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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam el plenari
d’avui fent un minut de silenci per la mort de la Sra. Margalida
Perelló i Tous, de 50 anys d’edat . Començam. Començam el
primer punt de l’ordre del dia, les preguntes. 

I.1) Pregunta RGE núm. 573/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
targeta sanitària.

La primera pregunta RGE núm. 573/13, presentada per la
diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, amb la
formulació següent, quan pensa...bé, si vol...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Sr. Conseller de
Salut, quan pensa lliurar o donar als ciutadans la targeta
sanitària tal i com la paguen amb una taxa de 10 euros, amb
fotografia i amb el lector de proximitat? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Santiago. Al llarg
d’aquest 2013 els ciutadans de les Illes Balears quan acudeixin
a renovar la targeta sanitària podran tenir, gaudir d’aquesta
targeta identificativa amb fotografia i xip Rfid. Feim feina per
publicar aquest nou concurs i dins enguany -és una de les
prioritats que tenim marcades- podran tenir aquesta targeta
identificativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. Conseller. Les mateixes paraules va dir la Sra.
Castro durant l’any 2012, el principi del primer trimestre de
2012 i el final era el final del trimestre de 2012. Jo ara no li
parlaré com a conseller de Salut li parlaré com a conseller de
Consum, vostè imagini's que té un ciutadà que ve a la
Conselleria de Consum i li diu que una entitat bancària li ha fet
pagar 10 euros per una targeta que ha de dur una fotografia i ha
de dur un lector de proximitat, que això és fantàstic perquè amb
això el podran identificar, no el podran estafar mai, no el podran
enganyar mai i quan ha pagat els 10 euros aquesta entitat
bancària li diu, sap què?, fins a finals d’any no tendrà la targeta.
Vostè, com a conseller de Consum, què li diria a aquest senyor?
Que aguanti?, què faria? No li recomanaria que posàs una
denúncia? No li recomanaria, no enviaria vostè un inspector a
aquesta entitat bancària per veure si efectivament incompleixen
amb allò que paga el ciutadà, que paga el consumidor, que paga
una targeta que no li donen? Idò, vostè, si enviàs qualque
inspector a ib-salut s’hauria de sancionar perquè vostè

incompleix la Llei de consum d’aquesta comunitat autònoma,
fa pagar un producte als ciutadans per un producte que no tenen.
Vostè estafa la ciutadania.

Per tant, mentre no puguin, no siguin capaços, després d’un
any de pagar aquesta taxa, que els ciutadans se’n duguin aquesta
targeta la deixin de pagar. Vostè fa pagar una targeta que no val
més de 80 cèntims, que és plàstic, sense foto, sense lector de
proximitat. Fa un any que l’han de lliurar als ciutadans. Deixin
d’estafar els ciutadans, retenguin aquest pagament fins que no
estigui en condicions. Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Santiago. El que ha
succeït és que d’ençà del primer trimestre de 2012 en aquesta
resposta a la qual vostè fa referència hi ha hagut un grup
d’experts en el ministeri que s’ha posat d’acord i han fet feina
per saber el conjunt mínim de dades que ha de contenir aquesta
targeta, no només a Balears sinó també a tota Espanya.

També és cert que aquesta targeta ha de ser interoperable a
totes les comunitats autònomes, i actualment encara no ho és.
Precipitar-nos a l’hora de decidir presentar aquesta nova targeta
ens va marcar el principi de prudència i esperar a la definició
real del ministeri, el que no volem fer és perjudicar els ciutadans
d’aquestes illes i els lliurarem la nova targeta amb un període de
vigència màxim així com ja vaig manifestar. Aquest període de
vigència màxim vol dir que aquells que ja hagin pagat al llarg
d’aquest 2012 quan se li lliuri la nova tendrà una vigència de
quatre anys. No li puc ampliar aquesta informació, però no
perjudicarem als ciutadans presentant la targeta durant quatre
anys de vigència. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 574/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de foment del transport públic
(rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 602/13).

Segona pregunta RGE núm. 574/13, rectificada mitjançant
escrit RGE núm. 602/13, relativa a projecte de foment de
transport públic, que formula el diputat Sr. Carlos Veramendi i
Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Diferentes governs del Partido Popular
siempre han apostado por una mejora continua del transporte
público. Así, como no puede ser de otra manera, este govern
realiza un importante esfuerzo por garantizar y mejorar el
funcionamiento de un servicio tan importante como es el
transporte público, de manera responsable y sostenible bajo
parámetros de optimización de recursos públicos. Destacar la
alarmante situación encontrada del anterior govern con
importantes deudas, retrasos en pagos, problemas por mala
gestión, con un sistema de transporte público
sobredimensionado, costoso, insostenible, con duplicidades,
desfases y desequilibrios. 
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Ante esta lamentable situación este govern, de manera eficaz
y responsable, se puso a trabajar atajando las ineficiencias,
manejando mejor los escasos recursos públicos y adaptándose
a la difícil realidad recibida para avanzar hacia un sistema (...)
más sostenible y eficaz. Mientras unos sólo hablan de transporte
público para la galería este govern adopta medidas para
potenciarlo, como la reciente puesta en marcha, por el
Consorcio de Transportes de Mallorca, del proyecto piloto para
promover el uso del transporte público de autobuses entre los
visitantes de las zonas turísticas de Poniente y de Levante de
Mallorca, dentro del proyecto europeo Seemore, trabajando con
todos los agentes locales de esta zona, siendo éste otro ejemplo
de la actual forma de gestionar respecto del anterior govern. 

Así, este govern, participa en este proyecto europeo para los
años 2012-2015, confinanciado, como he dicho, por la Unión
Europea, que tiene como objetivo principal dar soluciones
innovadoras a una movilidad turística sostenible, eficiente
energéticamente y medioambientalmente respetuosa en regiones
turísticas costeras europeas, conectándose así los sectores
transporte y turismo. 

Por todo ello, Sr. Conseller de Agricultura, Medio Ambiente
y Territorio, la pregunta es, ¿en qué consiste el reciente
proyecto de fomento del transporte público dentro del programa
europeo Seemore, puesto en marcha por el Govern de las Illes
Balears?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el projecte
Seemore és un projecte europeu en el qual hi participen diverses
regions de diferents estats membres de la Unió Europea, estats
membres com Espanya, Suècia, Àustria, Polònia, Bulgària,
Itàlia, Xipre, Portugal i Malta. L’objectiu fonamental del
projecte no és altre que potenciar l’ús del transport públic entre
els turistes que visiten aquestes regions europees i la forma de
fer-ho és treballant sobre la informació dels mitjans del
transport públic a l’abast del visitant i sobretot en la seva
comunicació al turista, promovent la cooperació de tots els
agents implicats en el sector turístic i que tenguin relació amb
el transport públic de viatgers.

En poques paraules, el projecte consisteix, entre d’altres
coses, a ordenar la informació, presentar-la d’una manera
atractiva i comunicar-la de manera inequívoca. Per iniciar
aquest projecte, que tendrà una durada de dos anys, farem la
traducció de la pàgina web www.tib.org, a dos idiomes més, la
tenim ara en quatre idiomes i la passarem a sis idiomes, però el
més destacable és que el portal turístic de transport públic s’està
creant, un portal on tota la informació d’interès turístic estigui
atesa per una línia de transport públic es presentarà d’una
manera molt senzilla i atractiva perquè el turista faci el que
vulgui fer, però que fer-ho en transport públic sigui una opció
viable. Aquí s’inclouen molts atractius turístics, com

senderisme, platges, mercats, esdeveniments culturals, rutes
ciclistes, etc. 

La idea és que qualsevol persona que vulgui gaudir, per
exemple, del Camí d'Es Correu es trobi en aquell portal
l’excursió dibuixada i planificada incloent com hi va i com
torna, per exemple, des de Palma a Esporles o a Banyalbufar en
transport públic, de manera que pugui planificar perfectament
la seva excursió sense necessitat d’usar el cotxe. Tenim dues
zones pilot, la de Calvià a Andratx i una altra la zona de Cala
Bona a Cala Millor i Sa Coma on es desenvoluparan les accions
que millorin el coneixement en la matèria que ens ocupa.

Finalment, estudiarem la possibilitat de crear també
abonaments turístics per l’ús del transport públic i, en definitiva,
del que es tracta és d’un projecte ambiciós, de gran interès per
als nostres visitants, però també per a la població resident a
l’illa, amb la qual cosa feim una passa més cap a la sostenibilitat
del transport, tractam de promoure l’ús del transport públic per
a moviments que normalment es fan en transport privat. Moltes
gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 575/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dades d'atur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 575/13, relativa a dades d’atur,
que formula el diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. ¿De dónde venimos respecto a los
datos del paro en las Islas Baleares? Bien, los antecedentes nos
muestran que desde el año 2007 al 2011 el paro no cesó de
crecer en nuestra comunidad autónoma, es decir, con socialistas
y nacionalistas en el Gobierno el paro en nuestra comunidad
autónoma se multiplicó por tres en cuatro años, y esos datos son
públicos y figuran en las estadísticas. Lamentablemente para
todos en toda su legislatura no pudieron dar un sólo dato
positivo sobre ocupación y esa herencia la arrastrará la
oposición y esta comunidad autónoma siempre. 

Así las cosas, demostramos que se trata de remontar poco a
poco, de manera segura, estas lamentables cifras de las que
venimos para mejorarlas. Ese fue uno de nuestros grandes
compromisos como grupo político.
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Señores diputados el paro en Baleares ha bajado en 3.418
personas respecto a hace un año, y en enero también lo ha
hecho. Cerramos el año 2012 con datos de ocupación positivos,
y ya es el tercer mes en que el paro disminuye en nuestra
comunidad, por eso Baleares es hoy líder en la creación de
empleo en toda España. Yo no voy a hablar de brotes verdes
hoy aquí, pero estas son noticias esperanzadores que hacen que
desde luego este grupo parlamentario siga trabajando
intensamente para hacer que Baleares salga cuanto antes de la
crisis y nuestra comunidad autónoma lidere, como ya apuntan
algunos sectores y expertos, esa salida.

Por eso, Sr. Vicepresidente del Govern, le damos la
felicitación y le preguntamos, ¿cómo valora el Govern de las
Islas Baleares los datos sobre el paro publicados recientemente?
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sra. Presidenta. Sr. Diputat. Jo crec que és una bona noticia
que la pregunta la faci un membre d’aquest costat del Parlament
i no la faci un membre d’aquell costat perquè normalment la fan
quan les coses no van bé. Efectivament, crec que encara amb
prudència, encara tenint en compte que els 90.000 i escaig
d'aturats són molts crec que la noticia és molt positiva. És molt
positiva perquè si feim una anàlisi acurada del que passa té a
veure amb moltes de les polítiques que implementades i
efectivament aquestes polítiques implementades són les que han
de donar solució als greus problemes que encara patim.

Aquestes polítiques passen, sincerament, perquè les
empreses puguin fer un ajust intern, que tenguin altres opcions
diferents a l’acomiadament a l’hora d’afrontar situacions de
caiguda de demanda, que els salaris siguin els ajustats a les
necessitats del mercat, que el sector públic pagui els seus
deutes, que el dèficit estigui controlant. Tot això és el que fa
possible que aquesta reducció de l’atur sigui una realitat avui en
dia, tres mesos consecutius, i esperem que continuï així de
forma permanent en el futur.

Efectivament, la política adequada, la política bona, la
política estable, la política que no cerca grans titulars és la
política que ens ajudarà a sortir de la crisi. Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 576/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a avantprojecte de llei de modificació de la Llei del
bon govern i la bona administració.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 576/13, relativa a avantprojecte
de llei de modificació de la Llei del bon govern i la bona
administració, que formula el diputat Sr. Fernando Rubio i
Aguiló del Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El passat 30 d’abril de 2011
el Govern del pacte aprovava la Llei de la bona administració i
del bon govern, ho feia sense cap consens polític, amb presses
i a les portes d’unes eleccions autonòmiques que
afortunadament varen perdre els partits d’esquerres. L’any
passat el PSIB li feia a vostè, Sr. Conseller, una interpelAlació
des del més absolut dels cinismes polítics per saber el grau de
compliment d’una llei plena de supòsits legals impossibles de
complir, carregada de dificultats tècniques i complicacions per
a la seva posada en marxa, es tracta d’una llei que ha estat un
nyap normatiu amb la qual únicament es pretenia quedar bé
davant la ciutadania, però sense importar en absolut la seva
qualitat tècniconormativa.

Una vegada més el govern del Partit Popular té la
responsabilitat d’arreglar allò que el govern d’esquerres ha fet
malament. Per aquest motiu, vostè ens ha anunciat la seva
compareixença voluntària per explicar en seu parlamentària les
raons d’aquesta necessària modificació legal, amb més
transparència i amb més lleialtat institucional no es pot actuar.
Enhorabona, Sr. Conseller, i l’encoratjam a rebatre, com vostè
sap, l’enfilall de mentides, desqualificacions i infàmies que
provenen dels partits que fan una lamentable oposició
destructiva i que tenen una especial obsessió cap al nostre
president del Govern. 

(Alguns aplaudiments)

Per això, Sr. Conseller, ens agradaria saber, quina és la
valoració que vostè fa de la modificació de la Llei de la bona
administració i del bon govern?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat. Efectivament,
el passat dia 19 de gener el BOIB publicava l’inici del procés
d’informació pública d’aquesta proposta, d’aquest avantprojecte
de modificació de la Llei 4/2011, anomenada de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears. Aquesta
proposta es planteja bàsicament en tres línies generals, com he
dit ja en diferents ocasions, primer, la clarificació i la
simplificació del text, l’eliminació de duplicitats i també la
dificultat de posar en marxa alguns dels seus preceptes atesa la
situació econòmica actual principalment. En aquest moment
aquesta proposta, torn a insistir que és una proposta, està en fase
d’alAlegacions, se sotmet, per tant, a l’opinió general dels
ciutadans, està exposada perquè qui vulgui ens pugui dir què
opina, suggerir-nos què es pot millorar, criticar-la evidentment;
en definitiva, obrir un procés de participació quant a l’opinió a
més de la forma més senzilla i sense impediments de cap tipus,
per això ho hem exposat a l’opinió del públic.
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Em sembla, de qualque manera, un flac favor als ciutadans
principalment que sense cap dubte, pens jo, tenen la capacitat
per consultar-la i treure les seves conclusions sobre el que es
proposa modificar que es tergiversi, confongui i falsegi tant el
contingut com l’objectiu d’aquest avantprojecte; però sobretot
em sembla greu que ho facin els mateixos que ens venen a
treure de la màniga una normativa que quedava molt bé de cara
a la galeria, com diu vostè, però que no complia, al meu
entendre, els criteris de simplificació ni varen tenir el valor
d’impulsar-la mentre ells estaven al Govern. Per cert, amb
seriosos escàndols també de presumpta corrupció en les seves
files. 

(Remor de veus)

I, a més, sense ni un sol tràmit del que ara es compleix de
manera escrupolosa, l’anterior govern no va posar el seu
projecte a exposició pública, no el va passar pels serveis jurídics
de Presidència, no ho va fer, no ho va fer, abans de trametre'l al
Parlament, i aquí el varen aprovar tot just abans de les eleccions
en el darrer ple amb una clara imatge, amb una clara intenció
d’imatge política. Per tant, en temps de descompte realment.
Així que valor la modificació com una necessitat per aconseguir
l’objectiu de la llei i després del que......

