervencionisme públic, i que
aquestes polítiques han provocat que dins els anys 2012 i
2013 s'hagi de dedicar més del 22% del pressupost a
amortització de deute i a pagament d'interessos. Finalment,
el Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques
de racionalització i de millora en la productivitat obrin una
nova forma d'entendre la política econòmica que traspassa
el protagonisme de la reactivació econòmica a la iniciativa
privada.

9. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
discrepància i el seu rebuig pel fet que les partides
destinades a la construcció del Parc Bit de Menorca i el
Pati de Sa Lluna, al municipi d'Alaior, i del centre
d'interpretació a S'Enclusa de Ferreries, van ser gastades
per pagar despesa corrent i de personal.
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10. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs
rotund del Pla de rehabilitació integral de la Platja de
Palma de l'anterior equip de govern, al qual es varen
destinar més de 17 milions d'euros finalistes que no es
varen traduir en cap millora per als ciutadans, dels quals
no ha quedat ni un euro per poder invertir al dit àmbit, i
insta el Govern de les Illes Balears a auditar les partides
que pel Govern d'Espanya foren destinades al Consorci de
la Platja de Palma de 2007 a 2011, i l'oportunitat i la
legalitat de les finalitats a què els esmentats cabals foren
destinats.

11. El Parlament de les Illes Balears constata que la
transparència és fonamental per al bon funcionament de
l'Administració i que, segons indica la Sindicatura de
Comptes, en 2010 el 90% de les empreses públiques es
trobaven en situació de legalitat adversa.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte de llei que valori el
sector audiovisual com a sector estratègic a les nostres
illes i fomenti l'activitat empresarial en aquest sector.

13. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca que
fa el Govern de les Illes Balears perquè des de les
institucions europees es reconegui el fet insular de la
nostra comunitat i, en conseqüència, es rebin
compensacions per palAliar els desavantatges territorials.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a constituir un partit judicial a Formentera i a crear
un jutjat de primera instància a l'illa.

15. El Parlament de les Illes Balears constata l'avanç que
suposa la bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat
Social dels treballadors fixos discontinus per millorar una
de les figures contractuals més comunes en el nostre
mercat de treball.

16. El Parlament de les Illes Balears constata que l'atur és
el principal problema de les Illes Balears i que va
augmentar de forma alarmant durant l'anterior legislatura
en 46.000 nous aturats, i insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant amb reformes legislatives i
estructurals per facilitar la creació d'ocupació per part de
la iniciativa privada.

17. El Parlament de les Illes Balears constata que des de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral s'ha treballat
intensament per lluitar contra la sinistralitat laboral a les
Illes Balears des de tots els fronts amb la colAlaboració
d'empreses, treballadors, agents socials, fundacions,
mútues i inspecció de treball; i que fruit d'aquest treball
Balears ha liderat la caiguda de l'índex de sinistralitat
laboral en el segon trimestre de l'any, amb una baixada del
26% respecte del mateix període de 2011.

18. El Parlament de les Illes Balears constata que entre els
anys 2008 i 2010 es varen deixar perdre 1.528.251,70
euros del fons de foment de la contractació estable,
cofinançat al 50% per la Unió Europea, que va dirigit a la
inserció laboral dels colAlectius amb majors dificultats

(joves, dones, aturats de llarga durada, majors de 45 anys,
persones sense formació ... ).
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que
el passat dia 25 d'agost el Govern de les Illes Balears va
aprovar una nova convocatòria d'aquestes ajudes per un
total de 800.000 euros.

19. El Parlament de les Illes Balears constata que la mala
gestió la passada legislatura dels fons socials europeus que
rebé el SOIB han dut al bloqueig per part de la Unió
Europea de 38 milions d'euros per irregularitats com ara
no realitzar les tasques descrites als manuals operatius,
manca d'informació i orientació als usuaris, manca de
comprovació de pagaments, no fer revisió ni seguiment dels
resultats de les auditories fetes pels organismes europeus
... Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata
l'esforç realitzat per tècnics i personal del SOIB per tal
d'anar revisant 1.528 expedients que es trobaven sense
fiscalitzar i que corresponien a 124.368.212 euros pendents
de liquidar d'ajudes a l'ocupació donades sense control ni
supervisió.

20. El Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques de maquillatge com ara el PLAN E per acabar
amb l'atur son un autèntic fracàs ja que el 96% dels
treballadors van ser acomiadats en acabar el projecte, es
van finançar 32.000 projectes amb un cost de 13.000
milions d'euros i el 70% dels expedients no varen acreditar
necessitat pública d'inversió.

21. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears que presenti en seu parlamentaria el projecte
de règim jurídic per a la instalAlació, l'accés i l'exercici
d'activitats a les Illes Balears, que mitjançant els principis
de bona fe i de llibertat, aconsegueixi un nou règim més
eficaç.

22. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total
suport al Govern de les Illes Balears per la creació de la
Central de Contractació. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears dóna el seu total suport al Govern de les Illes
Balears per les mesures adoptades de simplificació
administrativa com són el I Pla de simplificació
administrativa, i la tramitació del nou Decret de
simplificació documental, i l'insta que continuï amb aquesta
tasca. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat de dur a terme polítiques d'estalvi i
dóna el seu suport al Govern de les Illes Balears per les
mesures adoptades com la centralització de la contractació
de l'electricitat de l'Administració pública de la CAIB, la
centralització del parc mòbil del Govern i la subhasta de
béns de titularitat pública, entre d'altres; i l'insta que
continuï posant en marxa mesures de racionalització.

23. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total
suport al Govern de les Illes Balears per la modificació de
la Llei de funció pública, que permet que el títol acreditatiu
de coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit.
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24. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la tramitació de la Llei de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, impulsada pel
Govern d'Espanya, i insta el Govern de les Illes Balears
que adapti la Llei de la bona administració i del bon
govern al nou règim normatiu.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que presenti el Projecte de llei de coordinació
de policies locals. Així mateix, el Parlament constata la
gran tasca que desenvolupa el policia tutor per combatre
l'absentisme escolar de menors a les nostres illes, i insta el
Govern de les Illes Balears que continuï impulsant aquesta
figura policial.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant actuacions en el penya-
segat del port de Maó.

27. El Parlament de les Illes Balears rebutja la pèssima
gestió de l'ATB per part del govern del pacte que va
generar un deute de 38 milions d'euros que va deixar
greument afectats els comptes de la Conselleria de
Turisme.

28. El Parlament de les Illes Balears constata l'adequada
política de la Conselleria de Turisme en la millora de les
condicions per a la legalització de places turístiques, que
ha fet possible triplicar el nombre de places legalitzades en
un sol any respecte de les que varen ser legalitzades pel
pacte al llarg de quatre anys.

29.El Parlament de les Illes Balears rebutja la negligència
del govern del pacte per haver deixats impagats mes de 9,5
milions d'euros a les companyies navilieres, la qual cosa va
posar en perill la subsistència de dites empreses,
l'estabilitat laboral dels seus treballadors i la connectivitat
marítima entre illes i de Balears amb la península.

30. El Parlament de les Illes Balears constata que la nova
Llei del turisme:
1. És l'element fonamental per incentivar l'activitat

econòmica en
2. general i la turística en particular.
3. Incideix directament en la millora de l'entorn turístic i

mediambiental, la millora del producte, de la formació
i de la innovació.