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

... he sentit els darrers dies més que mai em reafirm en aquesta
intenció. Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 586/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la Llei de bon govern (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 586/13, relativa a la Llei del
bon govern, que formula la diputada Sra. Lourdes Aguiló i
Bennàssar del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, després d’escoltar la
intervenció del Sr. Rubio i la seva resposta m’ha quedat clar que
serà inútil qualsevol pregunta que li facin a vostè sobre la
reforma que proposen. 

La conclusió no pot ser una altra. Vostè no sap el que fa, no
sap el que li han fet fer. Vostè ha llegit la proposta que
presenten? L’ha llegida? No. És clar, no l’ha llegida. No veu
que aquesta proposta eliminar obligacions legals de
transparència, de participació de la ciutadania i d’avaluació de
la secció de govern. Eliminant la publicitat dels contractes
menors i de les despeses protocolAlàries, Sr. Conseller, no es
guanya en transparència, es guanya en opacitat. 

Com és possible que no se n’adonin que la seva proposta va
en contra d’allò que la ciutadania avui demana amb més força
que mai? Com és possible que tengui la barra de venir aquí, al
Parlament, i dir el que ha dit, insultant la intelAligència de tots
els que l’escolten?

Com és possible que s’atreveixi a dir, després del que s’ha
sabut aquest cap de setmana, després del que està passant al seu
partit, després del que ha dit el president Mariano Rajoy, com
és possible que defensi una modificació que rebaixa, que poda,
la transparència a la qual està obligada el Govern?

Conseller, si vostè no és capaç de veure clar que la única
modificació possible de la llei que actualment vigeix i que
vostès han incomplert sistemàticament és una modificació per
incrementar les obligacions de transparència, si no ho veu clar,
és que no ha entès res del que està passant en aquest país. 

Vol fer i fa el contrari del que avui els ciutadans demanen,
a crits, Sr. Conseller. Vostè no escolta. Vostè està cec i sord. És
que no veu que qualsevol minva en les obligacions de
transparència serà absolutament rebutjada per la ciutadania? 

No ho pot fer, Sr. Conseller. No ho poden fer, senyores i
senyors diputats del Partit Popular, no hi estan legitimats! La
majoria parlamentària que tenen no els legitima per fer aquesta
rebaixa. No hi estan legitimats.

Avui l’exigència és la contrària: més transparència, ampliar
les obligacions de transparència a totes les institucions i també
als partits polítics, això és el que demanen els ciutadans.

Connecti amb la realitat. Retiri l’avantprojecte, Sr.
Conseller. No incrementi l’opacitat del Govern i del president.

Sr. Conseller, per què vol rebaixar les obligacions legals de
transparència? Què vol amagar? No troba que ja han amagat a
bastament?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, he de negar
rotundament el seu plantejament de partida, sobre el projecte de
llei que estam tramitant.
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Miri, ho he dit abans, la modificació proposada no rebaixa
-no rebaixa- ni la transparència ni la participació contemplades
a la Llei del bon govern, actualment vigent. No les rebaixa. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

És la meva opinió, no les rebaixa. Hem sotmès el projecte de
reforma a exposició pública, vostès no ho varen fer. Volem que
la Llei del bon govern sigui un instrument -i en això esper que
compartim aquesta idea- útil que serveixi per garantir
veritablement la transparència del Govern.

Vostès sovint..., el problema és que vostè confon
simplificació amb manca de transparència. Aquest és el
problema de base. Si la premissa és errònia la conclusió és
errònia, Sra. Diputada. Açò implica no voler veure el rerafons
de la reforma i per això ho hem exposat al públic, perquè
tothom pugui tenir la seva opinió. Veurem ara les alAlegacions
que es presenten i el ressò que pugui tenir en l’àmbit públic.

Miri, amb aquesta reforma de la llei eliminam duplicitat ja
recollides a altres normatives. Vostès es cansen de dir una
vegada i una altra que eliminam la publicitat de les subvencions,
dels contractes, quan vénen regulades perfectament estipulades
en altres normatives que no tocam absolutament per res. 

No es rebaixen els controls de transparència. No es rebaixen
els controls sobre els alts càrrecs. No es toca la Llei
d’incompatibilitats d’alts càrrecs, i vostès es cansen de dir una
vegada i una altra que tocam aquest règim d’incompatibilitats.
No és cert. És mentida.

Aquests dies, per tant, s’han dit, és cert, moltes mentides,
mitges veritats sobre la reforma que impulsam, i jo he
d’acceptar qualsevol criteri de disparitat sobre aquest projecte
de llei, però el fons és el que és i la veritat és la que és. El
projecte de llei va en la línia del que marca la Llei de
transparència a nivell estatal i estam oberts -torn a insistir-hi,
estam oberts- a millorar el projecte i per açò hem fet aquesta
exposició pública i per açò hem obert tot aquest procés de
participació per tal que qualsevol pugui dir la seva respecte
d’això.

Poden dir vostès el mateix respecte del procés que nosaltres
hem obert? No. Vostès no varen obrir aquest procés de
transparència que nosaltres sí hem començat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vostè ha dit mentides en
aquest parlament. Les rebaixes són evidents, tendrem temps de
debatre-les, una per una. Vostè ha dit mentides i ha confirmat
que no ha llegit el text que vostè defensa.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 587/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la Llei de bon govern (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 587/2013, relativa a Llei de bon
govern, que formula la diputada Sra. Pilar Costa i Serra del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Presidència, ningú
en aquesta comunitat, llevat de vostès, no entén que amb la que
està caient rebaixen el control i la transparència en la nostra
comunitat autònoma amb aquesta modificació de la Llei del bon
govern, o no és una rebaixa que a partir d’aquesta modificació
els alts càrrecs ja no han de venir a donar compte al Parlament?,
o no és una rebaixa que determinats alts càrrecs que per a vostès
deixen de ser alts càrrecs, per exemple directors generals,
secretaris tècnics, ja no tenguin l’obligació de fer públiques les
seves retribucions? 

És això mentida, Sr. Conseller? Digui-ho aquí i ara, perquè
només l’encaparrament del president del Govern, del Sr. Bauzá,
en aquesta reforma i el seu encaparrament de no fer públiques
les seves declaracions és una mostra del fet que vostès amaguen
coses.

Sr. Conseller, creu que ara han de rebaixar el grau de control
als polítics i a l’Administració? Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Pérez
i Gómez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos, eso que usted está diciendo,
Sra. Diputada, es totalmente falso. 

Dudo que usted haya leído la ley, haya estudiado la ley,
aunque creo que nada de lo que le diga le va a interesar, pero
desde luego niego rotundamente que el borrador de esta ley
rebaje los controles de transparencia, tanto de la Administración
pública como de los miembros del Govern. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, aquesta
màxima de todo es falso, bueno, menos algunas cosas, que
llavors veurem, que són les que diu la proposta de llei que tenc
en les meves mans, demostra que vostès mateixos se
n’avergonyeixen, i no m’estranya perquè supòs que deuen ser
conscients que avui mateix s’han fet públics dues interlocutòries
judicials en les quals està immers en una investigació judicial el
Partit Popular de les Illes Balears per presumptes casos de
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finançament irregular del Partit Popular -repetesc- a les nostres
illes.

És això també mentida, Sr. Conseller de Presidència? Forma
part també, tot això, l’Administració de Justícia, d’aquesta
conspiració universal que hi ha en el món en contra del Partit
Popular?, o és també o forma part de la agitación social de tot
aquest país en contra del Partit Popular?

Sr. Conseller, siguin seriosos i responsables, ningú no es pot
alegrar del que està passant en aquest país i del que està passant
en el seu partit, Sr. Conseller, però tapant-ho no fan cap favor
ni al seu partit ni a la política en majúscules. 

Ara se’ns demana un plus de transparència, Sr. Conseller.
Ahir la portaveu popular deia que si feim públics els nostres
béns, això pot donar lloc a xafarderies. Idò miri, jo preferesc
xafarderies populars que com a mínim no són delicte, però en
canvi actuacions provinents d’amagar darrera d’una manca de
transparència, això sí pot ser delicte.

Rectifiquin, Sr. Conseller, i reformin la Llei del bon govern
per anar més endavant, no més endarrere, perquè com dic amb
la que està caient el Partit Socialista el que demana és un
despullament integral polític...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... més val que critiquin la nostra figura que no la nostra
honestedat, Sr. Conseller. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Govern.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, yo creía que
venía a hablar de la Ley del buen gobierno y no de otras
cuestiones, pero en cualquier caso me reafirmo en que este
borrador, este proyecto de ley no rebaja para nada los
mecanismos de control, pero en cualquier caso me remito a las
declaraciones que ha estado haciendo mi compañero de
gobierno, el Sr. Gornés, para no doblarle, pero ya que usted ha
hecho referencia a otras cuestiones le diré que es cuanto menos
sintomático que sea usted la que venga a hablarnos de buen
gobierno. 

Es decir, ustedes, usted que formó parte del gobierno del
pacto y que nos hizo un legado de más de 6.000 millones de
euros entre deuda y déficit que nos hable de buen gobierno o
que sea usted que formando parte del gobierno del pacto cuando
venían los... digamos, las ayudas del gobierno de la Nación para
invertirlos en unos proyectos concretos, es decir, dinero
finalista, se lo gastaban en gasto corriente, es decir, lo
malgastaban. Por cierto, tendremos ahora un buen problema
porque da la casualidad que lo que ustedes malgastaron,
nosotros ahora que tenemos recursos escasos, justos para llegar
a lo esencial, no sé de dónde sacaremos estas cantidades para
hacer frente a esto que ustedes despilfarraron.

Y le diré algo más, ustedes, ustedes que contrataron a
nuestras empresas a sabiendas que no podían pagarles y de
hecho no les pagaron, tuvo que ser este gobierno el que al venir
tuvo que pagarles lo que les debía.

Mire, Sra. Diputada, si usted tuviese un poco más de pudor
y de honestidad política, si hay de algo de lo que no hablaría es
de dar lecciones sobre buen gobierno. Muchas gracias.

I.7) Pregunta RGE núm. 577/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fira de turisme FITUR.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 577/2013, relativa a fira de
turisme, FITUR, que formula la Sra. Lourdes Bosch i Acarreta
del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades i
senyors diputats, la setmana passada es va celebrar l’edició
número 33 de FITUR amb més de 9.500 empreses expositores,
de 167 països o regions, 120.000 participants professionals i
92.000 persones de públic no professional amb la presència de
6.400 periodistes procedents de 55 països, una expectació que
evidencia la importància de FITUR en el circuit internacional de
fires del sector.

Per això, Sr. Conseller de Turisme i Esports, voldríem saber
quina valoració fa de l’assistència a FITUR. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada, la
valoración es muy positiva por varios aspectos. 

En primer lugar, por la reducción del gasto que supuso el
stand. En 2011 la asistencia a FITUR costó 1.522.299 euros y
este año ha costado sólo 288.161 euros, es decir, un 81% menos
que en 2011. En la construcción del stand se han empleado
únicamente materiales reciclables i de escaso consumo
energético en su fabricación.
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En segundo lugar, es positiva por las buenas previsiones
para esta temporada. Evidentemente, todos sabemos que el
turismo español sigue estancado, sin embargo, la gran sorpresa
que nos han dado, los tour operadores con los que nos hemos
entrevistado, es que el mercado alemán, el británico, el nórdico
y el ruso van a compensar ese estancamiento del turismo
español especialmente en Baleares, lo cual son buenas noticias.
Los datos de la Federación Hotelera de Mallorca son que se
prevé una subida de rusos de un 40% respecto del año pasado.
Los datos de los tour operadores británicos on line en cuanto a
sus ventas a Mallorca es que ya se han paralizado para los
meses de julio y agosto para evitar el overbooking. En cuanto a
reservas anticipadas, para Ibiza en el mercado británico tienen
ya a día de hoy, con respecto al mismo día del año anterior, una
subida del 8% y parece ser que la recuperación del mercado
alemán ya es un hecho en la isla de Menorca.

Aparte de estos datos, por el stand en si, el éxito obtenido
siguiendo las líneas estratégicas del Plan integral de turismo se
ha llevado sin papel, los clásicos folletos históricos habían sido
volcados en las plataformas tecnológicas, por lo cual se podían
consultar vía USB, correo electrónico o códigos QR y al final la
información se facilitó a través de seis pantallas digitales de 40
pulgadas, las diez tablets, el túnel de experiencia, los 100
códigos QR, el streaming para retransmitir en tiempo real lo que
pasaba en el stand y las redes sociales que por primera vez
daban cobertura in situ al evento.

Lógicamente, recibimos múltiples felicitaciones tanto por
parte del sector como de otras instituciones.

Y finalmente, les puedo dar algunos datos: en relación a las
pantallas táctiles se han realizado 3.457 sesiones de consulta, se
han visitado 8.342 recursos turísticos, se han enviado vía email
1.783 guías personalizadas con 483.237 recursos turísticos
incluidos, se han servido un total de 5.321.226 páginas digitales.
Hay que tener en cuenta que si se hubieran tenido que imprimir
hubieran supuesto un consumo de 638 árboles, 137 toneladas de
CO2 y un millón y medio de millones de kilovatios de energía;
y en cuanto al túnel de experiencia, 286 personas la han
utilizado y se han obtenido 1.431 fotografías de las distintas
islas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula?

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Enhorabona al Sr. Conseller i a la
Conselleria de Turisme i Esports per situar Balears al capdavant
de la tecnologia amb un sistema únic, pioner al món que permet
el visitant gaudir virtualment, involucrar-se i interactuar.
Enhorabona per situar Balears al capdavant del turisme
responsable, sostenible, fent possible la promoció sense paper,
evitant la tala d’arbres. Enhorabona per fer política responsable
basada en l’eficiència amb un pressupost totalment ajustat a la
realitat econòmica. Ha demostrat que l’austeritat ben gestionada
condueix a l’èxit. Fent més amb menys s’han aconseguit

resultats que superen edicions passades on els doblers dels
ciutadans es malgastaven amb negligència. 

Un cop més ha quedat en evidència la política del pacte, que
ni eren innovadors, ni ecològics ni responsables ni eficients.
Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 578/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions a la dessaladora de
Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 578/2013, relativa a inversions
a la dessaladora de Formentera, que formula la Sra. Virtudes
Marí i Ferrer del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, Sr.
Conseller, la dessaladora de Formentera és una infraestructura
estratègica per a aquesta illa, ja que és l’única font de
proveïment d’aigua. Entenem la preocupació que, per tant, el
seu funcionament i la qualitat de l’aigua produeix entre els
formenters. D’una opinió som pel que fa a la preocupació que
ara mostren els seus dirigents que no podem qualificar més que
d’oportunistes i m’explic. 

Aquesta dessaladora, construïda el 1996 i ampliada el 2002
per produir 4.000 metres cúbics al dia, avui només és capaç de
produir-ne 3.000 i, això per què?, perquè la legislatura passada
va estar orfena d’inversions i posaré un simple exemple que tots
entendrem i no farà falta ser enginyer: la simple reparació dels
degotissos d’una teulada que es produïren el 2008 no es varen
reparar fins al 2011.