4. Que en només quatre mesos des de la seva aprovació ja
ha generat confiança i seguretat en empresaris i en el
sector turístic fins al punt que han estat presentats
nombrosos projectes de reformes d'allotjaments
turístics per incrementar la seva qualitat.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar amb la seva política de foment de creuers de
petita i mitjana eslora, en el marc dels ports d'àmbit
autonòmic com activitat turística, per la seva gran
capacitat de creixement i font important de creació de
riquesa i de llocs de feina.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant per la celebració, en
colAlaboració amb el sector privat, d'esdeveniments
esportius que suposin un plus per al turisme, per a l'esport
i que contribueixin a la desestacionalització.

33. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'aprovació del Decret Llei de la Platja de Palma dóna un
pas endavant per prosseguir amb la revalorització integral
de la Platja de Palma a pesar de la greu crisi econòmica.

34. El Parlament de les Illes Balears reconeix la innovació
en matèria de turisme que ha suposat la creació de la Mesa
de Batlles pel Turisme, per la seva missió de coordinació,
trobada, formació, informació i impuls al municipalisme.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d'ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de
diversificació i de promoció de l'activitat turística
d'aquesta comunitat.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar un pla d'actuacions encaminades
a cercar acords amb l'obertura de nous mercats turístics.
Així mateix, insta el Govern de les Illes Balears a
especialitzar, diversificar i enriquir l'oferta turística actual,
impulsant una estratègia de promoció que se centri en els
productes turístics que ens diferencien com a destinació i
que ens ajudin a l'allargament de la temporada turística.

37, El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant actuacions relacionades
amb el desenvolupament de l'esport adaptat i la
incorporació a la pràctica esportiva de les persones amb
discapacitat.

38. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport a les gestions dutes a terme pel Ministeri de Foment
i el Govern de les Illes Balears, amb participació del
Consell de Menorca per a la creació i posada en marxa de
l'Obligació de Servei Públic del trajecte Madrid-Menorca;
reconeix la seva ràpida aprovació i dotació pressupostària;
i agraeix l'esforç que s'està fent perquè els tràmits finalitzin
el més prest possible per a la seva entrada en
funcionament.

39. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada pel Govern central i el Govern de les Illes
Balears per cercar solucions, siguin l'OSP o altres, que
també garanteixin la connectivitat d'Eivissa a preus
assequibles.

40. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de disposar d'una llei pròpia de la nostra
comunitat autònoma en matèria de mobilitat i transport
terrestre.
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41. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
mala gestió duta a terme la passada legislatura del conveni
ferroviari. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata i rebutja la mala gestió realitzada en la passada
legislatura amb la societat pública TRAM BADIA, SA.

42. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que realitzi una auditoria, tècnica,
econòmica i jurídica de les obres dutes a terme la passada
legislatura amb el conveni ferroviari.

43. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància que suposa la creació del comitè de
coordinació aeroportuària per avançar en la
descentralització i la cogestió dels nostres aeroports.

44. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de reformar la Llei de ports de les Illes
Balears i la modificació del seu reglament. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al Govern
de les Illes Balears en les mesures de transport aeri i
marítim presentades al Govern central.

45. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància que les principals institucions donin suport al
projecte del corredor ferroviari de la Mediterrània.

46. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
Comissió Balear de Medi Ambient, quan va arribar el
Partit Popular al Govern, hi havia pendent de tramitació
per part de la Comissió 777 projectes i que ara a
l'actualitat hi ha 341 projectes pendents, dels quals 225 són
per falta de entrega de documentació i altres per part del
promotors.

47. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
redacció del Pla d'energies renovables per a Menorca, illa
pionera en aquesta iniciativa, per tal que es pugui
començar a aplicar durant el 2013 i serveixi de base per a
la resta de les illes de la comunitat.

48. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport al projecte de connexió de la dessaladora de
Ciutadella per tal que pugui subministrar aigua en xarxa
a la resta de municipis de Menorca i ajudar a resoldre el
problema de clorurs i nitrats. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer
les gestions oportunes per interconnectar la dessaladora de
Santa Eulàlia a Eivissa amb la resta de la xarxa de l'illa.

49. El Parlament de les Illes Balears qualifica de
"prioritari i estratègic" aconseguir, per al sector
agrícolaramader de la comunitat, el reconeixement dels
costs d'insularitat amb noves fórmules de compensació i
bonificació a la PAC 2014-2020; i dóna suport a totes les
actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes Balears
per aconseguir aquest objectiu.

50. El Parlament de les Illes Balears insta a crear un pla de
actuació per tal de millorar l'estat dels nostres boscs i
mantenir i prevenir incendis a les èpoques estivals.

51. El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment del govern anterior a l'hora d'executar el
projecte de les pluvials d'Alaior i insta el Govern de les
Illes Balears a reiniciar les actuacions per solucionar
l'evacuació de les pluvials d'aquest municipi.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la instalAlació de fondejos
ecològics per tal de preservar les praderies de posidònia.

53. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per pagar les ajudes pendents
als agricultors i ramaders, ja que es varen trobar amb un
deute de 10 milions d'euros d'ajudes pendents, algunes de
2008: 5.500.000 de fons propis de la comunitat, 3.800.000
del Pla de Desenvolupament Rural i 1.800.000 de
PROAGRO i PROALFA.

54. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'impagament dels ajuts d'habitatge per part de l'anterior
govern suposen un greu condicionament per a la política
d'habitatge que desenvolupa l'actual govern. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata que durant
l'anterior legislatura l'IBAVI es va endeutar amb inversions
inútils i innecessàries que hipotequen les noves inversions.

55. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
iniciativa del Govern de les Illes Balears per impulsar la
primera Llei de pesca autonòmica, amb els objectius de
dotar el sector de la pesca de Balears d'un marc normatiu
que permeti la seva ordenació i la regulació de l'activitat
pesquera a les Illes Balears en tot el seu procés, des de
l'extracció fins a la comercialització.

56. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de que el Projecte de llei de protecció i ús
sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de
28 de juliol, de costes, doni un tractament diferenciat a
l'illa de Formentera i possibiliti una nova delimitació que
serà més justa per als ciutadans d'aquesta illa.

57. El Parlament de les Illes Balears constata l'important
esforç econòmic del Govern de les Illes Balears per dur a
terme les obres, les millores i el manteniment dels centres
educatius de les Illes Balears així com l'esforç per fer
efectius els pagaments pendents amb els centres docents
que provenien de l'anterior legislatura.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a palAliar el dèficit històric que pateix l'illa
d'Eivissa en matèria d'infraestructures educatives amb la
priorització del projecte del nou IES de Santa Eulàlia des
Riu, del Nou CP de Sa Joveria de Vila, i de l'ampliació del
CP de Santa Gertrudis. Així mateix, quant a
infraestructures culturals a Eivissa, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el
Govern central a obrir en breu el museu monogràfic de
Puig d'Es Molins d'Eivissa.
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59. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que a Formentera s'ofereixi una oferta de Formació
Professional, d'acord amb la demanda existent però seguint
els criteris d'optimització de recursos disponibles del
Govern de les Illes Balears.

60. El Parlament de les Illes Balears constata que l'any
2011 el govern del pacte d'esquerres només va fer efectives
dues mensualitats de les transferències amb la UIB i va
deixar la Universitat amb un greu problema de liquiditat.
Contràriament, la prioritat del govern actual ha estat
pagar les despeses nominatives a la Universitat de les Illes
Balears.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un nou pla de ciència, tecnologia
i transferència del coneixement amb mesures concretes
realistes i mesurables.

62. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'anterior govern va esperar quatre anys per treure una
convocatòria de recerca que ha hagut d'executar el govern
actual per tal de donar suport a quaranta grups de recerca
durant tres anys, ja que els anys 2009, 2010 i 2011 no hi va
haver cap convocatòria.