Davant aquesta situació, Sr. Conseller, li demanam quines
inversions té previstes el Govern en aquesta planta per garantir
tant cobrir les necessitats de proveïment de tota l’illa,
especialment prenent en consideració que ja vàrem inaugurar
una sèrie de canonades que ens permeten subministrar tant al
Caló com a la Mola, cosa que fins ara no era possible, i en
segon lloc si podem garantir als formenterers que la qualitat de
l’aigua que servirà aquesta dessaladora és la que mereixen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com
bé ha recordat, a l’illa de Formentera -i ho sabem tots- l’única
font de proveïment d’aigua potable passa per l’aigua que surt de
la planta dessaladora, una planta que -també ho ha dit vostè- es
va construir l’any 96 i que es va produir... s’hi va fer una
reforma l’any 2002 i, també com ha dit vostè, inexplicablement
no se li ha fet cap manteniment ni un de llavors ençà. Això ens
ha abocat al fet que en aquests moments necessitam envestir una
inversió que la dugui nova, pràcticament nova, per un mal ús,
per no haver destinat els doblers que s’havien de destinar a fer
un manteniment correcte d’una planta dessaladora.

L’exemple també l’ha posat vostè, que és curiós, del 2008
al 2011 per tapar la teulada, per tapar la teulada, vàrem haver de
venir nosaltres per tapar la teulada, tot i les dificultats
econòmiques que teníem, però bé, això no deixen de ser
anècdotes que posaven en perill la vida de les persones que
feien feina allà, lògicament, perquè no ha passat cap desgràcia,
però quan una teulada està així en poden passar.

Així i tot, a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori des de ja fa temps es va posar a fer feina i hem
aconseguit pràcticament definir el que s’ha de fer a Formentera.
Farem una inversió de 6 milions d’euros en dues fases. Una
primera fase que ja està en marxa, d’1 milió i mig d’euros, que
el que fa pràcticament és passar de 3.000 a 4.000 metres
cúbics/dia, que és el que hi havia d’haver en funcionament de
servei d’aigua a tots els ciutadans de Formentera. Unes obres
que consistiran a canviar les bombes i les membranes de dos
dels tres bastidors que tenim a la planta per produir aigua, a més
de canviar aquesta famosa coberta i petits equips.

També es farà un nou pou de captació, en aquests moments
la planta es nodreix de cinc pous que treuen aigua salinitzada,
lògicament, idò ara, aquests cinc pous, els repararem i a més en
farem un de nou i preveim que a principis d’estiu o dins...
pràcticament just començat l’estiu tot ha d’estar en
funcionament al cent per cent si no ens falla res.

Darrere això vendrà una segona fase, per arribar fins a
aquells 6 milions d’euros que vos he comentat abans, una
segona fase on procedirem a la reforma integral de la planta i
passarem a una capacitat productiva de 5.000 metres cúbics i no
de 4.000, amb això, hem de poder servir una aigua decent a
Formentera, cosa que no s’havia fet aquests darrers anys, també
per desgràcia per als ciutadans de Formentera i de forma
inexplicable. Es tracta també d’utilitzar unes canonades que
varen costar 6 milions d’euros per fer arribar l’aigua a Es Caló
i a La Mola.

En definitiva, tot en benefici dels ciutadans de Formentera.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 579/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de llei de
garantia de la unitat de mercat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta RGE núm. 579/13, relativa a avantprojecte
de llei de garantia de la unitat de mercat i que formula la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Avui estan en vigor a l’Estat espanyol més de 100.000 normes
i directives de les quals 67.000 corresponen a les comunitats
autònomes. Aquesta proliferació normativa dificulta molt les
noves inversions, la iniciativa empresarial, la creació de llocs de
feina i, en definitiva, suposa una grau trava per a tots els
emprenedors. 

El Govern d’Espanya acaba d’aprovar l’avantprojecte de llei
de garantia per la unitat de mercat, per acabar precisament amb
aquesta dispersió. Els objectius d’aquesta llei consisteixen a
facilitar la lliure circulació de béns i serveis a tot el territori
espanyol, reactivar el comerç i la indústria i incrementar la
competitivitat. 

Des del Grup Parlamentari Popular valoram de manera molt
favorable que entre les novetats que introdueix, amb una sola
llicència d’activitat, totes les empreses podran operar a
qualsevol punt de la nostra geografia i ho podran fer sense haver
de recórrer a noves autoritzacions a les comunitats on vulguin
comercialitzar els seus productes o prestar els seus serveis. A
més, aquesta iniciativa havia estat reiteradament demanada per
les organitzacions empresarials i també per les cambres de
comerç. I, com ha manifestat la vicepresidenta del Govern
d’Espanya, és una llei que no perjudica ningú i que en canvi
beneficia a tots.

Per tant, Sr. Conseller, quina valoració fa el Govern de les
Illes Balears d’aquest avantprojecte de llei?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el Govern fa una
valoració positiva perquè va en línia amb la pròpia política del
Govern de reduir traves administratives, de reduir burocràcia, de
simplificar la legislació, d’aclarir l’embull en molts de casos
regulador que tenim. Vostè ho ha dit, aquesta norma segueix el
principi de llicència única i legislació en origen, una norma que
el que ha de fer és ampliar les possibilitats de mercat de les
empreses de cada una de les comunitats autònomes, per poder
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vendre els seus productes i els seus serveis a altres comunitats
autònomes d’una forma més fàcil.

Tot això ha de suposar clarament un increment del Producte
Interior Brut de l’economia, d’un 0,1% aproximadament, amb
el que suposa d’arrossegament de llocs de feina i de major
activitat. Hem de pensar que en economia i en comerç menys,
no es produeix un joc de suma zero, sinó que allò que és bo per
a una comunitat, també és bo per a una altra. I aquest n’és un
dels casos.

A més, aquesta llei no persegueix una centralització o una
recentralització, sinó tan sols el principi de regulació única, tot
això ens fa pensar que realment és una llei que serà positiva en
el futur. Hem de pensar que no influeix en matèries fiscals, no
té competències en matèries lingüístiques, no té competències
amb altres matèries que siguin pròpies de cada una de les
comunitats autònomes. Per tant, el que persegueix és
bàsicament, bàsicament la simplificació administrativa.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 580/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accions formatives del SOIB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 580/13, relativa a accions
formatives del SOIB que formula la diputada Sra. Margalida
Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com hem vist, tot i la prudència
necessària i tot i que queda molta feina a fer, les darreres dades
de l’atur marquen una tendència a les Balears, una tendència
que va per bon camí, tot i que alguns insisteixen en vendre
missatges catastrofistes que no beneficien ningú. La
responsabilitat d’aquest Govern és continuar amb el rumb
iniciat. 

Moltes també han estat les crítiques a les polítiques
d’ocupació, que han desmantellat el SOIB, els han arribat a dir.
Però les dades són les que són i les mentides tenen les cames
molt curtes. No només no han desmantellat cap servei del SOIB,
sinó que l’han fet més eficient que mai. El pacte destinà
10.190.000 euros per realitzar 281 cursos per a 4.291 persones.
El Govern del Partit Popular, amb menys pressupost, 9.100.000
euros, realitzarà 293 accions per formar 4.395 desocupats. Més
cursos amb menys doblers, eficiència marca de la casa, del
Partit Popular.

A més, el nombre potencial d’alumnes es podria
quadruplicar, tenint en compte que s’han dissenyat de manera
modular, afavorint l’acreditació parcial i acumulable per
facilitar que si un alumne no pot acabar, se li reconeixeran els
mòduls i un altre podrà aprofitar aquesta vacant. A més, aquest
sí que és un govern plenament conscient amb la greu
problemàtica de l’atur juvenil i per primera vegada -i repetesc-,
per a aquests que ara volen salvar els mateixos joves que varen
deixar a l’estacada, per primera vegada destinarà un 50% de la
convocatòria de formació a joves desocupats d’entre 16 i 30

anys, per proporcionar-los una acreditació a nivell nacional que
els ajudi a la seva incorporació al mercat de treball o al retorn
al sistema educatiu. Això són fets.

Per això li demanam Sr. Conseller, la seva valoració sobre
les accions formatives del SOIB per a l’any 2013 i els animam
a continuar amb aquesta tasca que de ben segur donarà el seus
fruits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Presidenta. Bon dia senyores i senyors diputats.
Sra. Diputada, efectivament, vostè ha donat unes dades prou
eloqüents, és a dir, totes les accions contribueixen perquè
aquesta comunitat, i Déu faci que continuem així entre tots,
sense tirar campanes a l’aire, com vostè diu, hagi posat unes
mesures que permetin afrontar situacions difícils que vèiem ahir
mateix en els mitjans nacionals, que des del mateix president del
Govern, fins i tot en colAlaboració amb altres països, estam
intentant afrontar el principal problema d’Espanya i d’aquesta
comunitat. 

L’abandonament, la falta de qualificació i tots els plans
destinats perquè d’una vegada la principal acció vagi adreçada
a la formació dels joves per tenir una qualificació mínima. Jo
destacaria, entre les dades que vostè ha donat, de 293 accions
formatives, de les quals 220 seran a Mallorca, entre les que
estan en marxa i les que es faran, 32 a Menorca i 41 a les
Pitiüses, destacaria un fet per complementar allò que vostè diu
a la pregunta. I és que el 85% de la convocatòria es basa en la
impartició de certificats de professionalitat. És a dir, hem
d’aconseguir la certificació dels alumnes, no per sortir
d’estadístiques, que també de vegades és la crítica fàcil, no, és
perquè en aquest país tenim moltíssima gent que és capaç
d’aconseguir un certificat bàsic de formació, acreditable aquí i
a Europa, i també ha de sortir i s’ha de reflectir.

Creim que amb accions formatives com aquesta, o d’altres
que s’estan planificant, demostrarem que els nostres joves
poden tenir i tendran la qualificació necessària per estar a
l’alçada d’un país de la Unió Europea. Per tant, li dic que
aquesta és la línia: conjuntar formació professional amb
formació professional ocupacional, amb formació professional
sense adjectius com jo dic, per tal de treballar per aconseguir
que els joves siguin els principals d’aquestes accions i que se
certifiquin per poder accedir a una feina.

Aquesta és la valoració que jo faria en el global d’aquesta
convocatòria. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
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I.11) Pregunta RGE núm. 581/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuació al colAlegi públic Ángel Ruíz i
Pablo.

Onzena pregunta, RGE núm. 581/13, relativa a actuació al
colAlegi públic Ángel Ruíz i Pablo d’Es Castell que formula el
diputat Sr. Manuel José Monerris i Barberà del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
colAlegi públic a la població d’Es Castell a l’illa de Menorca du
el nom d’Ángel Ruíz i Pablo, que fou un autor menorquí que va
formar part del modernisme. Utilitza les llengües castellana i
catalana en tota la seva producció literària. La seva obra poètica
va ser influenciada per escriptors com Mossèn Joan Alcover i
Miquel Costa i Llobera. 

El colAlegi públic Ángel Ruíz i Pablo en la seva actual
ubicació fou inaugurat en la segona dècada dels anys setanta del
segle passat. És, per tant, un dels més antics de l’illa quant a la
seva construcció. Es complien en aquells moments les
aspiracions de tot un poble que havia d’escolaritzar els seus fills
i filletes en la unitat rural de dues aules unitàries ubicades a
l’esplanada, amb mestres que atenien més de 60 alumnes en
cada cas al llarg de la dècada dels seixanta.

Actualment, revisant les dades que ens consten a dia d’avui,
el centre constarà de 146 alumnes d’educació infantil, 294
alumnes d’educació primària. I el colAlegi té dues línies
pedagògiques en tots els nivells, excepte en cinquè i sisè
d’educació primària que estan triplicats. És un centre adscrit a
l’IES de Maó. El claustre està conformat per (...) mestres
d’educació primària, 6 de primària, 2 professors de música, 2
AD, 2 PT, 2 AL, un de religió catòlica i (...) i un d’orientació.

Al llarg dels darrers anys l’IBISEC ha dut a terme diverses
reformes, ampliacions i millores en el centre, però com és lògic
i donada la seva antiguitat, el seu estat en segons quines
infraestructures, precisen d’algunes actuacions i millores.
Davant la necessitat d’aquestes actuacions i millores, tan
reivindicades per la comunitat escolar de tota la població d’Es
Castell, Sr. Conseller, quina reforma de millora pensa dur a
terme la Conselleria d’Educació al colAlegi públic Ángel Ruíz
i Pablo d’Es Castell a l’illa de Menorca i quan?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament, és
un colAlegi amb una necessitat detectada fa anys de fer una
actuació important dins l’àmbit de la fusteria, vidres, aïllament
tèrmic, etc. I dins la necessitat de prioritzar inversions, vàrem
considerar que aquesta era prou important perquè fins i tot hi
podria haver algun tipus de perill quant a la seguretat de la
mateixa fusteria.

Realment fent un esforç i aplicant un programa de millora
que està al voltant dels 87.000 euros, és una satisfacció per a la
comunitat educativa poder comunicar-li, ja ho hem fet, que
aquest estiu i d’acord amb el consell escolar, farem la
modificació de tota la fusteria, per tal d’adaptar-la a la
normativa vigent, en doble vidrieria, capa tèrmica aïllant. La
qual cosa suposarà una millora per a tot el centre important i
demandada des de fa estona. També tranquilAlitzarà la comunitat
educativa, que havia tengut alguns problemes sobre la seguretat
d’aquesta part de la fusteria del centre.

Les accions es duran a terme just acabar el curs, per tal
d’evitar problemes, del 24 de juny al 31 d’agost. Moltíssimes
gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 582/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a telèfon d'ajuda a la infància.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregunta RGE núm. 582/13, relativa a telèfon d’ajuda a la
infància que formula la diputada Sra. María José Bauzá i Alonso
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Gracias, Sra. Presidenta. La Ley de atención de los derechos
de la infancia y adolescencia de Baleares, atribuye al Govern la
protección de los menores de edad de nuestra comunidad. Tras
recomendaciones de la Unión Europea y del Ministerio de
Industria, se consideró que los menores de Baleares tenían la
necesidad y el derecho de tener a su disposición una linea de
atención telefónica especializada para ellos. Ya en enero de
2010, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, atribuyó
el número telefónico 116111 al servicio de linea de ayuda a la
infancia, como servicio gratuito para el usuario y accesible
desde cada comunidad o ciudad autónoma donde se preste.

Este número está operativo en 19 países de la Unión
Europea. Nuestra comunidad ya en 2010, adquirió el
compromiso al igual que el resto de comunidades, de
implementar este servicio aunque no ha sido hasta esta
legislatura cuando se ha puesto en marcha. Este compromiso ya
lo había adquirido también el Govern en el año 2008, en
respuesta a otra petición sobre este servicio. Sin embargo, en
ambos casos manifestaron que tenían otras prioridades
presupuestarias y que se les hacía difícil financiarlo.
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La misma respuesta se dio a un escrito de la Secretaría de
Estado, de fecha de 22 de marzo de 2011, dirigido a la
Dirección General de Menores y Familia, reclamando la puesta
en marcha de este servicio. Temas presupuestarios, parece que
el pacto, a pesar de las buenas intenciones, dio prioridad
siempre al tema presupuestario.

En fin, lo cierto es que por fin hoy y gracias a las gestiones
llevadas a cabo por este gobierno, el servicio está en marcha.
Los menores disponen de una linea gratuita de atención y su
coste para la comunidad es de 3.000 euros anuales. Además, se
está prestando el servicio para una entidad reconocida como es
ANAR, con profesionales especializados y durante las 24 horas
todos los días. De esta manera, este gobierno contribuye a
garantizar que los menores sean escuchados de acuerdo con lo
establecido en el artículo 12 de la Convención de Naciones
Unidas, sobre los derechos de la infancia de 1989.

Por todo ello, Sr. Conseller, ¿qué servicio dará el teléfono
116111 de ayuda a la infancia que ha activado en las Islas
Baleares la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social?
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
L’important és garantir els drets dels menors en poder usar un
telèfon que tant des de la Secretaria d’Estat, com bé vostè ha dit
i des de la Unió Europea s’han posat d’acord que ha de ser el
telèfon 116111, com un espai segur perquè els menors puguin
manifestar i expressar situacions que considerin que han de ser
avaluades per un equip multidisciplinar de psicòlegs,
psiquiatres, advocats o treballadors socials.