63. El Parlament de les Illes Balears constata la necessària
modificació sobre la normativa en matèria de convivència
en els centres escolars que després de més de 20 anys de
legislació sota un mateix model educatiu ha sofert una
deterioració progressiva.

64. El Parlament de les Illes Balears constata l'impuls que
suposa la llibertat d'elecció de primera llengua i insta el
Govern de les Illes Balears al seu desenvolupament
mitjançant el decret pel qual es regula el tractament
integral de les llengües en els centres docents no
universitaris de les Illes Balears.

65. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de les activitats de formació del Centre de
Referència Nacional en Nàutica (Centre de la Mar) de
Maó, i insta el Govern de les Illes Balears a potenciar les
seves activitats.

66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
continuar amb la política de desplaçaments dels metges de
Mallorca, sempre que sigui possible per criteris mèdics, a
les illes d'Eivissa, de Menorca i de Formentera per tal de
passar consultes i evitar els desplaçaments dels usuaris de
l'Ibsalut.

67. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
decisió del Govern de les Illes Balears d'haver racionalitzat
la despesa sanitària amb una optimització dels recursos
mitjançant mesures com són la reducció de les estructures
directives, la central de compres, l'ús racional del
medicament i l'ús racional de les noves tecnologies dins
l'àmbit sanitari públic.

68. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de donar una solució
definitiva al pagament dels complements dels professionals
mèdics de les nostres illes.

69. El Parlament dels Illes Balears reconeix el paper de les
ONGD com a actors molt rellevants en la política de
cooperació, i insta el Govern a continuar mantenint el
clima de diàleg i consens amb les ONGD a través del
Consell de Cooperació i els altres òrgans de representació
de les entitats.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar fent les reformes i a adquirir els compromisos
necessaris per fer viable la sanitat, per millorar la qualitat
del nostre sistema i des de la responsabilitat, protegir i
enfortir la societat del benestar.

71. El Parlament constata la pèssima gestió econòmica que
es va fer des de la Conselleria d'Afers socials la passada
legislatura i que la falta de pagament dels deutes per part
de l'anterior govern ha deixat al límit entitats socials amb
anys d'història en la nostra comunitat i també ha perjudicat
enormement els consells insulars i els ajuntaments amb
deutes que encara arrosseguen de la legislatura passada.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que
la gestió econòmica que es va fer de la Conselleria d'Afers
socials la passada legislatura, de totes aquelles partides
que havien d'arribar als ajuntaments, ha deixat a molts en
una situació de fallida total.

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar treballant per preservar la Llei de dependència,
per millorar la qualitat i l'atenció a les persones
dependents i a les seves famílies, i per garantir sobretot la
protecció a les persones que presenten un grau de
dependència molt més greu i dóna suport a la decisió del
Govern de les Illes Balears d'incrementar la partida
econòmica destinada a la dependència en el pressupost de
l'any 2013. Així, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a continuar prioritzant els colAlectius més
vulnerables com són les persones dependents i amb
discapacitat, els menors i les famílies, atenent,
salvaguardant i protegint els seus drets, malgrat la greu
situació econòmica.

73. El Parlament de les Illes Balears constata que la
nefasta gestió sanitària dels passats quatre anys és
responsable de l'elevadíssim endeutament que supera el
800 milions i quasi ha dut a la fallida del sistema sanitari.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar lluitant de forma decidida per fer baixar les
xifres de les llistes d'espera amb mecanismes que millorin
la gestió i no a costa de continuar endeutant-se com era
habitual a la passada legislatura.
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75. El Parlament de les Illes Balears, atenent les dades
actuals, constata que les mesures dutes a terme pels actuals
responsables de l'Ibsalut han aconseguit contenir i reduir
el dèficit de l'esmentat organisme, i insta el Govern a
continuar amb aquesta política d'eficiència i bona gestió.

76. El Parlament de les Illes Balears agraeix a les entitats
socials les tasques que duen a terme complementant la
feina de l'executiu amb un servei excepcional a un cost molt
reduït atenent moltes persones.

77. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport a l'adaptació de la normativa estatal realitzada pel
Govern que minimitza el seu impacte sobre les petites i
mitjanes empreses del sector del comerç, a més a més dóna
suport a la posada en marxa del Pla per a la millora
estratègica i dinamització dels petits i mitjans comerços
dels municipis de les Illes Balears.

78. El Parlament de les Illes Balears constata que a
l'anterior legislatura el Govern de les Illes Balears no posà
en marxa cap mesura concreta per afavorir la inserció
laboral dels joves i així mateix insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar un pla d'ocupació juvenil per fer front
a un dels problemes principals de la nostra societat, l'atur
juvenil. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a fomentar i implantar la
formació professional dual afavorint les pràctiques en
empreses durant tot el període de formació per tal de
millorar les condicions d'ocupació dels joves.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. Després del primer debat de la comunitat que s’ha duit
a terme en aquesta legislatura el Grup Parlamentari del Partit
Popular presenta un total de 78 propostes de resolució per
deixar constància de la situació en què es va trobar la comunitat
autònoma quan el Govern del Partit Popular va guanyar les
eleccions. Cal constatar la feina feta pel Govern en aquest any
i mig de gestió i presentar les instàncies a proposta del Grup
Parlamentari Popular al Govern. 

La crisi econòmica que viu el nostre país i també la nostra
comunitat fa que ens replantegem moltes actuacions que fins ara
pareixien inqüestionables. La baixada d’ingressos a les arques
de la comunitat fan que s’hagi de fer, més que mai, un ús
racional dels recursos econòmics existents fent prevaler les
polítiques d’afers socials, sanitat i educació i suprimint tot allò
més dispensable. 

No hauria fet falta prendre mesures tan dràstiques com les
que s’han hagut de dur a terme si en la passada legislatura
haguéssim fet l’esforç de preveure que l’estat del benestar costa
uns doblers i que s’han de pagar. Els deutes que es produïren
per la seva falta de previsió han estat el nostre centre d’atenció
durant aquest primer any i mig per sanejar, en la mesura del
possible, tot allò que deixaren sense pagar. 

Des del Grup Parlamentari Popular volem constatar la
situació en què es va trobar la comunitat quan va arribar al
Govern el passat juny de 2011, es va trobar amb un deute de
6.000 milions d’euros, i les mesures que es duen a terme per tal
d’impulsar l’economia i pagar el que es deu.

En primer lloc, s'ha constatar la nulAla actuació de l’anterior
govern en relació a reclamar el finançament de carreteres i la
satisfacció del compromís del Govern de l’Estat per tal d’abonar
els 333 milions d’euros del conveni de carreteres; 245.000
factures sense pagar a proveïdors, 842 milions d’euros que
aquest govern ja ha fet efectius; partides destinades a la
construcció del ParcBit a Menorca, entre d’altres, que varen ser
gastades a pagar despesa corrent i personal. I què em direu de la
mala gestió entre els anys 2008 i 2010 entre els quals es
deixaren perdre 1.528.000 euros del fons de foment de la
contractació estable per ajudar els colAlectius amb majors
dificultats d’inserció laboral i el bloqueig per part de la Unió
Europea de 38 milions d’euros que rebé el SOIB per
irregularitats com ara la manca de comprovació de pagaments,
revisió dels seguiments, etc. Volem agrair també des d’aquí
l’esforç realitzat per tècnics i personal del SOIB per tal de
revisar 1.500 expedients que es trobaren sense fiscalitzar i que
corresponien a 124.368.000 euros pendents de liquidar d’ajudes
a l’ocupació donades sense control ni supervisió.

També hi ha el Pla E, 32.000 projectes amb un cost de
13.000 milions d’euros que no serviren ni per crear llocs de
feina estable i del qual el 70% dels expedients no varen
acreditar necessitat pública d’inversió.

La pèssima gestió de l’Agència de Turisme de les Illes
Balears generant un deute de 38 milions d’euros. Els 9,5 milions
d’euros d’impagats a les companyies navilieres, posant en greu
perill la seva subsistència i la connectivitat marítima entre illes
i la península. 

També cal constatar les ajudes pendents de pagament dels
agricultors i ramaders que aquest govern ja ha fet efectives, que
varen ascendir a 10 milions d’euros. I els 777 projectes pendents
de tramitació per part de la Comissió Balear de Medi Ambient
dels quals en l’actualitat queden 341 dels quals 226 són per falta
de documentació i altres per part de promotors; els impagaments
dels ajuts a l’habitatge que han hipotecat les noves inversions.

La pèssima gestió econòmica que va fer la Conselleria
d’Afers Socials i la falta de pagament dels deutes han deixat al
límit entitats socials amb anys d’història, els consells insulars i
els ajuntaments, per no parlar dels més de 800 milions d’euros
de l’endeutament de sanitat que quasi a portar a la fallida del
sistema sanitari.

A la mala gestió feta amb el conveni ferroviari i amb la
societat pública TramBadia i el fracàs de la Platja de Palma, 17
milions d’euros finalistes que no es traduïren en cap millora per
als ciutadans. 
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És per això que el Grup Parlamentari Popular solAlicita al
Govern de les Illes Balears que realitzin auditories tècniques,
econòmiques i jurídiques de les obres duites a terme la passada
legislatura amb el conveni ferroviari i també auditar les partides
que pel Govern d’Espanya foren destinades al Consorci de la
Platja de Palma, de 2007 a 2011, i l’oportunitat i la legalitat de
les finalitats que els esmentats cabals foren destinats, i proposa
altres auditories com puguin ser la de l’IBAVI, ABAQUA o
IDI.

Volem deixar constància, després de fer menció de la
situació en què ens va deixar el govern anterior, que les mesures
que pren l’actual govern van encaminades a reduir els deutes
pendents, impulsar l’economia i reduir l’atur. 

L’atur és el principal problema d’aquestes illes que va
augmentar de forma alarmant en la legislatura passada amb
46.000 nous aturats. Amb la Llei d’emprenedors i el Pla
d’internacionalització que recull les principals accions,
programes i serveis que diferents institucions duran a terme
durant l’any 2012 i a través de la Societat de Garantia ISBA per
al finançament de les empreses s’ha donat un impuls a la
iniciativa privada i s’ha creat un 38% més d’empreses i s’han
finançat un 80% més de projectes. Igualment volem constatar
l’avanç que suposa la bonificació del 50% de les quotes de la
Seguretat Social dels treballadors fixos discontinus en
temporada baixa.

És per això que instam el Govern a continuar treballant en
reformes legislatives i estructurals per facilitar la creació
d’ocupació per part de la iniciativa privada i així mateix instar
el Govern a dissenyar un pla d’ocupació juvenil per fer front a
un dels problemes principals de la nostra societat com és l’atur
juvenil, donant-li el nostre suport amb les mesures adoptades de
simplificació administrativa i la tramitació del nou decret de
simplificació documental. S'ha de remarcar la nova llei de
turisme, element fonamental per incentivar l’activitat
econòmica en general i la turística en particular, que incideix
directament en la millora de l’entorn turístic i que només quatre
mesos de la seva aprovació ja ha generat confiança i seguretat
en les empresaris que han presentat nombrosos projectes. Instar-
lo a continuar amb la seva política de foment de creuers de
petita i mitjana eslora. Ressaltar la tasca realitzada pel Govern
central i el Govern de les Illes per cercar solucions per garantir
la connectivitat d’Eivissa a preus assequibles. Igualment donar
suport a les gestions duites a terme pel Ministeri de Foment,
Govern de les Illes i Consell de Menorca per la creació i la
posada en marxa de l’obligació de servei públic Madrid-
Menorca i també constatar la importància de reformar la Llei de
ports de les Illes Balears i la modificació del seu reglament i
donar el nostre suport al Govern a les mesures del transport aeri
i marítim presentades al Govern central.

La nostra insularitat, tant en temes de transport com en
finançament nacional i europeu, és una reivindicació d’aquest
govern. Per això, donam suport i constatam la tasca que fa el
Govern de les Illes Balears perquè des de les institucions
europees es reconegui aquest fet i que des del Govern central es
rectifiqui el sistema actual de finançament de les comunitats
autònomes, aprovat per l’anterior govern del Sr. Rodríguez
Zapatero, injust i negatiu per a les Illes Balears. També donam
suport al Govern de les Illes Balears en aconseguir per al sector
agrícola ramader de la comunitat el reconeixement dels costs

d’insularitat amb noves fórmules de compensació i bonificació
a la PAC 2014-2020.

Volem donar suport a la iniciativa del Govern de les Illes
Balears per impulsar la primera llei de pesca autonòmica,
constatar la importància del projecte de llei de protecció i ús
sostenible del litoral i de la modificació de la Llei de costes
donant un tractament diferenciat a l’illa de Formentera, i també
instar-lo a seguir realitzant actuacions en el penya-segat del Port
de Maó. 

En temes educatius constatam la necessària modificació
sobre la normativa en matèria de convivència en els centres
escolars, l’impuls que suposa la llibertat d’elecció de primera
llengua. Potenciar les activitats del Centre de referència
nacional en nàutica de Maó, oferta de formació professional a
Formentera, d’acord amb la demanda existent. Instam el Govern
a palAliar el dèficit històric de l’illa d’Eivissa en matèria
d’infraestructures educatives i fem constar l’esforç econòmic
per dur a terme les obres, millores i manteniments dels centres
educatius i per fer efectius els pagaments pendents amb els
centres docents i que provenien de l’anterior legislatura.

Vull fer constar la bona feina feta en la Conselleria de
Sanitat i Afers Socials racionalitzant la despesa sanitària amb
una optimització dels recursos, reduint les estructures directives,
fent la central de compres, l’ús racional del medicament i l’ús
de les noves tecnologies dins l’àmbit sanitari públic; donant una
solució definitiva al pagament del complement dels
professionals metges.

Per tot això, instam el Govern a seguir amb les reformes i a
adquirir els compromisos necessaris per fer viable la sanitat, a
continuar lluitant per fer baixar les llistes d’espera, per preservar
la Llei de dependència i garantir, sobretot, la protecció a les
persones que presenten un grau de dependència més important
i donar suport a la decisió d’incrementar la partida econòmica
en el pressupost de l’any 2013 per la Conselleria d’Afers
Socials.

Atenent les dades actuals les mesures duites a terme pels
actuals responsables de l’ib-salut han aconseguit contenir el
dèficit de l’esmentat organisme i fent les reformes i adquirint els
compromisos necessaris per fer-lo viable i des de la
responsabilitat protegir i enfortir la societat del benestar.
Gràcies a aquest esforç volem manifestar la nostra satisfacció
per l’anunci fet pel president del Govern de mantenir en
funcionament els hospitals General i el Joan March. Agrair a les
entitats socials les tasques que duen a terme, igualment que
reconèixer el paper de les ONG en la política de cooperació. 