Aquest telèfon ofereix orientació, assessorament, ajuda,
suport emocional, identificació de situacions d’urgència,
derivació, si s’escau, als organismes competents davant
situacions d’urgència i ajuda en aquestes mateixes situacions.
Actuam des de la prevenció, la comunicació i la detecció de
situacions de risc. El que és ben clar és que amb aquests
conceptes no podem prioritzar ni centrar-nos en una qüestió de
costos, com vostè deia, sinó que aquest govern fa feina per
validar i per donar accés als menors, els drets dels quals la llei
empara. Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 584/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pujada d'imposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 584/13, relativa a pujada
d’imposts que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, retomamos la
sesión de control después de este paréntesis, para preguntarle
una serie de cuestiones. Mire, durante el año 2012 a usted le
oímos asegurar, como liberal ortodoxo, que la aprobación de
impuestos o su subida, era muy perjudicial para la economía.
Llega enero de 2013, sufre una mutación y defiende lo
contrario. Ahora dice que activan la recuperación económica. 

Se lo venimos diciendo, señoras y señores diputados, el Sr.
Vicepresidente no tiene ni idea de hacía donde va, en 2012 los
impuestos lastran la economía, en 2013 la hacen crecer y la
reactivan. Asusta pensar lo que puede pasar en el 2014.

Mire, no lo tome como sadismo político, Sr. Vicepresidente,
pero quiero escucharle durante dos minutos y medio explicando
por qué cree que los impuestos mejoran la economía. Pero
hágalo despacio por favor, déjenos disfrutar oyendo a un liberal
ortodoxo, o lo que quede de él, defender que más impuestos
mejoran la economía.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. Diéguez, encantado de explicarle cómo funciona la
economía, absolutamente encantado...

(Alguns aplaudiments)

Mire, lo primero de todo tengo que decir que sobre la
actividad económica, la acción pública influye de muchas
maneras, influye con los impuestos, influye por el déficit,
influye por las regulaciones, influye por la política de personal,
influye per la política de compras, influye por la política de
inversión, influye por todo. Y es el conjunto lo que hay que
mirar, el conjunto. Y en el conjunto la política que está haciendo
este gobierno es la política que sacará a esta comunidad de la
situación en la que ustedes la dejaron.

Porque mire, no hay ninguna incongruencia, ninguna,
ninguna, absolutamente ninguna, se lo aseguro. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias. No ha explicado nada. Usted recibió una economía
que crecía un 1%, desde que usted gobierna está en recesión.
Esa es la realidad y esos son los números.
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Mire, usted se ha inventado una serie de impuestos, pero no
sobre la economía productiva, sino contra la economía
productiva. Impuestos sobre grandes superficies, ¿saben qué se
paga por 10.000 metros de una gran superficie? 156.000 euros,
Sr. Vicepresidente. ¿Le parece a usted eso normal? Luego
hemos de subvencionar a un concesionario de coches con el
Plan PIVE, mientras que usted les cobra de 200.000 a 300.000
euros con su impuesto.

Otro impuesto descabellado, el que obliga a las empresas de
rent a car a pagar entre 3 y 9 euros por cada coche alquilado sin
conductor porque contaminan. Contaminan si van sin conductor,
si van con conductor ya no contaminan. Son los misterios del
Sr. Vicepresidente, ¡es así, Sr. Vicepresidente!

Mire, las empresas no sólo no están de acuerdo, sino que
están huyendo de Baleares y tributaran sus ingresos fuera y
además están haciendo notorio que se van de Baleares por su
culpa, por su culpa ellos se van. Usted ayer los abandonó y los
dejó plantados en la reunión. Ellos se van. Las consecuencias de
la ruleta de sus ocurrencias, Sr. Vicepresidente, son graves.
Ahora dice usted que está reajustando los impuestos, como
usted aprueba unos presupuestos calculando unos impuestos que
todavía no tiene aprobados, ahora le va a faltar dinero para el
presupuesto, le va a faltar, esto es así. De manera que usted va
a conseguir otra cuadratura de círculo, que subiendo los
impuestos, haya más deuda y haya más déficit en Baleares. Sr.
Vicepresidente, es usted el Atila de la economía, donde usted
legisla no vuelve a haber empresas, Sr. Vicepresidente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diéguez.

Té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Vamos a ver, Sr. Diéguez, piénselo bien y piénselo despacio,
piense cómo funciona la economía, que es una cosa más
compleja que todo lo que usted dice. Lo que necesitamos en este
momento es recuperar equilibrios, equilibrios que se rompieron
justamente aplicando las políticas que ustedes siguieron.
Acuérdese, durante su época de mandato, dos mandatos han
tenido en treinta años, dos mandatos, en los dos mandatos esta
comunidad salió peor de lo que entró, tanto en materia de PIB,
tanto en materia de desempleo como en materia de bienestar en
general, y eso es porque no acaban de entender muy bien cómo
funcionan los mecanismos económicos, no los acaban de
entender.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Para entenderlos bien tendrían que saber que en este
momento el gran desequilibrio que tenemos es un exceso de
endeudamiento, exceso de endeudamiento que en parte han
corregido muy bien las familias; este año 2012, gracias, entre
otras cosas, a las políticas implementadas, han podido reducir
un 4% su endeudamiento, lo que les permitirá activar el
consumo, de forma seria, de forma permanente, de forma sólida
y no a base de ocurrencias zapateristas.

(Remor de veus)

En materia de empresas también están reduciendo su
endeudamiento y por eso empiezan a poder hacer inversión y
por eso empiezan a poder hacer los ajustes necesarios.

Queda el sector público, que primero hemos de reducir el
déficit, de forma gradual y de forma segura, para después poder
reducir el endeudamiento. Ese es el problema y ese es el
camino. Evidentemente, los impuestos caeteris paribus, sin
nada más, son negativos, pero los impuestos en este contexto,
cuando no son una alternativa a la reducción de gasto ni a la
buena gestión, sino que lo que intentan es reducir la brecha del
déficit más deprisa, nos ayudarán a salir antes de la crisis.
Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.14) Pregunta RGE núm. 585/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous imposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 585/13, relativa a nous
imposts, que formula el Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, ens va dir que
modificar i pujar imposts no era un camí per a la recuperació.
La realitat avui, sense riure, és que pagam la benzina més cara
d’Espanya, que ens han pujat l’IVA, que ens han pujat
l’electricitat, però també que vostès han renunciat a 800 milions
d’inversions estatutàries, o que han aconseguit la inversió més
baixa de l’Estat cap a les Illes Balears. I ara, després d’exprimir
els ciutadans modifica la seva política impositiva.

Què pensa fer, Sr. Vicepresident, amb aquests nous imposts?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, crec que he contestat abans
aquesta mateixa qüestió, aquests imposts ens han de servir per
retornar els equilibris que es varen perdre en el passat.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Si vol intervenir.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, Sr. Vicepresident, aquests imposts no són ni
mediambientals, ni són neutres, només serveixen per carregar
tributació sobre imposts indirectes, que són regressius, amb una
única finalitat, recaptadora, i que no corregiran cap externalitat
ni comportament, que és el que teòricament pretén un impost
mediambiental. Ja veurem si és constitucional i tot.

A vostè li sembla que un cotxe de lloguer, que és el que
penalitza, contamina més perquè el du un estranger que no un
mallorquí? Ja sabem que no li preocupa que es deslocalitzin 150
empreses o els nostres ajuntaments perdin 4 milions d’euros; és
que a vostè no li preocupa que les nostres famílies tendran una
despesa superior a 400 euros per any amb el nou impost de
begudes; no li preocupa que es perdin llocs de feina.

I no creu que és millor generar activitat econòmica que
augmentar càrregues fiscals a les empreses?

Amb l’honor de defensar el dèficit públic creen nous
impostos però no redistribueixen riquesa, sinó que penalitza el
consum. El mes de desembre té les xifres pitjors de consum de
tota la història. Està augmentant l’atur, abans ens diuen que no,
s’han perdut 6.500 llocs de feina a les Illes Balears, perquè
tenim un govern que no creu en la seva gent.

Ningú no està amb vostès, la seva política econòmica té
tanta credibilitat com el Sr. Rajoy. Tothom està equivocat
menys vostè, té tots els sectors econòmics en contra. Un govern
que puja imposts, que en crea de nous...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... i que amnistia els defraudadors com el Sr. Bárcenas, un
ejemplo de honestidad y buen hacer, segons el Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Té la paraula el Govern.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Miri, durant molt de temps s’ha parlat de pressió fiscal, per
saber quin percentatge de tributs s’ha de pagar damunt PIB,
però darrerament tots els economistes parlen d’esforç fiscal, que
és un concepte una mica diferent a la quantitat de despesa
pública damunt PIB. Despesa pública que és realment el
rellevant i el que realment és la variable a controlar i la variable

que ens ha de preocupar. I dic això perquè va ser el seu govern
qui va incrementar la despesa fiscal de forma extraordinària, de
forma absolutament exagerada i de forma que posant en marxa
el que els economistes diuen equivalencias ricardianas,
significava que a un futur s’hauria de fer front a dos elements,
Sr. Thomàs, dos elements: vostès varen recórrer al deute, -fent
aquesta espècie d’anàlisi que no acab d’entendre, i jo supòs que
no acaba d’entendre ningú-, perquè el deute té dues
conseqüències: una és que s’ha de tornar -o no s’ha de tornar el
deute?-, i segona, que s’ha de tornar amb interessos,

(Remor de veus)

El que (...) proposta no són sinó més que dècimes
desbaratades, perdoni que li digui. Crec que hem de ser més
rigorosos a l’hora de fer propostes de funcionament i a l’hora de
fer propostes de política econòmica.

Aquests imposts responen a una reforma fiscal, una reforma
fiscal que té a veure amb la caiguda d’un dels imposts que
tradicionalment ha estat un sosteniment d’aquesta comunitat
autònoma, que és el de transmissions patrimonials; perquè
evidentment estava molt influït per l’activitat immobiliària que,
en moltes ocasions, també vàrem dir que volíem reconduir. I
aquesta reforma fiscal intenta suplir en part aquella baixada
d’imposts, que no tornaran en el futur, per uns imposts de caire
ecològic que tenen dos grans elements: un, el recaptador, i un
altre és que intenten incentivar els comportaments responsables,
de manera que també poden ajudar que la nostra economia
experimenta el procés de reconversió d’una forma més clara i
més contundent. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 588/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a descompte de residents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 588/13, relativa a descompte
de resident, que formula el diputat Sr. Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Bon dia, vostè negarà la major, Sr. Conseller, dirà que tot
està resolt, però crec que per a tranquilAlitat de tots, i del Govern
també, necessitam una explicació clara i rotunda del ministeri
que no hi haurà sostre al 50%, així com permeten els
pressuposts generals de l’Estat, aprovat amb els vots del Partit
Popular. 

Li demanam, Sr. Conseller, com valora la decisió d’establir
quantitats màximes unificables al descompte de residents i si no
considera que necessitam més claredat per part del ministeri.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado,
efectivamente le niego la mayor, yo es que lo que no puedo
valorar es lo que no ha ocurrido, aquí precisamente la decisión
del Ministerio de Fomento es exactamente la contraria.

Yo entiendo que a usted las prisas le han jugado una mala
pasada y tiene que pasar ahora por el tubo en esta situación un
tanto absurda, pero es que no puedo valorar lo que no ha
ocurrido, porque ha ocurrido exactamente lo contrario.

Niego la mayor, como usted dice. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Borràs?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Sr. Conseller, fins ara no hi ha hagut
cap renúncia explícita de la ministra. Tant difícil és dir: no hi
haurà sostres?, no ho ha dit. Quan li hem preguntat ha respost
amb ambigüitats, ho hem pogut sentir tots per la ràdio no
pública, i només tenim les afirmacions del president Bauzá i de
vostè mateix que el ministeri no farà allò que el Ministeri de
Foment i bona part del de Turisme diuen que el ministeri
acabarà per fer.

No tenc per què dubtar de vostè ni en dubt, però després de
tantes anades i vingudes i descoordinacions i negociacions
negades per portaveus (...) i confirmades per consellers
informats com vostè necessitam més claredat. El president es
nega a comparèixer, igual pensa que aquest és un debat de rics
i pobres, però si el president es nega a comparèixer i a explicar
i a explicar-se, amb el seu silenci fa créixer el dubte i alimenta
la sospita, i demana el president suport amb mà de seda, mentre
la fidel infanteria acusa l’oposició d’alarmisme i de promoure
algaravia.

Sr. Conseller, encara tenim damunt, la té vostè també,
l’espasa de Dàmocles de la retallada del 50% i la hi tenen amb
l’amenaça de retallada, encara més, si encara és possible, la
igualtat d’oportunitats, la prosperitat i el benestar. Sé que vostè
considera la retallada injusta, demani, per tant, per a la seva
tranquilAlitat i la de tots, que el ministeri ho digui clar.

Vostès diuen que fan més amb menys, necessitam més
claredat del ministeri i menys ambigüitat, no es pot crear més
alarma amb menys profit, no ens convé a ningú, sobretot no
convé als ciutadans aquesta ambigüitat del ministeri. Si el
Govern no es mostra ferm, endemés, i exigeix claredat al
ministeri, cada vegada tindrem més AVE, molt més AVE, però
a les Illes, Sr. Conseller, Sr. President, cada vegada tindrem
menys Cèsar, molt menys Cèsar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. La verdad es que usted no deja de
sorprenderme. ¿Realmente a usted le parece poca claridad y
poca contundencia una nota de prensa y luego una salida de
nuestro presidente, junto a la ministra de Fomento, ante todos
los medios de comunicación locales y nacionales, clarificando
exactamente cómo queda la cuestión, que es como estaba antes?
¿A usted le parece poco claro esto? Y sin embargo usted se
acoge a noticias interesadas, a rumores poco fundamentados y
a cualquier cosa, a un clavo ardiendo con tal de montar una
noticia que pueda perjudicar a este gobierno y a las Islas
Baleares. Es usted un irresponsable.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.16) Pregunta RGE núm. 592/13, de l'Hble. Diputada
no adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló, relativa a
descompte de residents.

LA SRA. PRESIDENTA:
 

Setzena pregunta, RGE núm. 592/13, relativa a descompte
de residents, que formula la diputada no adscrita Sra. Margalida
Font i Aguiló. Té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades. Primer seguir
denunciant la situació d’exclusió en la participació regular en
seu parlamentària d’aquesta diputada.

Dit això, pas a formular la pregunta: Sr. Conseller, com
afectarà l’illa de Formentera la decisió del ministre de Foment
d’establir quantitats màximes bonificables en el descompte de
resident?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Esta es una cámara muy seria, pero realmente me dan ganas
de reir. A ver, ¿cuántas veces les vamos a tener que decir a
ustedes que no podemos hacer valoraciones de lo que no ha
ocurrido? Entiendo que tengan muchísimas ganas de que todo
vaya muy mal y que vaya mucho peor de lo que ustedes lo
hicieron, cosa que es realmente imposible, pero
afortunadamente vamos solucionando los problemas, y el
presidente con la ministra dejó bien claro cómo queda esta
situación.
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Hagan como se ha hecho con la pregunta número 19,
retírenla y no hagan el ridículo en este Parlament, por favor.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Font.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Miri, Sr. Conseller, vostè sempre nega la major, però
després de les repetides declaracions contradictòries amb la
representant, tant del Govern central, ho ha dit el sots-secretari
de Turisme, i la ministra, entre vostè, i també les diferents
contradiccions entre vostè i el president Bauzá i les últimes
declaracions de la ministra, on no es compromet de manera
rotunda i taxativa a no establir les quantitats màximes
bonificables en el descompte de resident, i tenint en compte
l’aprovació, això sí, Sr. Conseller, és taxatiu i rotund,
l’aprovació de la disposició addicional dels pressuposts generals
de l’Estat del 2013, que autoritza la ministra de Forment,
mitjançant una ordre ministerial, a fixar quantitats màximes
bonificables, fa que els formenterers i les formentereres, així
com la resta de ciutadans d’aquestes illes, no tinguem cap
garantia que la principal compensació, com a residents en un
territori insular, es mantengui tal i com està.

Vostès aquí diuen una cosa i a Madrid els seus representants
en fan una altra, ben diferent; van tenir vostès l’ocasió
d’esmenar aquesta disposició addicional que condemna els
ciutadans d’aquestes illes, i de forma especial els residents de
Formentera, deixant-los clarament en situació de desigualtat per
la seva triple insularitat. I vostès això no ho van fer, no ho van
fer.

L’ambigüitat i l’opacitat mantinguda per vostès necessita
una resposta clara, contundent i que garanteixi que no es
modificarà l’actual sistema de descomptes.

Senyors del Govern, sembla que quan tenim una cosa que
pensam que és per a sempre i que tothom ho té assumit i per tant
ningú no ho tocarà, succeeix tot el contrari amb vostès; quan la
ciutadania de Balears lluita per aconseguir més vols, més
enllaços marítims o per exemple la declaració de servei públic
entre Formentera i la península, rebem com a resposta un altre
maltractament del Sr. Rajoy cap a les Balears.

I per acabar, el que és evident i clar, primer si el Govern
Bauzá sabia el que estava preparant en pressuposts el Govern
central del seu mateix color polític, sobre l’establiment de
quantitats màximes bonificables en el descompte de resident, si
ho sabia per què no hi varen fer res? O el que és pitjor, no hi
varen ser capaços de fer res? I segon, si no ho sabia, queda més
clar demostrat quina importància tenim a Madrid.

Miri, rectifiquin per al bé de tots els illencs, rectifiquin i
demanin la rectificació d’aquesta addicional als pressuposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Només amb la seva rectificació encertaran. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta, gracias Sra. Diputada. Mire, esta
pregunta va sobre la decisión, supuesta decisión, falsa
afirmación por su parte, de la decisión del Ministerio de
Fomento de establecer cantidades máximas bonificables, y eso
es falso. Con lo cual, a este gobierno, por la línia ética y
profesionalidad y buen hacer de este gobierno y por el respeto
que tenemos hacia esta cámara no podemos seguir con este
diálogo de besugos.

Muchísimas gracias, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 583/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a arxiu de la denúncia penal
presentada contra el president de la comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 583/13, relativa a arxiu de la
denúncia penal presentada contra el president de la comunitat
autònoma, que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
L’obsessiva persecució judicial cap a l’adversari polític és una
màxim i una pràctica habitual en aquestes illes que practiquen
determinats partits polítics; embrutar, difamar, tergiversar,
acusar sense proves són termes que, per desgràcia, formen part
d’una estratègia que fa mal a la credibilitat de la classe política
a uns moments on més que mai es necessiten alçades de mires
i exercicis de responsabilitat.

Curiosament, després aquests mateixos partits polítics no
sabem veure quan a les seves files les irregularitats de la seva
gestió són completament evidents. Aquest és el seu model de
bon govern, embrutar els altres i tapar les seves vergonyes.
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No tot val, senyores i senyors diputats, i pretendre confondre
l’opinió pública atacant la màxima autoritat de les Illes Balears
per intentar fer-la indigna del seu càrrec, mereixen denúncies
que almanco tenguin un mínim de rigor, cosa que no ha succeït;
perquè avui assistim a l’arxiu, per part de la Fiscalia de les Illes
Balears, d’una denúncia del Grup Parlamentari PSM contra el
president de la nostra comunitat autònoma. No hi ha cap
infracció penal, cap indici, cap prova, és un tema de jurisdicció
ordinària, així de contundent es manifesta la Fiscalia de Balears.

Lluny de mostrar una reflexió davant aquesta garrotada
jurídica, de demanar disculpes, de donar la cara, s’anuncia la
continuïtat d’utilitzar la justícia penal per a finalitats polítiques
indignes, per atacar una persona, el president Bauzá, que és el
polític dins aquest parlament que més i millor ha demostrar el
seu compromís de la lluita contra la corrupció política, amb fets
i no només amb paraules, i molt més que totes les lliçons que
ens dóna la bancada de l’esquerra.

Per això, membres del Govern, Sr. Conseller, volem
conèixer la valoració del Govern sobre l’arxiu d’aquesta
denúncia. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant del
Govern.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. No puedo estar más de acuerdo con usted, con la
exposición que ha hecho en su pregunta. El archivo de las
diligencias supone una gran satisfacción para este Gobierno y
no es porque tuviésemos ninguna duda, pero es que después de
la campaña de intoxicación y de manipulación que los partidos
de la oposición han sometido a la opinión pública, ésto, este
archivo acredita que la opinión pública puede estar tranquila,
que tiene a un presidente honesto, transparente, que no
transgrede ninguna norma y que está trabajando, se dedica en
cuerpo y alma a trabajar para sacar a esta comunidad autónoma
de la grave situación económica y social en la que se encuentra.

Tenemos a una oposición muy irresponsable, en vez de
arrimar el hombro y ayudar a este gobierno a sacar a esta
comunidad autónoma de la grave situación económica y social
en la que se encuentra y que ellos son los auténticos
responsables, se están dedicando a poner palos en la rueda y a
ensuciar el buen nombre del presidente, manipulando e
intoxicando a la opinión pública.

Quiero decirle, Sra. Diputada, que intentar conseguir
titulares fáciles e inmediatos, basados en denuncias sin
fundamento, tendentes a confundir a la opinión pública, esto es
propio sólo de políticos irresponsables.

Y lo que tengo que decirle, Sra. Cabrer, es que considero
que estos partidos de la oposición, en vez de seguir, como lo
están haciendo, ensuciando el buen nombre del presidente y
manipulando a la opinión pública, lo que deberían hacer es salir
y pedir disculpas por todo el daño que han hecho y que están
haciendo. Quiero decirle que la trayectoria de estos partidos
demuestra que fueron una vergüenza cuando gobernaron y están
siendo una vergüenza ahora en la oposición.

Y termino, Sra. Cabrer, quiero decirle que estamos -insisto-
en el Gobierno muy satisfechos por el archivo de estas
diligencias, pero -repito- no es porque tuviésemos ninguna
duda, simplemente es para que la ciudadanía tenga la completa
certeza de que tienen a un presidente honesto, transparente,
honrado, que no transgrede ninguna norma y que está dedicado
en cuerpo y alma a sacar a esta comunidad autónoma de la grave
situación económica y social en la que se encuentra y que
aquellos señores, los señores de la oposición, son los auténticos
responsables.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 572/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
modificació de la Llei del bon govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 572/13, relativa a
modificació de la Llei del bon govern, que formula el diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, vostès han presentat
una modificació de la Llei del bon govern on entre altres coses
lleven transparència i control eliminant publicacions de
despeses, d’adjudicacions contractuals, etc.; lleven participació
que abans podien, que poden fer en aquest moment els ciutadans
als projectes de llei, als pressuposts; lleven drets i garanties als
serveis públics, eliminant, per exemple, les cartes de serveis.
Ara que en aquests moments hi ha un clam al carrer de la
ciutadania demanant transparència, què pretenen vostès amb
aquesta modificació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, la proposta de modificació que planteja el Partit Popular
va en tres línies, primer, clarificació i simplificació del text;
segon, eliminació de duplicitats, i tercer, la intenció d’eliminar
situacions que avui són impossibles com a conseqüència
d’aquesta situació difícil econòmica. El que li vull dir és que en
cap moment no es rebaixen ni transparència ni participació
ciutadana, l’important d’una llei és que estigui ben feta, que es
pugui complir i també que estigui ben tramitada. Moltes gràcies,
Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. President, el text que vostès han presentat contradiu
totalment el que vostè ha dit. Per exemple, creen una oficina de
transparència que serà l’encarregada de vigilar, per exemple, el
compliment de les declaracions de béns i d’activitats
econòmiques dels alts càrrecs i, a qui posen al capdavant?, un
director que vostè nomenarà, aquest serà l’encarregat de vigilar
el compliment, un director que vostè nomenarà. A això
s’afegeix que fins ara s’han negat que en aquest parlament
siguin públiques les declaracions de béns i d’activitats
econòmiques dels diputats. 

Sr. Bauzá, el seu líder, el Sr. Rajoy, ha dit que han de
publicar les declaracions de l’IRPF per mostrar, suposadament,
els que han rebut o no han rebut doblers en negre a través de
sobres. A les declaracions de l’IRPF sabem que no hi ha o no hi
figuren els doblers en negre, però, curiosament, hi ha hagut un
dirigent que ha posat emperons, que ha estat vostè, perquè ha dit
que això obriria un debat entre rics i pobres, de xafarderia. Sr.
Bauzá, no ha entès res, no és una qüestió de xafarderia, és una
qüestió de transparència, és una qüestió de tractar els ciutadans
com a ciutadans, no com a xafarders. Mostrarà la seva
declaració de l’IRPF?, realment vol fer aquest exercici de
transparència?

Sr. Bauzá, surtin de la cova d’Alí Babà, surtin de la cova on
està ficada la cúpula del Partit Popular, escoltin la gent, escoltin
la gent i, en tot cas, si aprofiten la llei de transparència per
realment publicar les declaracions d’activitats i de béns dels alts
càrrecs i per avançar en transparència, en control i en
participació ciutadana, endavant, duguin-la a aquest parlament,
si no, si no, val més que la retirin, Sr. Bauzá, perquè el que
vostès fan és tot el contrari del que la gent al carrer reclama.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representat del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, avui iniciam un
nou període de sessions i jo l’iniciï amb la intenció franca
d’arribar a acords i d’intentar fer feina d’una manera conjunta,
encara que algú se’n rigui per allà darrera, per tal d’ajudar els
ciutadans. Per mi no quedarà, li ho puc assegurar, però és curiós
que vostè faci aquestes declaracions tenint en compte que quan
vostès varen aprovar aquesta llei del bon govern ni tan sols la
varen dur a exposició pública. No varen donar cap oportunitat
perquè fos exposada públicament, i ara que nosaltres sí
l’exposam en públic vostès es queixen, ara que la gent pot
opinar, i curiosament no només es queixen sinó que diuen
mentides a sabiendas per tal d’enganyar la gent i manipular els
mitjans de comunicació el contingut de la llei, com molt bé ha
dit el conseller.

Sr. Barceló, la llei que vostès varen aprovar va ser aprovada
dia 22 de març de l’any 2011, curiosament sis dies abans de la
convocatòria d’eleccions que va ser dia 28 de març de 2011,
curiosament es va publicar dia 29 d’abril de 2011, curiosament
un parell de setmanes abans que es produís la convocatòria
electoral. I jo em deman, igual que tota la gent, per què ho varen
fer el darrer ple legislatiu de la legislatura? Per què no ho varen
fer al principi, fins i tot a mitjans legislatura? No fa falta que
respongui, tots sabem per què ho varen aprovar en el darrer ple
de la legislatura. 

Miri, un govern no és bo perquè hagi aprovat una llei del
bon govern, un bon govern, Sr. Barceló, no es titula, un bon
govern es demostra en la feina del dia a dia.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 690/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a límits a la transparència
i la lluita contra la corrupció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE núm. 690/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 589/13, relativa a límits en la
transparència i lluita contra la corrupció, que formula la
diputada Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, vostè va
dir que venia a regenerar la política, avui té una oportunitat d’or,
desmarqui’s de la posició oficial del seu partit a nivell nacional
i exigeixi les explicacions necessàries que clamen els ciutadans,
el que succeeix és molt greu. 

S’ha publicat una presumpta comptabilitat en negre del
Partit Popular on presumptament es finançaven a través
d’empreses que feien uns donatius a canvi de contractes públics,
això presumptament els permetia fer grans campanyes electorals
i pagar sobresous als dirigents del Partit Popular; per cert, entre
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ells, a Jaume Matas. Curiosament, algunes d’aquestes dades que
surten en els papers de Bárcenas són coincidents amb les dades
que estan en mans del Poder Judicial i que investiga un dels
casos més greu de corrupció política, el finançament ilAlegal del
Partit Popular a través del Cas Gürtel, que també s’investiga
aquí, a les Illes Balears. El Sr. Rajoy ja ha lligat el seu futur al
del Sr. Bárcenas, un personatge que durant vint anys ha duit els
comptes del Partit Popular i que té un compte de 22 milions
d’euros a Suïssa. Sobren les paraules, Sr. Bauzá. 

Li deia que vostè té una oportunitat d’or, però les passes que
ha donat fins ara no són bones, Sr. President. Vostè creu que
amb els fets ocorreguts la darrera setmana les Illes Balears
podem posar límits a la transparència i a la lluita contra la
corrupció? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Jo, francament, veig que el seu interès pel descompte
aeri de resident és efímer, tenia avui una pregunta, però com que
ja està resolt i no poden fer cap argumentació en contra, entenc
que l’hagin retirada. En qualsevol del casos contestaré la seva
pregunta i li vull deixar clara la resposta des del primer minut
perquè no hi hagi cap tipus de dubte, si hi ha qualque partit en
aquesta cambra compromès amb la transparència i amb la lluita
activa contra la corrupció és el Partit Popular i aquest president,
li ho puc assegurar.

Un dels objectius que hauríem de tenir tots els presents en
aquesta cambra i tots els que ens dedicam a aquest ofici de la
política, que no professió, és precisament intentar recuperar la
confiança, objectiu que s’hauria de transformar en premissa, en
prioritat. Precisament fa uns mesos, fa bastants de mesos, vaig
fer una sèrie de propostes importants, mesures contundents, i
una era que no duguéssim imputats a les nostres llistes
electorals, una promesa, un compromís en el qual a mi
m’hagués agradat, com he dit en moltes ocasions, que em seguís
l’oposició. Jo li torn a fer avui la proposta, vostè que demana
transparència i que em diu que m’he de desmarcar, desmarqui’s
vostè també del seu partit, surti amb mi, ara mateix, demà,
passat demà i digui que les dues forces més importants
d’aquesta cambra duran el compromís de no dur imputats a les
seves llistes. Aquesta és una forma de generar transparència i de
generar confiança en els ciutadans. Sra. Armengol, esper la seva
resposta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Anem per parts, només tenc una
pregunta, si me’n dóna dues li deman a la segona pels
descomptes aeris, que no està aclarit. Primer de tot, perquè és
fonamental, què ha fet vostè per aclarir els quatre anys de
desgovern i de presumpte finançament ilAlegal del seu partit en
mans del Sr. Jaume Matas? Sr. President, res. I vostè és el
president del Partit Popular de les Illes Balears ja fa molts anys,
i no em faci propostes que no aclareixen res. Però no tenc temps
per estendre’m. 