Per acabar, instam el Govern de les Illes Balears a continuar
amb el compliment del dèficit i de la racionalitat de la despesa
pública, garantia de futur, tot mantenint els serveis públics
essencials. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vallès. Fixació de posició del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc em referiré a les propostes que no ha presentat el
Grup Popular, i que va ser el primer tema en importància del
debat de la comunitat de la setmana passada per part del Sr.
Bauzá, al qual ell va fer referència, com és el tema principal del
seu debat, el de la corrupció i el del codi ètic. 

No entenem que el Partit Popular no presenti una sola
proposta de resolució de rebuig de la corrupció atès que el
president Bauzá va dir, la setmana passada, que es mantenia
ferm en la seva decisió i en el seu codi ètic. Però avui ja tenim
la resposta, hi ha dos motius de pes per a aquesta reculada, en
primer lloc, que el president ha estat desautoritzat pel seu grup
i pel seu partit, i ha derogat el codi ètic. En segon lloc, el
Govern i el Partit Popular han decidit que en comptes d’exercir
l’acusació particular en els casos de corrupció resulta que en dos
casos concrets, com el del Sr. Matas i Over Marketing, fan
recursos judicials més propis d’una defensa. Vagin alerta a
utilitzar fons públics de l’Advocacia de la comunitat per
defensar els presumptes corruptes en comptes d’intentar
recuperar els doblers malbaratats per als ciutadans.

(Petit aldarull)

Per altra banda, manifestam que votarem en contra de totes
aquelles propostes que van adreçades a la gestió de l’anterior
govern progressista i que han suposat una tercera part del total
de les propostes del Partit Popular. Quina feinada que han fet,
Sra. Vallès. Vostè també ha utilitzat aquí el seu temps per
referir-se en bona part a la feina feta per l’anterior govern. 

Fa un any i mig que governa el Partit Popular i destinen més
del 33% dels seus esforços a mirar pel retrovisor, en comptes de
lluitar contra la crisi i contra l’històric atur que hi ha en aquestes
illes. Quina llàstima que ja que miren en el passat s’hagin
oblidat dels malbarataments econòmics d’un govern, del qual
alguns que estan avui aquí asseguts formaven part. Però no
només se n’obliden sinó que ara, a més, el Govern ha decidit
utilitzar l’Advocacia de la comunitat per fer d’advocat dels
malbaratadors. Aquesta obsessió malaltissa, que simplement
respon a tapar la seva ineptitud en la gestió, arriba a límits
insospitats. 

Miri, només posaré dos exemples. En la seva proposta
número 20 carreguen amb duresa, i ho ha fet aquí també la
portaveu Popular, contra l’anterior Pla E del Sr. Zapatero. Idò
bé, saben qui va ser un dels darrers batles d’Espanya que va
inaugurar obres públiques a bombo i a platerets gràcies al Pla E?
Idò aquí tenen la foto, el Sr. Bauzá l’any 2010 va inaugurar
obres gràcies al Pla E.

(Remor de veus i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Idò en comptes de tant criticar ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Jo entenc que els piqui perquè el seu president, una vegada
més, queda en ridícul. 

(Cridòria i alguns aplaudiments)

I una altra incongruència del Partit Popular, en la resolució
número 7 diuen que volen que es constati que l’actual sistema
de finançament de les comunitats autònomes és negatiu per a les
Illes Balears, però resulta que el ministre Sr. Montoro, que a
més és del Partit Popular, els ha fet saber que amb aquest
sistema de finançament rebem més diners que amb l’anterior
sistema del Sr. Aznar.

Com deia abans, la seva obsessió malaltissa de culpar
tothom de la seva nefasta gestió, els ha portat a dir fins i tot que
l’ingrés econòmic a un compte bancari erroni per pagar el deute
de les farmàcies és també culpa de l’anterior govern...

(Remor de veus)

Patètic, senyors del Partit Popular!

Voldria fer, com ja he fet abans de començar aquest debat,
dues transaccions o dues propostes al Grup Popular. A la
proposta número 13 allà on es diu que es constata que
evidentment el Govern balear ho ha fet molt bé, des del nostre
punt de vista s’hauria de dir que s’insta el Govern que
s’aconsegueixi que les institucions europees reconeguin el fet
insular de la nostra comunitat.

I a l’altra proposta a la número 59, que versa sobre la
formació professional a l’illa de Formentera, proposam que
s’elimini la part final allà on diu que es millorarà la formació
professional a Formentera, seguint els criteris d’optimització de
recursos disponibles. Nosaltres proposam que s’elimini aquesta
part perquè, si no, quedarà en paper banyat.

A més a més, Sra. Portaveu del Partit Popular, jo no sé com
tenen la vergonya política de presentar propostes com la número
68, sobre els complements dels metges. Però com poden dir que
el Govern ho ha solucionat tot? No se’n recorden que varen
provocar vostès un problema allà on no n’hi havia cap, que
quasi ens costa una vaga de metges? Sap com es diu això?, fer
de piròmans per després treure la màniga de bombers i apagar
el foc. 

(Petit aldarull)
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Amb perdó d’aquest darrer colAlectiu que ho està passant
molt malament per culpa de les seves retallades.

I un últim grup d’esmenes que podríem qualificar de dime
de lo que presumes y te diré de lo que careces. La proposta
número 74 que diu “continuar lluitant per baixar les xifres de les
llistes d’espera en salut”. S’ha de ser agosarat, quan tenim les
llistes d’espera més elevades de la història. 

O la proposta número 60, sobre una suposada preocupació
del Partit Popular per la Universitat de les Illes Balears, quan
estan ofegant econòmicament la nostra universitat.

O la proposta número 77 sobre el suport o el presumpte
suport al petit comerç, quan aquest petit comerç està aixecat per
primera vegada en armes contra el Govern, en aquest cas contra
el govern del Partit Popular i del Sr. Bauzá.

I així un llarg etcètera de cinisme polític monumental.

I, per últim, em sembla molt lloable voler fer auditories i
controlar tot el que es va fer en el passat. Ara bé, tenc dues
petites objeccions a fer. No val fer auditories a tots els governs
anteriors, excepte als governs del Partit Popular que, com s’ha
demostrat fins ara, és durant aquests governs on segurament hi
trobaren més petroli. I em sembla a més també una mica
extemporani fer-ho un any i mig després de començar a
governar, perquè algun malpensat podria dir que això ho fan per
desviar l’atenció, ja que aquests dies, una vegada més, l’atenció
política està posada en el presumpte finançament irregular del
Partit Popular, la presumpta corrupció i el malbaratament de
diners públics del Partit Popular. El codi ètic del Sr. Bauzá, que
s’han passat tots pel cap, com diria un company meu. 

Dins aquestes auditories hauríem d’incloure, com ja va
demanar el meu grup, una auditoria general al Partit Popular,
perquè els jutges ara sí ja han dit una cosa clara, que hi ha hagut
malbaratament de cabals públics. Alguns responsables del Partit
Popular han estat ja condemnats. Ara només falta saber quina és
la resta de corresponsables.

En conclusió, tal vegada seria bo que abans de seguir mirant
pel retrovisor, dediquessin els seus esforços a fer feina per a la
gent, prenent mesures de reactivació econòmica, destinant els
seus esforços i la seva feina a lluitar contra l’atur i no contra el
govern progressista anterior.