Miri, Sr. President, el Sr. Matas cobrava un sobresou del
Partit Popular a nivell nacional, surt en els papers del Sr.
Bárcenas, expliqui d’on vénen aquests doblers. Avui, notícia
d’avui, amb interlocutòria del jutge, no meva, del jutge, de
gener de 2013, el juez documenta dos pagos en negro de una
caja B del Partido Popular balear, Sr. President, vostè n’és el
responsable perquè vostè és el president del Partit Popular i el
president de les Illes Balears.

Sr. President, mostrarà la seva declaració de patrimoni i de
renda? Digui’ns-ho, sí o no? I mostri-la, perquè fa mesos que
s’amaga i crea dubtes més que raonables sobre la seva
compatibilitat com a president de les Illes Balears i amb els seus
assumptes privats. Aquesta és la realitat, si vostè vol ser
transparent...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, gràcies.

LA SRA. ARMENGOL SOCÍAS:

...si vostè vol lluitar contra la corrupció, sigui clar, mostrarà o
no la seva declaració de renda i de patrimoni?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, veig que ara
ja no li interessa tampoc la Llei de transparència i del bon
govern. Vostè fa unes preguntes que retira, que modifica, no hi
ha cap problema, no hi ha cap problema. El que sí li dic és que
res al que ha fet referència no és cert, i jo faré tot el que sigui
necessari per contribuir activament i ser precisament el motiu
que tenguin confiança, una altra vegada més, els ciutadans en
els polítics, sobretot als polítics que ens dedicam d’una manera
transitòria i que no volem ser professionals de la política.
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Sra. Armengol, li diré per què no m’ha contestat la meva
pregunta, i li diré d’acord a un article que va fer un company
seu, el Sr. Pablo Martí, sobre les imputacions, va dir, i llegesc
textualment, “el Partido Popular de Baleares ha anunciado que
ningún militante que sea imputado podrá ocupar un puesto en
sus listas electorales para los futuros comícios. Tal decisión
sin precedentes, tanto en dicha formación política como en
otras, responde a una estrategia más bien por falta de
liderazgo que no ejercicio de convicciones éticas o
fundamentos jurídicos -i després diu- de ahí la peligrosidad y
la desproporcionalidad de la medida de Bauzá -i acaba- para
ello desde el Partido Socialista de les Illes Balears nos
desmarcamos de tal decisión”.

Aquest és un exemple de la manera que apliquen la
transparència i donen lliçons que vostès no poden aplicar,
imputats a les llistes electorals. Sra. Armengol, surti amb mi i
demostri la seva transparència i el seu rigor, no parli de paraula,
actuï amb actes, la societat li ho agrairia.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 439/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de transport aeri i marítim.

LA SRA. PRESIDENTA:

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la
interpelAlació RGE núm. 439/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de
transports aeris i marítims. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré cenyir-me al temps que
em pertoca. Les males noves sobre transport, els llums d’alarma
que de manera cíclica planegen sobre la nostra societat
últimament són el pa nostre, negre, de cada dia. Les notícies
solen ser gairebé sempre desencoratjadores i ara ens parlen
també de confusió i de situacions surrealistes com la de veure
tot un president i un conseller del mateix govern dient, a la
mateixa hora, una cosa i la contrària. 

La connectivitat és un instrument clau, hi estam tots d’acord,
per açò entre tots vàrem decidir crear una ponència, un
instrument d’anàlisi, de diagnosi i de debat, però també i
sobretot d’acord i de proposta sobre els problemes de
connectivitat. Capacitat d’acord i de proposta que ha de vincular
els grups parlamentaris, però també els partits polítics
corresponents perquè el bacallà és a Madrid.

La ponència ha de funcionar i ho ha de fer ràpid, sense
enredar la troca ni esdevenir un arma de distracció massiva de
la inacció del Govern i la desafecció del ministeri. La ponència
necessita de tot el seu compromís, Sr. Conseller, o només
generarà desafecció. Hem de disposar d’informació clara,
puntual i precisa sobre la complexa realitat del transport aeri,
sense maniobres de distracció, a favor dels interessos legítims

dels ciutadans i de les ciutadanes de les Illes Balears i de ningú
més. No ens jugam només la nostra connectivitat, ens jugam
també la credibilitat, una vegada més, de la política tan malmesa
entre pots de Cola Cao, sobres presumptes i presumptes confetis
de (...).

Ara fa poc més d’un any vostè va presentar a la ministra de
Foment un catàleg amb tretze propostes, no n’hem sabut res
més, res més per part de vostè, per part del ministeri sí, i el que
hem sabut no és gens agradós. Tretze punts que són un bon punt
de partida sobre el qual construir acords per avançar, però tot el
que hem avançat fins ara ha estat a la manera dels crancs. 

Vegem-ho, punts 1, 2 i 3, vols entre illes, reducció d’un 25%
del preu, fixació d’un preu únic i codi compartit entre
companyies. Com ho tenim, Sr. Conseller? Farà cas el ministeri
del clamor sobre la necessitat peremptòria de resoldre el
problema dels preus? Clamor sobretot a Menorca, a Eivissa i a
Formentera, les illes tantes vegades oblidades pel Govern com,
per exemple, a Fitur, per un govern oblidades que acostuma a
centrifugar problemes i a absorbir solucions.

Ens vàrem equivocar tots amb la declaració entre illes i ara
vostès han reiterat els errors en la declaració Menorca-Madrid
i n’hi han afegit uns quants de nous. Ens vàrem equivocar tots
en aquest problema, i en vénen més. Té coneixement, Sr.
Conseller si enguany hi tornarà a haver puja dels preus per IPC
a la declaració entre illes? Ja toca saber-ho, ho dic més que res,
perquè el Grup Popular pugui començar a assajar els seus
xivarris de cada any o les puges injustificables de cada any, ja
han esdevingut ara legals, justes i justificades?

Punt 4, declaració del servei públic dels vols a la península
amb aplicació efectiva per a les illes menors en temporada
baixa. Ho demanava vostè per a tots, tots i cada un dels vols a
la península i per a totes i cada una de les tres illes amb
aeroport. El ministeri ha dit que entre Eivissa i Madrid ni parlar-
ne, i la veritat és que si ha de ser com la que encara no s’ha
estrenat a Menorca ja podem entonar la lletania de virgencita,
virgencita, que me quede como estoy. Preus excessius per als
residents i letals per a la indústria turística, horaris fatals. Mirin
si l’han endevinada que el conseller de Mobilitat de Menorca,
un dels responsables de negociar l’acord, diu ara que han de
negociar la millora de preus i que ens hem d’acostumar als mals
horaris. I això que el primer avió encara ni s’ha enlairat. 

Què hem negociat fins ara? Han negociat o han acatat? Si
resulta que el conseller de Menorca ni sabia, tan sols, que la
companyia adjudicatària ho seria en règim de monopoli. Sabíem
que no escolten la gent, però resulta que ni tan sols llegeixen els
documents que negocien i que pacten perquè l’article 4 de la
declaració ho diu ben clar i va ser publicada en el BOE dia 22
de juny de 2012 i se suposa, a més, que qui llavors bravejava
tant de pactar l’acord ho havia de saber abans que s’aprovés.
Badam, Sr. Tadeo, veig que el Sr. Tadeo no hi és, no li interessa
el problema del transport aeri de la seva illa, però el problema,
sigui on sigui el Sr. Tadeo, és greu. I encara és més greu que un
mecanisme que podria ser bo, l’obligació de servei públic, ara
ja és vist com un greu error pels ciutadans. 
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Punt 5, control de la competència ruïnosa, la ruïna és, Sr.
Conseller, cada vegada més que cada vegada hi ha manco
competència. 

Cogestió aeroportuària, punt 6. Creació de l’autoritat
aeroportuària de les Illes Balears. Ens conformam amb el
comitè de la coordinació o anam per l’autoritat aeroportuària a
la manera dels ports com vostè demanava? Hi ha un bon tros.
Com queda tota la fanfàrria triomfalista davant les intencions
manifestades per la ministra de privatitzar els aeroports? Què hi
pensen? Què pensen fer?

Punt 7, aplicació de la cinquena llibertat mitjançant una
específica política de taxes. Si per política específica volia dir
vostè que les taxes de l’aeroport de les illes pujarien un (...) a
l’estiu i que també pujarien tot i que no tant a l’hivern han
triomfat, i per acabar-ho de rematar, tot i que no afecta la
cinquena llibertat sí que afecta la connectivitat, han pujat
gairebé un 50% les taxes dels aeroports de Madrid i de
Barcelona, els dos principals centres emissors de turistes
espanyols que tenim i, mentrestant, l’AVE que du a casa nostra
els competidors està d’oferta. Perquè per venir també es paguen
taxes als aeroports de sortida i per més que diguin vostès que
vendran més anglesos o més alemanys que mai tots sabem la
resposta per més que repiquin les campanes oficials, la caiguda
del nombre de pernoctes i de la despesa feta per turista i dia és
fatal per a la nostra economia, la dels petits empresaris i
comerciants, la de milers i milers de treballadors i treballadores,
de famílies que depenen de la capacitat de despesa efectiva dels
turistes per tenir o no tenir feina. I tots sabem quin turisme ens
convé, i sabem tots que aquest turisme és el que va de baixa,
assetjat per la política econòmica i laboral general del PP i per
la pujada de les taxes aeroportuàries, de l’IVA i de l’IVA
turístic, que -ho recorden?- havia de baixar, i de les taxes com
la dels cotxes de lloguer o la dels envasos. De l’excepció del
pagament per equipatge del material turístic esportiu, punt 8,
sembla que no en sabem res; com està, Sr. Conseller?
Convindria saber-ho.

Els punts 9 i 10, Son Bonet i la transferència dels aeroports
que no són d’interès general, mereixen un debat a part. 

Sembla que els problemes dels retards en els aeroports a
l’estiu han millorat, punt 11. No ha de ser tot dolent. 

Finalment, punts 12 i 13, les que vostè fa un any, un any fa
ara, considerava les principals qüestions en matèria en transport
aeri: ampliació de les infraestructures (...) de Palma i
privatització de la torre de control d’Eivissa. La política
d’infraestructures i de privatitzacions també mereix un debat a
part. En sentirem a parlar i en parlarem, n’estic segur.

Anem a la mar. Transport marítim. Una pinzellada només
sobre dos punts, o el 3 i el 2 dels cinc que vostè va plantejar.
Punt 3: bonificació dels vehicles, és a dir, 50% de descompte
també els cotxes de residents; vostè el demanava per als cotxes
i resulta que ens el volen retallar a les persones; progressam.
Punt 2: que el ministeri assumeixi tot el descompte del transport
entre illes, 8 milions enguany del pressupostos de la comunitat.
Dia 28 de març de l’any passat aprovàvem una proposta del
Grup Popular sobre açò mateix, que pagués el ministeri; va ser
tanta la sabonera de la portaveu del PP que tots vam pensar que

tot estava dat i beneït, tot ben pastat. Idò el descompte encara és
dins la pastera i no tova ni tovarà.

I enmig d’aquest panorama, i mentre anam perdent
connectivitat i competitivitat, el Sr. Rajoy ressuscita el sostre al
50% de descompte aeri i marítim, un 50% que ara el president
Bauzá diu que és innegociable, com vostè dia 23 d’octubre va
explicar a pregunta meva davant d’aquest plenari les condicions
que vostè havia plantejat a la ministra per endolcir la retallada.
I han votat en contra de mantenir el 50% sense sostre cada
vegada que ha tocat votar aquí en el Parlament, com dia 29 de
novembre, i al Senat i al Congrés dels Diputats. I l’amenaça hi
és, permanent, i vostès no són capaços de garantir que el
descompte quedarà com està.

Encara retronen els crits al cel de la diputada Sra. Cabrer dia
21 de setembre de 2010 perquè el ministre Blanco volia imposar
un retall semblant al que ara ens amenaça. El Diari de Sessions
d’aquell dia és un monument contra la correcció parlamentària,
contra el ministre, sí, però també contra el president Antich i el
conseller Vicens. És d’aquell dia ençà que les cariàtides tenen
esquerdes. Ara, en canvi, el Sr. Bauzá diu que el descompte
innegociable depèn només de la voluntat negociadora de
Madrid; innegociable, innegociable salvo algunas cosas. I no
diguem què van dir vostès als mitjans de comunicació l’any
2010. Ara, en canvi, és l’oposició que crea alarma i incita a la
rebelAlió ciutadana sense causa ni fonament. Idò la disposició
addicional desena llavors va desaparèixer i ara és viva i ben
viva, roman als pressuposts generals de l’Estat com una
amenaça, espasa de Dàmocles, sobre els ciutadans de les Illes
Balears.

Sr. Conseller, el lliure deixar fer de les seves conviccions
ultraliberals ha esdevingut a la pràctica un no fer, un no fer res
per millorar la connectivitat i la competitivitat de les nostres
illes, les oportunitats d’accedir a la igualtat d’oportunitats i a la
prosperitat, a tenir feina, a hores d’ara i amb la que cau, quan
plou damunt banyat, quan fins i tot plouen sobres de punta. La
seva passa enrere a favor de la iniciativa privada no ha estat
perquè les Illes agafessin arrencada per anar cap al benestar
colAlectiu, sinó perquè els béns colAlectius, l’interès general, el
nostre paisatge i el nostre patrimoni servissin per incrementar el
benestar d’uns pocs mentre la resta veim passar cada dia els
avions més amunt, cada vegada més amunt i amb uns preus que
si no hi posam urgent remei ben prest seran inassequibles, tan
inassequibles com inassequible és cada dia més per a tanta i
tanta gent poder gaudir d’una vida digna davant la indiferència
lacerant d’aquest govern.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. Bueno, en
primer lugar y una vez más quiero recordarles que la
conectividad aérea no es competencia de la comunidad
autónoma, y en relación a la conectividad marítima sólo es entre
islas. Lo digo porque es muy fácil hacer crítica, es muy fácil
hacer demagogia, y para nosotros es un trabajo añadido el tener
que dar cuentas, y lo hacemos encantados, de una materia en la
que tenemos que trabajar el doble incluso a veces hasta para
localizar la información para luego poder dar cuentas en este
parlament, puesto que damos información y datos que no son
propios de nuestro propio govern, sino que los tenemos que
conseguir de instituciones ajenas.

Dicho esto sí tengo que decir que estamos trabajando muy
duramente, pero que por otro lado hay que tener en cuenta que,
salvo la declaración de OSP, rige el libre mercado, y el libre
mercado muchas veces sabemos, Sr. Diputado, que nos pone en
situaciones difíciles y a veces incluso contra las cuerdas.

Dicho esto voy a pasar..., usted ha hecho una enumeración
de los puntos que le llevamos a la ministra en la reunión que
tuvo lugar en enero del año pasado, estuve yo presente, y con
toda valentía y honestidad, y además se la dimos a ustedes,
sacamos todos los temas, por pequeños que fueran, y a modo
incluso de cara a los Reyes Magos sabiendo que era muy difícil
que consiguiéramos todo eso, pero teníamos muy claro que los
íbamos a luchar uno a uno, todos, poniendo el máximo empeño
para conseguirlos, y eso estamos haciendo, y esperamos que a
lo largo de la legislatura vayan surgiendo los resultados.

El primer tema es el de la bonificación del descuento de
residente en lo que a transporte marítimo se refiere. Claro, aquí,
igual que ha pasado con la pregunta anterior, en base a unos
supuestos comentarios, a unos rumores, a unas noticias de otras
comunidades autónomas, montan un escándalo, saltan las
alarmas, para que al final nuestro presidente y la ministra de
Fomento salgan a decir que no hay nada cierto y que el final no
se van a poner estas cuantías máximas bonificables. Al final,
pues, ¿qué ha ocurrido y en qué situación estamos en estos
momentos respecto a la bonificación del descuento de residente
en transporte marítimo? Pues que se ha hecho lo que no se había
hecho nunca; para empezar se ha universalizado la bonificación,
es decir, a partir de 2013 cualquier residente de larga duración
tiene este derecho; como sabe usted hasta ahora sólo eran los
residentes españoles, los de la Unión Europea y los del espacio
económico europeo, pero a partir de ahora se extiende a
cualquier residente de (...), con lo cual hemos tenido que incluir
y se ha incluido por primera vez una partida de 500.000 euros
en nuestro presupuesto. Pero es que además se han incluido
otros 8 millones y medio de euros para poder de una vez por
todas poner una partida con la cantidad suficiente para hacer
frente a la bonificación del descuento de residente y poder hacer
el pago a las navieras que, como sabe usted, adelantan dichas
cantidades. Sabe usted perfectamente las cantidades que se
incluían en los presupuestos para estas partidas, en los

presupuestos que realizaban ustedes, y que con seguridad
entraremos más adelante.

Por otro lado, en lo que al transporte aéreo se refiere, bueno,
pues efectivamente que hablamos de la cogestión aeroportuaria,
efectivamente, y ya lo dije, el primer año, el primer semestre ya
conseguimos más de lo que ustedes hicieron, porque la reunión
con la ministra fue en enero de 2012 y el Decreto Ley 20/2012,
de 13 de julio, ya creó el Comité de coordinación aeroportuaria.
Por tanto la comunidad en estos momentos está colaborando con
AENA en la definición de la estrategia a desarrollar en todos los
aeropuertos de las Islas Baleares en relación a las tarifas, a la
promoción, a la conectividad y a la creación de nuevas rutas. Y
en estos momentos se está ultimando el proceso porque se están
perfilando quiénes van a ser los representantes de las cámaras
y de las organizaciones económicas y sociales representativas
de la comunidad. Es decir, que hemos llegado a mucho más en
un año de lo que ustedes lo hicieron en cuatro.

En cuanto al tema de las bonificaciones, pues en estos
momentos, a diferencia de 2012, por primera vez en los
presupuestos generales del Estado se ha incluido la
modificación de la Ley de seguridad aérea, introduciendo
conceptos como “pasajero en conexión”, “aeropuerto
estacional” o “temporada baja”, conceptos que son muy
favorables para las Islas Baleares y que hasta ahora no estaban
incluidos. Eso ha hecho que se incluya una serie de
bonificaciones que han aumentado en 2013 con respecto a 2012
del 10% al 20%, como es el 20% de bonificación en las tasas de
salida de pasajeros y seguridad para todos los pasajeros en
conexión durante todo el año, que eso evidentemente favorece
a los pasajeros de Baleares y que Palma funcione como un hub
aeroportuario. Otra bonificación del 20% es para los vuelos
durante los meses de temporada en tráfico menor. Y por último
un 50% el primer año y un 25% el segundo respecto a la
apertura de nuevas rutas a nuevos destinos. 

Éstas son cosas que se han ido consiguiendo gracias al buen
trabajo de nuestro director general de Puertos y Aeropuertos.

En breve -van a tener noticias en breve y en las distintas
islas menores- se aprobarán por primera vez los planes bienales
de los comités de rutas de los tres aeropuertos. Es el primero
que va a sacar AENA. AENA tiene mucho interés en este
asunto y ha creado una división de marketing específica para el
tema, y éstos van a ser los primeros planes bienales que AENA
va a sacar adelante en relación a esta división. Son planes en los
que AENA facilita la información aeroportuaria del sector
aeronàutico, y el Govern, los consells y los ayuntamientos la
información turística y de producto. A partir de ahí se hace un
trabajo de promoción de esas marcas, de esas islas, vía
aeroportuaria, y he de hacer mención a que, aunque inicialmente
Formentera, lógicamente, no iba a estar presente en ninguno de
estos planes bienales, pues se ha introducido en el comité de
rutas de Ibiza porque se entiende que dicho aeropuerto, el de
Ibiza, es el que da cobertura a esta isla.
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Por otra parte es cierto que ahora vamos a tener un nuevo
frente, y no nos ocultamos y trabajamos en el tema de la OSP
interinsular; es cierto que hicimos unas solicitudes de mejora, es
cierto que en estos momentos tenemos que seguir trabajando, no
depende de nosotros, como he dicho al principio, y la tarifa a la
baja del 25% vamos a seguir luchándola, la tarifa universal, el
código compartido, y vamos a continuar trabajando con la
plataforma El transport aeri ofega Menorca, que propone una
tarifa universal de 30 euros tanto para residentes como para
turistas. Lo hemos trasladado, lo hemos trasladado, han tomado
buena nota y el director general de Aviación Civil está
estudiando el tema y nos va a convocar en breve a una próxima
reunión técnica para tratar estos temas.

Luego está la declaración OSP Menorca-Madrid, que
también es algo que pedíamos todos, ustedes incluídos. Bueno,
pues en un tiempo récord se ha conseguido. Lo normal para
tramitar estas OSP es 18 o 20 meses; se ha conseguido en un
año, la duración será de dos años y comenzará el próximo 1 de
marzo. Habrá entre 4 y 6 conexiones diarias, 6 los meses de
abril, mayo y octubre y 4 de noviembre a marzo. 

También, como saben y anunció la ministra, se va a crear un
observatorio, se ha creado un observatorio de precios porque
han notado un aumento de los precios de un 3,5%. El ministerio
ya ha iniciado una ronda con las aerolíneas para negociar los
precios, y al final, según noticias recientes que usted habrá
visto, al final lo que se va a estudiar por parte del ministerio es
la fijación de precios máximos en los vuelos con la negociación
con las compañías, que es lo que se tiene que hacer. 

El programa SARA, en cuanto al certificado de residente,
nos han comunicado que estará listo a finales de mes. Y en
cuanto al descuento de residente en si, bueno, pues la partida
presupuestaria habilitada en los presupuestos generales del
Estado para 2013 asciende a 270 millones de euros, con lo cual
queda garantizada la bonificación del 50%. 

Si a eso unimos lo que ha dicho la ministra de Fomento
recientemente, en declaraciones con nuestro presidente, en el
sentido de que para nada va a haber unas cuantías máximas
bonificables y que la situación va a quedar como está, yo creo
que con todo lo que le he explicado, Sr. Diputado, queda bien
claro que pese a no ser una competencia nuestra se está
trabajando en el buen camino y podemos conseguir bastante
más de lo que ustedes hicieron en cuatro años a lo largo de esta
legislatura. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica té la paraula el Sr.
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Jo no discutiré que treballin durament. Jo
no li discutiré, evidentment, ho sé i ho saben tots, que la
competència de transport aeri es una competència estatal, és del
Ministeri de Foment. Però la realitat és que quan he fet un repàs
de les situacions que ara fa un any, uns dies més que un any,
vostè va plantejar a la ministra em digui que plantejar-li com
estan és fer demagògia jo crec que és una mica excessiu. Però,
clar, s’ha contestat a vostè mateix, quan ha confessat que
aquests punts que havia remès, havia presentat a la ministra,
eren una carta a los Reyes Magos, una carta als Reis d’Orient.

Clar, el problema és que com crec que podem compartir tots
en aquesta sala -no hi ha infants- els reis són els pares, i els
pares són la ministra de Foment, i la ministra de Foment és
membre d’un govern que té l’obligació de procurar el benestar
i la prosperitat dels ciutadans també de les Illes Balears, i les
seves actuacions fins ara pel que fa a transport aeri, amb algun
encert inicial que ha acabat mudant en error, són nefastes per a
les nostres illes, per al nostre benestar i per al nostre futur. I
sense entrar en qüestions paralAleles al transport aeri però molt
importants, com la crisi, que no hem sabut quina reacció ha
tingut Air Nostrum, la crisi laboral d’Iberia, com l’amenaça de
la desaparició del handling d’Iberia a les nostres illes, amb
l’amenaça de la desaparició d’aquesta companyia a les nostres
illes en els seus serveis de terra, la qual cosa és una amenaça
molt dura sobre molts i molts de treballadors de cada una de les
Illes Balears. Record l’escàndol per la fugida, l’anada d’Spanair
cap a Barceló que es va provocar en aquest parlament, i ara la
crisi d’Air Europa, sumada a la crisi d’Iberia poden provocar
uns efectes tan perjudicials com aquells i encara no hem sentit
el Govern dir què en pensa i si ha fet cap actuació.

És cert, vostès han posat 8 milions de descompte damunt la
taula, damunt els pressupostos per al transport marítim, però el
que demanàvem tots no era que hi hagués 8 milions del Govern
per a transport marítim, era que no n’hi hagués d’haver cap, que
ho assumís el ministeri, i tots ho compartim i el ministeri no ens
ha fet cas. Vostè no ha dit si hi ha intencions del ministeri de
pagar aquests 8 milions.

Comitès de rutes. Molt bé, els comitès de rutes van
començar la passada legislatura, simplement es van establir els
reglaments, vostès els han desenvolupat. Molt bé, però
evidentment sense recursos molt poc servei faran, i no he sentit
mai el Govern -ho han votat en contra- mai no he sentit la
intenció de posar recursos damunt la taula pel bé i el foment del
turisme a través dels nostres aeroports. Polítiques de màrqueting
d’AENA en podrà fer totes les que vulgui, però sabem que
AENA quan fa polítiques de màrqueting, i acabarà fent igual,
farà publicitat de tots els mercats, però de tots els mercats
receptors també de totes les zones turístiques d’Espanya.

Vostè diu que estan limitats pel lliure mercat. És cert, estan
limitats, i molt limitats, pel lliure mercat, però en algunes
pretensions que són possibles ara i fa un any, per les mateixes
regles del lliure mercat no hem avançat sinó que hem retrocedit,
i el lliure mercat fa un any, i també fa quatre anys, fa tres anys,
en fa dos, era vigent, i evidentment res no s’ha avançat sinó que
molt s’ha retrocedit. 
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I parlant de lliure mercat vostè m’ha parlat -no l’he acabat
d’entendre, li pregaria que m’ho acabés d’explicar- de la
intenció de fixar preus màxims a les tarifes. Com ho faran?
Creia que l’únic instrument que tenim és l’obligació de servei
públic, i l’obligació de servei públic, ja li ho he dit, era una cosa
positiva, és una cosa positiva el mecanisme, però la declaració
de servei públic a Madrid de Menorca ha estat finalment...,
l’han feta tot sols, no han fet cas de cap advertiment, no han
volgut parlar amb ningú, ni amb experts, ni amb els altres
partits, ni amb la plataforma, amb ningú, i el resultat és un mal
negoci per a Menorca, un mal negoci que farà que no se’n faci
cap més, perquè evidentment tothom ha quedat escaldat i serà
molt difícil poder superar aquesta situació d’incredulitat sobre
el mecanisme, tot i que vostès van demanar declaració de servei
públic per a tots els aeroports i per a cada una de les rutes i en
aquest moment l’únic que tenim està fatal. Eivissa, que també
ho demanava per Madrid, que té unes circumstàncies difícils,
vostès també la van demanar, el ministeri sabem que s’hi ha
negat, no m’ha confirmat vostè que s’hi ha negat, però les
informacions que ens arriben són clares, i la veritat és que poc
més hem avançat. Molt poc ens ha aclarit vostè. 

S’han pres mesures, sí, sobre taxes, per estimular la vinguda
de turistes, però les mesures que han pres han estat primer pujar
molt i després baixar un poquet després de pujar molt. En
termes generals les taxes també han pujat. 

Dels 13 punts de transport aeri i dels 2 de transport marítim
que li he plantejat crec que no m’ha avançat pràcticament en cap
excepte en la puntualitat dels aeroports, que crec que sí que ha
millorat, i són elements fonamentals per a la competitivitat i, a
més, per al progrés i la prosperitat dels ciutadans de les Illes
Balears. Vostè diu que fan feina molt durament; no tan sols es
tracta de fer feina bé, de fer molta feina, sinó també de fer feina
bé. Si no podem concloure com va concloure una obra
costumista menorquina, que va dir “l’operació ha anat bé, però
ma dona és morta”. Vostès fa moltes hores que operen el malalt
del transport aeri però el transport aeri cada dia està ferit més
durament en aquestes illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. 

(Alguns aplaudiments)

Per al torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme i Esports.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. En primer
lugar he de decirle, Sr. Borràs, que usted solicitó la urgencia de
la interpelación en base a una inexistente noticia del Ministerio
de Fomento en relación al establecimiento de unas tarifas
máximas bonificables, y ahora el final lógicamente ha tenido
que hablar prácticamente de todo menos de eso, porque si no
hoy aquí, con esa urgencia totalmente absurda, puesto que la
final esa declaración del Ministerio de Fomento nunca existió...

(Alguns aplaudiments)

Y ahora, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a
hablar del transporte aéreo que siempre da mucho de sí. En fin,
entiendo que todo el mundo tiene derecho a hacer el ridículo y
usted más que nadie. En cualquier caso, sí le diría que en
relación a la bonificación del transporte marítimo, usted dice
que ..., si me permiten.

(Remor de veus)

En relación a la modificación del transporte marítimo, que
no nos hizo caso el ministerio porque tendría que pagar el 50%,
es decir la parte que paga la comunidad autónoma. A usted sí le
hizo mucho caso el ministerio cuando gobernaba el Sr.
Zapatero. Ya vemos el caso que le hicieron, en Madrid no le
hicieron ni puñetero caso. ¿Sabe qué hacían ustedes aquí?...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor!

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Perdone, nosotros le dejamos hablar, así que dejen hablar
ustedes. En el año 2009, usted presupuestó 1 euro, su partido
presupuestó 1 euro para el descuento de residente, 1 euro!
Supongo que también esperaba que se lo presupuestaran todo en
Madrid.

(Alguns aplaudiments)

Pero es que en Madrid no lo presupuestaban, pero es que ni
usted tampoco lo presupuestó, ni su partido tampoco. En 2010,
subieron un poco, porque había que hacer un esfuerzo y
subieron 7 euros, con lo cual presupuestaron 8 euros. Claro,
pero también lo tenía que pagar Madrid, muchísimo caso le
hacían a usted en Madrid.

Vamos a ver, ustedes se quejan de esto y al final nosotros
somos los que hemos presupuestado 8,5 millones de euros que
es el dinero que realmente se necesita para hacer frente a esta
bonificación.

En el tema de la conectividad, usted me puede decir lo que
quiera en base a inventos, o en base a noticias infundadas, pero
al final nosotros tenemos los datos que nos llegan de una
institución, que no es la nuestra, porque repito que no tenemos
las competencias, y los datos que tenemos en relación a la
conectividad, en relación a Mallorca por ejemplo, es que se
incrementa un 3,8% el número de plazas ofertadas. Es cierto
que desciende un poco, el 3,4% el número total de movimientos,
pero también es cierto que aumentan las plazas debido a la
mayor capacidad de las aeronaves. Y se mantiene la
conectividad con las principales ciudades españolas, al
registrarse 100 frecuencias semanales con Madrid y otras 121
con Barcelona. 
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En relación a Menorca se mantienen las frecuencias con las
principales ciudades españolas. Air Nostrum aumenta un 23%
el número de plazas en la ruta con Palma y en 6,51% en la de
Valencia. Y en Ibiza, a pesar del descenso del 1% de los
asientos ofertados, se mantiene la conectividad con las
principales ciudades españolas, 66 vuelos con Barcelona, 44 con
Madrid y 44 con Valencia. 