I acab ja amb una cita del Partit Popular d’avui i que deia
“aún es posible soñar, sueño que las medias verdades, el
oportunismo y la delación de unos contra otros darán paso a
la verdad. El mérito y el compañerismo”, Huguet dixit.
M’afegesc a aquestes paraules perquè, senyors del Partit
Popular, la propera vegada que facin propostes, facin-les en
positiu, governant per a la gent perquè el que més importa ara
als ciutadans d’aquestes illes és sortir de la crisi i trobar feina.
Dediqui, Sr. President, els seus esforços a això perquè amb
aquestes promeses vostès es van presentar a les eleccions i no
per continuar durant tota la legislatura mirant el passat, perquè
quan vulguin en podem fer un debat amb profunditat, perquè
afortunadament els diners públics que es varen utilitzar durant
l’anterior legislatura i pels quals ens vàrem endeutar, varen
servir per a obra pública...

(Remor de veus)

..., cosa que malauradament molts dels que estan aquí  asseguts
no poden dir el mateix...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor! Per favor!

LA SRA. COSTA I SERRA:

No poden dir el mateix perquè ja ha quedat provat on han
anat destinats diners públics gestionats pel Partit Popular.
Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Intervenció del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tlots i a totes. Avui
diguem que inauguram una forma diferent de presentar les
esmenes, per això el nostre grup només ha tengut la possibilitat
de presentar-ne 20, pel nou Reglament del Parlament que vàrem
pactar entre tots, però ens ha sorprès que el grup parlamentari
que tenia més possibilitats de presentar en el Parlament quina és
la seva política, com és el Grup del Partit Popular amb 78
esmenes, a més del 25% es dedicassin a fer retrets a l’anterior
govern.

Vostès tenien una oportunitat única, ja ens hagués agradat a
nosaltres tenir la possibilitat de 78...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor! Per favor!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... de poder presentar 78 esmenes per fer públic realment quin
és el nostre projecte polític. Vostès han desaprofitat aquesta
ocasió amb un 25% de retrets.
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D’aquestes 78 esmenes hi ha quatre blocs. Un de retret a
l’anterior govern, un govern que ja fa devuit mesos que no
governa, devuit mesos!, perquè si això hagués estat el setembre
de 2011, encara ho podríem dir, però fa devuit mesos que no
governa. Un altre bloc que glorifica, posa a nivell d’excelAlència
el que és una gestió corrent, diària i ordinària d’un govern,
passar sms, correus electrònics, pagar factures, acabar obres que
s’havien d’acabar. Tot això que són ... sí, sí, sí ...

(Remor de veus) 

Tot això que són accions concretes, corrents, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor! Per favor! Per favor!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Els estic posant nerviosos, està bé...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, la que té la paraula és la Sra.
Santiago, preg silenci.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Continuu, gràcies, president. Tot això que és una cosa
corrent i ordinària, la glorifiquen i la posen a nivell
d’excelAlència en tota una sèrie d’esmenes. Després poquetes,
poquetes, poquetes mesures polítiques. I és curiós que les
mesures polítiques de futur siguin lleis, siguin lleis. I dic que és
curiós perquè una de les promeses que va fer en aquesta tribuna,
tant el president, com el vicepresident seria que farien poques
lleis. Doncs estan fent, com toca, moltes lleis. I les úniques
activitats polítiques de futur són lleis. S’han adonat que som en
una societat i que la societat necessita regular-se i es regula a
través de lleis que s’aproven en els parlaments democràtics. I
després ideològiques, a les quals nosaltres votarem en contra,
però ens sembla normal que un partit polític, un grup polític
presenti propostes ideològiques, que nosaltres no les votarem
perquè no els donam suport.

Allò que no ens pareix normal és el que ha passat avui matí.
Que els pressuposts són únics, que és l’únic pressupost que es
pot fer i que és l’única política possible. Això és carregar-se la
política, carregar-se la democràcia. Hi ha confrontació d’idees
des que els humans som humans. I el pressupost i altres coses,
es poden canviar perquè altres maneres són possibles.

Per tant, nosaltres votarem que no a aquests retrets continus
que fan al govern, a aquelles que glorifiquen o duen al nivell
d’excelAlència la gestió corrent del Govern, algunes les votarem
que sí i en d’altres ens hi abstendrem. S’insta el Govern, encara
que sigui instar a fer un pla de ciències que ja està presentat,
però a les que siguin de constatar una feina normaleta, ens hi
abstendrem. 

A les mesures polítiques, normalment hi diríem que sí i a les
ideològiques direm que no. Però efectivament, aquesta relació
d’esmenes reflecteix el que va succeir en el debat de política
general per part del president: poca iniciativa política, molts de
retrets, no només al Govern, el president es va dedicar a fer
retrets al Consell Insular de Mallorca, el president de Govern,
a la seva segona o tercera intervenció, al Consell de Mallorca,
fent retrets, un president del Govern de les Illes fent retrets a un
debat de política general!

I després també aquestes que són de caràcter ideològic, com
també va fer el president, que va fer tota una sèrie
d’argumentacions de caràcter ideològic. A nosaltres ens pareix
bé, però creim que hi ha una certa covardia per part del Partit
Popular, perquè amb l’excusa de la crisi i amagats darrere de la
crisi, fan coses que vostès per ideologia volen fer, que són
reducció de l’administració pública, persecució del català,
model centralista de l’Estat i una reducció de la xarxa civil. I la
crisi els serveix d’excusa per fer tot això d’una forma accelerada
que en un debat normal no són capaços de defensar-ho des d’un
punt de vista polític i ideològic.

No tenc temps a defensar el sí, el no o l’abstenció de les 76,
però en podem citar algunes que ens poden servir d’exemples.

El punt 16 diu: "el Parlament de les Illes Balears constata
que l’atur és el principal problema de les Illes Balears i que va
augmentar de forma alarmant durant l’anterior legislatura en
46.000 nous aturats" i continua "insta el Govern perquè treballi
...". I dels 41.000 que s’han creat aquests darrers devuit mesos
no en parla. Aquest retret al govern anterior, amb dades que no
són del tot correctes...

(Remor de veus)

En quatre anys 46.000 i en devuit mesos 41.000, sí, sí, facin
números...

(Remor de veus i petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

(Continua la remor de veus)

Per favor! Per favor!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Facin els números i ho veuran.

Un altre exemple, un altre exemple, la 71 i que a més l’ha
mencionada la portaveu del Partit Popular que ha defensat les
esmenes del Partit Popular, "el Parlament constata la pèssima
gestió econòmica que es va fer des de la Conselleria d’Afers
Socials la passada legislatura i la falta de pagaments dels deutes
per part de l’anterior govern". Vostès la coneixen, no fa falta
que ho llegeixi tot per no perdre temps. A nosaltres no ens varen
fer ni un manifestació, ni una manifestació en quatre anys, ni
una! 

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Per favor! Per favor si són tan amables!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ni una manifestació! Hi havia factures pendents de
desembre de 2010 i de ...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor! A veure, si són tan amables, preg silenci,
preg silenci, per favor.

Sr. Martí, per favor!

Deixin parlar la Sra. Santiago, els agradi o no els agradi.
Però deixin-la parlar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Hi ha factures de desembre de 2010 i després de 2011. Però
nosaltres vàrem partir el juny del 2011 i som pràcticament a
desembre de 2012. Per tant, duim devuit mesos i les
manifestacions les tenen ara.

Però d’alguna manera el motiu de les manifestacions de les
entitats és perquè vostès els han llevat l’esperança, perquè quan
el president puja en aquesta tribuna i diu de forma quasi
despectiva i de forma pejorativa que s’ha acabat la política de
subvencions, humilia aquestes entitats. Perquè aquestes entitats
fan feina amb dones prostitutes, lluiten contra la sida, donen
serveis a persones amb problemes de salut mental durant anys
a la nostra comunitat autònoma, amb governs del Partit Popular
i amb governs de progrés han sobreviscut gràcies a les
subvencions públiques. I quan el president aquí diu que això
s’ha acabat, els humilia perquè pareix que han gastat doblers
anant a Cabrera, quan donaven serveis, quan donen serveis!

(Alguns aplaudiments)

I el Sr. President aquí diu que això s’ha acabat. Què farà
ALAS ara, Sr. President, no lluitarà contra la sida? Què faran
totes les entitats que treballen amb dones prostitutes el vespre,
no els donaran subvenció? És per això que tenen
manifestacions, no perquè deguin dues o tres factures, i fan
feina per a això. Sap què els va dir un alt càrrec d’aquest govern
quan les entitats varen anar a demanar a veure què podien fer,
els va dir: “mercadets, loteria, calendaris de beneficència”.
Aquesta va ser la solució que va donar un alt càrrec d’aquest
govern a aquestes entitats que duen més de 20 anys.

(Remor de veus)

Hi votarem que no.

La número 42, l’auditoria del tren. Confiam que ja l’hagin
feta, perquè ja l’any 2011 ja ha acabat i vostès havien de fer una
auditoria, o no l’han feta? Confiam que ja l’hagi fet aquest
govern que gestiona tan bé. Ja hauria d’estar feta. Per tant,
presentin-la, nosaltres estam molt tranquils perquè estam segurs
que tal vegada hi haurà discrepàncies en les formes
administratives de fer qualque gestió...

(Remor de veus)

Sí, sí, sí, però les nostres auditories no acabaran al jutjat com
sí ho han fet les del Partit Popular. No, no, les nostres no, les del
Partit Popular hi han acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Després de caràcter ideològic, la número 1. A la número 1
no li donarem suport, "el Parlament de les Illes Balears
manifesta la seva satisfacció per l’anunci del president del
Govern d’un Pla d’equilibri i financer, per tal de mantenir el
funcionament els hospitals General i Joan March". Nosaltres no
coneixem aquest pla, no el coneixem, com vol que li donem
suport? No ens l’ha lliurat. El conseller que constantment ens
diu que ens estén la mà, no ens ha donat aquest pla, no el
coneixem i no el podem aprovar. Vàrem conèixer un pla d’ib-
salut 2020 i ja ningú de vostès no en parla d’aquest pla i es va
discutir a una comissió. D’aquest Pla ib-salut 2020 ja ningú no
en parla. I ara tenim un pla que no coneixem i amb aquesta
ocultació nosaltres no li podem donar suport.

La número 23. Si poguéssim votar tres vegades en contra
d’aquesta 23, creguin-me que ho faríem, "el Parlament de les
Illes dóna el seu total suport al Govern de les Illes Balears per
a la modificació de la Llei de funció pública que permet que el
títol acreditatiu de coneixement del català sigui un mèrit i no un
requisit". Cada vegada que vostès fan això es posen en
evidència davant el món, el món civilitzat. Qualsevol govern
defensa la seva llengua pròpia, manco aquest. I encara volen fer
esmenes pretenent que hi hagi... Impossible.

Propostes de futur, en votarem alguna perquè sobretot són
lleis i nosaltres pensam que és necessari que hi hagi lleis i
després quan arribi el contingut, veurem el contingut d’aquestes
lleis.

En definitiva, senyors del Partit Popular, si volen farem una
relació de les que votam: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20,
23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 41, 44, 42, 43, 46, 51, 53, 54, 56, 57,
58, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78 que no.
L’abstenció: 17, 34, 61, 3, 4, 5, 22, 25, 31 i 59 abstenció. Sí: 12,
14, 15, 21, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55,
65, 66, 68, 76. 
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I després li feim la proposta de modificació in voce de tres,
a veure si hi estan d’acord. 

A la número 6 vostès posen "el Parlament de les Illes
Balears constata que la millor manera de generar confiança i
reactivar l’economia", si vostès lleven “la millor manera” i
diuen que "el Parlament de les Illes Balears constata una manera
de generar confiança i reactivar l’economia és pagar les
factures", la podem aprovar. No és la millor manera, n'és una.
Si la volen acceptar.

La 7, estam d’acord que "el Parlament de les Illes Balears
constati que l’actual sistema de finançament de les comunitats
autònomes aprovat pel president Rodríguez Zapatero és injust
per a les Illes Balears", però permetin-nos que dubtem de la
resta, que s’estigui fent. Per tant si vostès retiren les altres tres
línies, nosaltres aquí també el podríem aprovar, en cas contrari
ens abstindríem. 

I després la 74 que diu "el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a continuar lluitant de forma decidida per fer
baixar les xifres de llistes d’espera". Si vostès lleven la paraula
“continuar” i queda "el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a lluitar de forma decidida per fer baixar les xifres de la
llista d’espera" ho aprovarem, perquè fins ara el que vostès han
tengut és una pujada espectacular de la llista d’espera, una
pujada espectacular de llista d’espera. Si això és lluitar contra
la llista d’espera, millor que no facin res.

Per tant, aquestes són les nostres propostes, a veure si és
possible fer qualque acord.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula la Sra. Vallès.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Senyors, no voleu que parlem de
l’herència passada, no ho voleu, però són 6 milions d’euros de
deute.

(Remor de veus)

No, no, no, ... ja sé que vos agradaria que passàssim, que no
parlàssim d’això, però la millor, la millor, és a dir, la gent ha de
saber que quan el Partit Popular va arribar, que la feina que es
fa ara és a causa d’una situació que es va trobar; la gent no és
beneita, ...

(Remor de veus)

No, no, no, això ho deis vosaltres, pareix que amb una
vegada no basta; doncs, sembla que no, perquè vosaltres retrèieu
i nosaltres retraiem i anam així, però, això sí, el Govern en
aquestes esmenes havia de constatar el que es va trobar.

Els ciutadans han de conèixer la realitat, la realitat de com
estaven les coses, perquè condiciona les polítiques futures, fins
i tot la Sindicatura de Comptes ho corrobora, aquí tenim un
anunci de diari: “La Sindicatura censura el pacte per endossar
deute al PP i pel descontrol del dèficit”.

(Remor de veus)

Això és la Sindicatura de Comptes. Vos pareix que les
mesures que estam adoptant són bones de prendre? Què ens
agrada molt haver d’estrènyer les corretges? Idò jo vos ho diré,
...

(Remor de veus)

..., no, no són bones de prendre, és millor ésser inconscient com
vostès, donar subvencions, colAlocar gent, 3.500 persones els
darrers sis mesos, encara que el seu conseller d’Economia
recomanava reduir 700 persones anuals, però millor amagar-ho
dins un calaix i mirar cap un altre lloc. És més fàcil, és més
fàcil, senyors diputats, mirar cap un altre lloc que de vegades fer
el que toca.

L’empresa TRABLISA pagant personal i a més 2,7 milions
d’euros, sense tenir cap projecte. I moltes més coses: venga
comprar quadres, venga comprar flors, estudis...!

(Remor de veus, petita cridòria i alguns aplaudiments)

Sap què és de mal de fer! I després què me’n direu?

(Remor de veus i cridòria)

El Pla E, el Pla E? Sí, el Pla E, que deien que solucionaria,
que donaria feina, es va veure que no ha estat així; és a dir,
crearen una feina momentània, que després no ha servit per a
res. I és ver que els batles, quin ajuntament, quan li donen
doblers, no s’hi adhereix, quin ajuntament no s’hi adhereix? És
clar que sí.

(Remor de veus i petita cridòria)

És a dir, tanmateix s’ho perdran. Clar, tots els ajuntaments
s’hi adheriran.

I és clar que inauguraren, inauguraren ells el Pla E igual que
vosaltres inauguràreu escoles que havia començat el Partit
Popular, és que això és evident, és evident!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Hi estaven convidats tots els del PSOE, tots estaven
convidats a les inauguracions, hi podien anar quan volguessin.
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També parlen vostès de la corrupció, ens hauríem de mirar
tots dins cada casa, però bé, tots dins cada casa. Jo vos diré una
cosa, l’únic govern que ha actuat i ha demostrat amb
contundència, contra la corrupció, s’ha personat com a acusació
particular en tots els casos de corrupció i ho continuarà fent,
siguin quins siguin els partits afectats.

(Remor de veus)

No facin acusacions falses ni demagògiques.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor!

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

I qui ha pres les mesures més contundents a nivell intern ha
estat el Partit Popular i ha estat el president Bauzá.

I vos diré una altra cosa, vosaltres heu dit que el codi ètic no
s’acompleix; jo no sé d’on heu tret això, el codi ètic
s’acompleix estrictament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Nosaltres l’acomplim i en tenim, vosaltres no.

Després una altra cosa, el 30 de novembre del 2010, amb
registre de sortida 1.093, del ColAlegi d’Apotecaris, va arribar
un escrit que demanava que es donassin de baixa els dos
comptes que no corresponien a ‘la Caixa’, i no els varen donar
de baixa i n’hi havia tres. Si haguessin tengut aquest en
comptes, això no hagués succeït, i el novembre del 2010
governaven vostès, ...

(Remor de veus)

... governaven els del pacte, com sempre, el paper amagat dins
un calaix.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor!

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

El paper amagat dins un calaix.

El complement dels metges és el que ha fet que dos alts
càrrecs del Servei de Salut del Sr. Thomàs hagin d’anar a
declarar al Jutjat dia 5 de desembre.

(Remor de veus i petita cridòria)

Nosaltres hem arreglat el tema.

(Remor de veus)

Com a imputat. Ah, és que uns són imputats d’una manera
i uns imputats de l’altra? La presumpció d’innocència ha de
prevaler.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, preg silenci! Preg silenci!

(Remor de veus)

Per favor! A veure, Sra. Vallès, continuï.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Una altra barbaritat que hem sentit,
allò de l’atur.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, per favor!

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

De l’any passat a enguany, Sra. Santiago, rectifiqui, han
augmentat en 200 persones en un any, no en 41.000, això ...

(Remor de veus)

... és d’octubre de l’any passat a octubre d’enguany, en 200
persones. Rectifiqui, per ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, per favor.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

No. Jo no em vull allargar més, hi hauria molt per parlar,
però la veritat és que som conscients que no els agrada que
parlem del passat. Jo consider que en aquest primer debat
s’havia de fer, s’havia de fer per constatar la situació com ho
havíem trobat. Per això hem presentat aquestes propostes de
resolució, com no pot ser d’una altra manera constatant el que
havia passat, agraint la feina i constatant la feina feta per aquest
govern, per posar en ordre la comunitat i també instar-lo a fer
feina per assentar unes bases per garantir el futur de les Illes
Balears.

I ens agradaria, com bé va dir el nostre president a la seva
intervenció, que tots els grups estiguessin oberts al diàleg,
perquè amb el diàleg i el consens sortirem més aviat d’aquesta
situació. Moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, farem un recés
de dos minuts, perquè hi ha moltes transaccions i juntament amb
l’oficial major podrem aclarir-ho i tenir unes votacions més
encertades.
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Per tant, els diferents portaveus, ...

Sr. Oficial Major, si és tan amable.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé,...

Si són tan amables per favor.

Sr. Gómez!

Passarem a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 9528/12.

Sí, Sra. Font?

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sr. President, demano la paraula per deixar palès que la
coalició que represent no ha tingut ocasió d’explicar la nostra
intenció de vot a cap de les propostes de resolució presentades
avui. I algunes d’elles, sobretot les referides a l’illa de
Formentera, d’una explicació prèvia del sentit del nostre vot i
per la importància del debat, creim que així ho requeríem.

Per tant, vull deixar palès que pensam que en aquest moment
estam situats en un plànol d’inferioritat a la resta de diputats i
diputades en un debat d’aquesta importància.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé Sra. Font. De totes formes quan dic que feim un
recés per a tots els grups, malgrat vostè no formi part de cap
grup parlamentari, crec que també ha de ser a la reunió amb els
portaveus. No he acudit per dir-li a vostè, però hi té tot el dret.

Sí, Sra. Font.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

No era exactament això el que volia dir jo. Jo el que vull dir
és que no he pogut explicar la intenció del vot de la coalició que
jo represent en un debat d’una importància crec que
suficientment rellevant.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’he entesa perfectament, però, a més a més, a més
a més, tenia vostè...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Bé, jo crec que són situacions que es repeteixen
contínuament i m’agradaria, per favor, que s’hi posàs el màxim
esment. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Bé, idò, passarem a votar les
propostes de resolució, aquí tenim diferents blocs.

I ara diré el primer bloc del Grup Parlamentari Socialista. El
primer bloc és: 3, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 34, 38, 41, 43 i 46.
Correcte? Això és el que jo tenc aquí.

Per tant, passam a votar. Votam.

24 vots a favor, 33 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar el bloc, amb la transacció incorporada,
de l’1, 10, 16, 21, 37 i 45.

Passam a votar. Votam.

Unanimitat, 57 vots a favor.

Ara passam a votar el punt número 4.

Passam a votar. Votam.

19 a favor, 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a votar els 2, 7, 8, 9, 11..., bé la resta, no importa
enumerar-les, totes les que queden.

Passam a votar. Votam.

24 a favor, 33 en contra i cap abstenció.

Ara passarem a votar, senyores i senyors, les propostes del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

Passam a votar el bloc 7 i 9.

Passam a votar. Votam.

Bé, assentiment. 57 vots a favor.

Ara votarem la número 1.

Passam a votar. Votam.

6 a favor, 51 en contra i cap abstenció.

I ara, senyores i senyors diputats, votarem la resta, tota la
resta del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds.

Passam a votar. Votam.

24 a favor, 33 en contra i cap abstenció.

Passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular.

Votam la número 59. Passam a votar. Votam.
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33 a favor, cap en contra i 24 abstencions.

Passam a votar la número 13. Passam a votar. Votam.

33 a favor, 24 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar les 12, 14, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 45,
47, 48, 49, 50, 52, 55, 58, 65, 66 i 76.

Passam a votar. Votam.

57 vots a favor, unanimitat.

Passam a votar ara la número 43. Passam a votar. Votam.

51 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció.

Passam ara a votar les 25, 38 i 61.

Passam a votar. Votam.

51 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.

Ara passam a votar el bloc número 39, 56 i 74.

Passam a votar. Votam.

33 a favor, 24 en contra i cap abstenció.

Passam a votar ara la 21 i la 68.

Passam a votar. Votam.

38 a favor, 19 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar el bloc d’1, 2, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19,
20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 42, 44, 46, 51, 53, 54, 57, 60,
62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78 i 74.

Passam a votar. Votam.

33 a favor, 24 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar la 15, la 3, la 4, la 5, la 17, 34, 6 i 7.

Passam a votar. Votam.

33 a favor, 19 en contra i 5 abstencions.

I ara passam a votar la darrera, que és la número 22.

Passam a votar. Votam.

33 a favor, cap en contra i 24 abstencions.

Senyores i senyors s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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