A todo ello, traídas las noticias de FITUR, decir que Jet.com
tiene previsto incrementar un 130% el número de turistas
ingleses este año, abriendo tres nuevas rutas con ciudades
británicas. Air Berlin incrementa las rutas que unen Palma con
Alemania, Suiza y Austria. Y Lufthansa abre una nueva linea
entre Frankfurt e Ibiza.

Lo que no vamos a hacer nosotros de ninguna manera es
mantener lineas de forma artificial, porque eso sí que lo hacían
muy bien, con actuaciones de dudosa legalidad. Dieron 5,5
millones de euros a compañías aéreas, mediante unos convenios
que por cierto están siendo estudiados por la Comisión Europea,
habida cuenta de su posible ilegalidad. Las dos OSP han sido
declaradas por gobiernos del Partido Popular, ustedes que tanto
reclaman en Madrid cuando gobernaba el Partido Socialista, no
conseguían absolutamente nada. Cero Zapatero conseguían
ustedes de Madrid.

En cuanto a la denuncia de las OSP entre islas. Es cierto que
vamos a seguir trabajando para la mejora de las condiciones de
las interislas. Pero nosotros en este momento le puedo decir y le
puedo enseñar que hemos enviado una carta al Sr. Angel Luis
Arias, Director General de Aviación Civil, denunciando la
Obligación de Servicio Público por condiciones que no nos son
satisfactorias, aquí está la carta, aquí está la reclamación por
parte de este gobierno, y como hemos hecho en otras ocasiones,
no vamos a cesar en nuestro empeño por conseguir la justicia
para la compensación de la insularidad y de la doble insularidad.
Y así trabajando y reivindicando, y no cruzándose de brazos y
no haciendo nada, como hacían ustedes, es como se consiguen
los resultados.

Y finalmente, en relación a la OSP de Menorca, decirle que
no será un mal negocio para Menorca. La tasa de referencia para
los residentes es de 130 euros ida y vuelta y 78 euros por
trayecto, incluyendo las tasas. Pero lo cierto es que Air Nostrum
ya ha anunciado precios de tan sólo 39,41 euros por trayecto,
que teniendo en cuenta que no se tiene que pernoctar, va a salir
bastante más barato de lo que se tenía hasta ahora.

Por tanto, no se preocupe, nosotros seguimos trabajando,
usted siga haciendo la demagogia de siempre a la que ya nos
tiene acostumbrados.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les mocions. 

III.1) Moció RGE núm. 10332/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general
sanitària, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
8352/12.

En primer lloc debatrem la RGE núm. 10332/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
sanitària, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
8352/12. Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, per
defensar la moció durant deu minuts té la paraula el Sr. Vicenç
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Amb l’absència del conseller de Salut, recordar que fa
dos mesos d’aquesta interpelAlació sobre política sanitària, d’una
nefasta política sanitària del Partit Popular. I no només ho dic
jo. Fa pocs dies un alt càrrec del Partit Popular, amb una
important responsabilitat sanitària durant l’època Castillo, va
definir aquesta política sanitària com que el feia empegueir,
empegueir perquè ha suposat un empitjorament de la qualitat
assistencial, una gran pèrdua dels drets en salut dels ciutadans
i una gran pèrdua de drets dels professionals sanitaris.

I després d’escoltar el conseller fa dos mesos, una persona
que diu que no li preocupa, que no va amb ell que es canviï el
model sanitari, que no l’afecta ni li preocupa, va dir, ens va dir
que atenció primària tendria gerent i que li preocupaven les
llistes d’espera, però no l’ocupaven. I és cert, va dir que no
s’amagaria i tant que es va amagar a l’hora de donar dades. Molt
pobres, Sr. Sansaloni, aquests 20 mesos de gestió sanitària del
Partit Popular. Ciutadans pitjor atesos i professionals que amb
el seu esforç intenten minvar aquesta situació.

Primer punt, demanam un pla de xoc per a les llistes
d’espera i no és perquè sí, perquè realment després de tants de
mesos de foscor, d’opacitat, de manipulació de dades,
d’inexistència de dades, el conseller s’amaga, s’amaga, ens dóna
quatre xifres i queda ben igual. No tenim dades per hospitals, no
sabem quin tram d’espera tenen els ciutadans, no sabem res de
consultes externes, no sabem res de proves complementàries.
Aquest és el seu fruit. El que sí sabem és que la demora mitjana
per esperar una intervenció quirúrgica ha passat dels 51 dies en
què la vàrem deixar nosaltres a 122 que vostès diuen que tenen,
un 137%. Com també sabem que ara tenim un 48% més de
persones que esperen a les llistes d’espera, 48% més! De 12.000
persones a quasi 18.000 persones! I a consultes externes, si
creim les xifres que vostè dóna, hem passat de 34 dies a 109
dies. 78 dies més! Un 38% més de persones i un 251% més en
relació a la demora mitjana. Són xifres escandaloses, Sr.
Sansaloni, ja ens ha quedat clar que no el preocupen. Ni el
preocupen, ni l’ocupen.
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Son Espases. Des que vostès ho gestionen, ha augmentat un
69% el nombre de persones que esperen una intervenció
quirúrgica. Son Llàtzer, un 28%; Inca, un 31%; Manacor, un
45%; Menorca, un 43%; Eivissa, un 50%, el nombre de
persones. I aquesta és la seva feina i aquests són els seus
resultats. Sembla que no és una prioritat per a vostès, per al
Partit Popular, la salut dels ciutadans.

Ens han dit durant 20 mesos mentides una rere una altra. Els
hem proposat diverses vegades un pla de xoc, no el volen fer i
els nostres ciutadans continuen desesperats i esperant. Diverses
vegades hem tengut l’oportunitat de dir que el fessin i no l’han
volgut fer. I per això vostès varen derogar el Decret de garanties
de terminis màxims de resposta quirúrgica, un element que
donava compromís i garanties als ciutadans des de fa sis anys.
Se’n recorda d’això? Compromís i garantia amb els ciutadans
en atenció sanitària. Era una cosa necessària quan es va fer, però
ara no els ha tremolat el pols per deixar els ciutadans sense
compromís, sense garantia i sense dret. Allò que els diuen és
que si no tenen capacitat econòmica, esperes, et fots, i si tens
capacitat econòmica t’ho soluciones pel teu compte. Això és el
que vostès han fet. Vergonya, senyors del Partit Popular! Per tot
això és de justícia que vostès restitueixin aquest compromís i
aquesta garantia de 180, 60 i 60 dies. Avui tenen una
oportunitat. 

Per no parlar d’atenció primària. Quin mal han fet a atenció
primària durant aquests 20 mesos, l’han maltractada i l’han
menys valorada com a part del sistema sanitari i als seus
professionals. S’ha perdut la direcció per objectius, els
contractes de gestió, els indicadors, no hi ha avaluació dels
resultats. S’han carregat tots els sistemes d’informació. Per no
parlar ja que no s’incentiva la bona praxis professional i
evidentment, la tenen abandonada. L’únic que va dir el conseller
és que posarien un gerent. I clar, posen un gerent després
d’haver-la feta desaparèixer i ara aquell que va conduir a la
desaparició de l’atenció primària de Mallorca, el nomenen
gerent. Després de 20 mesos és una feina molt important la que
han fet vostès. Nosaltres li proposam que es comprometi a fer
un pla estratègic per definir l’orientació, els objectius, els
indicadors, els mecanismes d’avaluació, la incentivació per
objectius i que ho faci amb professionals i amb les
organitzacions professionals.

Quart punt. Pla de viabilitat d’Hospital General i Joan
March. Trista història amb el Sr. Sansaloni com a protagonista
principal. 30 d’abril tancament, mala feina, mals professionals,
serveis molt cars. Va ser per la pressió dels professionals, dels
ciutadans i de la sensibilitat del Sr. Mesquida que aquests
hospitals ara romanen oberts. Però què han fet? No els ha
preocupat definir la cartera de serveis ni de qualitat assistencial.
L’únic que els ha preocupat ha estat reduir personal, 130
persones al carrer, 130 persones! Cínicament vostès ho
anomenen Pla de viabilitat. Però recordin, senyores i senyors
diputats, que per al PP sempre la recepta és la mateixa,
acomiadar persones, en aquest cas 130 persones. Evidentment
estam contents que restin oberts, però també és important parlar
de cartera de serveis, de qualitat i no acomiadar persones, 130
persones han acomiadat! Per això mantenim el punt 4 amb els
mateixos terminis.

Punt cinquè. Supressió de la taxa de 10 euros per a l’emissió
d’una targeta, un autèntic robatori als ciutadans. Només els
interessa recaptar. Com ha quedat molt clar avui matí, vostès
cobren per un servei que no donen, un servei que és injust, que
dóna cap servei, que romp l’equitat dels ciutadans d’aquest país
i que fins i tot li podríem donar alguna utilitat, com posar el
màxim per no cobrar el copagament farmacèutic, l’excedent als
pensionistes. Ni això volen fer. Per tant, nosaltres ens mantenim
que vostès suprimeixin aquesta taxa.

Defensor de l’usuari. Evidentment, vostès han donat proves
durant aquests 20 mesos que no creuen en tot allò que és donar
garanties als ciutadans, controlar el Govern, ser transparent,
fomentar participació. No es conformen, no fan una atenció
sanitària correcta, però sí que persegueixen els ciutadans i
persegueixen que aquests estiguin desemparats. Fa sis anys tot
era necessari, era una figura que suposava donar una passa
endavant, era positiva. Ara tot el contrari, que els ciutadans
tenguin garanties és absolutament prescindible. Ho hem pogut
veure amb el CES, amb el Consell de la Joventut i amb tantes
altres coses, tantes altres coses i sense cap tipus d’argument. Per
a nosaltres són molt importants les figures que donen garanties
als ciutadans i per això ho reclamam. 

Aprofit aquesta primera intervenció per manifestar que el
Grup Parlamentari Socialista donarà suport als dos punts que
s’han afegit, amb les esmenes d’addició, per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca, com no
pot ser d’altra manera, dos punts que reconeixen dues realitats,
els continus canvis a Salut no han estat beneficiosos per a la
salut dels ciutadans, tres consellers, quatre directors generals...

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... quatre gerents a GESMA. Sr. Sansaloni, vostè al capdavant,
són la rialla de tota la sanitat d’Espanya.

I el segon punt, és veritat, les mancances només han pogut
ser...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...superades per l’esforç dels professionals sanitaris, amb ells
han pogut minvar l’impacte absolutament negatiu de l’atenció
sanitària de les Illes Balears. Les llistes d’espera és el mirall on
s’hauria de mirar vostè cada dia per veure si té un poc de
vergonya per la manca de qualitat assistencial que dóna al
conjunt de ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Intervenció del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca de l’esmena RGE
núm. 672/13. Té la paraula la Sra. Fina Santiago per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vagi per endavant que el nostre grup
parlamentari donarà suport a tots els punts de la moció que ha
presentat el Grup Socialista i defensarem les dues que
consideram que els complementa.

Amb aquests denou mesos de gestió sanitària del Partit
Popular tenim una societat que està més malalta, pagam més per
la sanitat, tenim manco serveis dels que teníem i tardam més per
ser atesos. Aquest és el perfil i la conclusió d’aquests denou
mesos de Govern del Partit Popular. I després hem d’escoltar
que és molt important el control del dèficit, el control del
dèficit, al marge de com afecta a la ciutadania. Tenim menys
cohesió social, la gent està més malalta, però el Sr.
Vicepresident està encantant, avui ha fet una demostració feliç
d’allò que és la seva economia. Quan tots els indicadors de
cohesió social van per avall, quan tots els indicadors de salut
van per avall, el Sr. Vicepresident està encantat perquè resulta
que hi ha 200 aturats menys que el mes passat. Aquesta és la
política amb majúscules del Partit Popular.

Nosaltres donarem suport al primer punt, no només ho diu
aquesta oposició, amb la qual el Partit Popular diu que té un
diàleg de besugos. Ho diu el ColAlegi de Metges, ho diu el
portaveu sindicat dels metges, ho diu el secretari general del
Sindicat d’Infermeria, ho diu UGT, ho diu Comissions. Diuen
que en el tema de les llistes d’espera és necessari fer alguna
acció perquè és insuportable. La llista d’espera augmenta de
forma espectacular i diuen clarament el motiu, a causa d’una
reducció dels recursos. A l’estiu el 50% dels quiròfans no
funcionen, els horabaixes no funcionen. No hi ha substitucions
dels metges, de les infermeres i del personal sanitari que es posa
malalt. Li ho diu tota aquesta gent, no només li ho diu
l’oposició. Socialment això genera problemes i si no volen
entendre els problemes que genera de salut, de cohesió social,
problemes econòmics. Hi ha més baixes laborals per causa de
les llistes d’espera, la gent que està pendent d’una operació està,
el 90%, en baixa laboral i això s’està pagant. Hi ha un augment
de les patologies, hi ha necessitat de repetir processos per saber
si la gent pot ser operada i hi ha malestar a la població.

Vostès mateixos contesten aquestes preguntes, vostès varen
reconèixer, no govern anterior, vostès varen reconèixer que el
31 del 3 del 2011 hi havia zero persones -zero persones-,
pacients en llista d’espera amb més de 180 dies. Amb la seva
contestació, dia 17 de juliol del 2012 reconeix que hi ha 2.094
persones que esperen més de 180 dies a la nostra comunitat
autònoma per ser operades. Hem passat de zero a 2.094, més
tots aquells que esperen menys de 180 dies. Trobam que amb
això efectivament és necessari fer un pla de xoc.

El mateix..., també donarem suport al punt 2, perquè vostès
s’adapten a allò que és el genèric de l’Estat, que és d’obligat
compliment, però nosaltres en teníem un que es complia, que
totes les operacions, totes, eren inferiors a 180 dies i vostès el
varen derogar. Això l’únic que genera és que vostès no tenen
tensions, l’Administració, el Govern no té tensió per resoldre
aquest problema i la tensió la tenen els professionals que han de
donar resposta cada dia al pacient que demana què passa amb la
seva operació, que passà amb les seves proves, què passa amb
el seu bony al pit que no té la mamografia, etc. La tensió no la
té vostè que ha de donar resposta, la tenen els professionals que
hi són dia a dia. 

Pactem, si vostès consideren que 180 dies és un luxe,
diguem 200 o 210, però que la ciutadania sàpiga el que ha de
reclamar a l’Administració, perquè amb aquesta derogació
tenim una ciutadania que no sap el que pot reclamar a
l’Administració, però és clar, això té a veure amb tot el tema de
transparència que s’ha debatut avui a les preguntes. Aquesta
manca de dret que té el ciutadà per reclamar a l’Administració,
té a veure amb aquesta llei de transparència que es carrega les
memòries dels serveis, que no vol que es pengi la Llei de
pressuposts per a la participació de la ciutadania, que no vol que
hi hagi processos de participació als projectes de llei, que no vol
fer comparèixer certs alts càrrecs. Vull dir, no és casual, vol que
el ciutadà sigui un ciutadà passiu, que no pugui ser actiu davant
l’Administració.

El tercer punt és el que ens ha creat més problemes, Sr.
Vicenç Thomàs, per donar-li suport perquè plans aquest govern
n’ha fet un parell. El Pla Ib-salut 2020, vostè en sap alguna
cosa, del Pla Ib-salut 2010? Sabem si es posarà en pràctica o si
no es posarà en pràctica? Demà crec, o dijous, demà, tenim una
compareixença, però, ho sabem?, perquè el Sr. Mesquida,
l’anterior conseller, a una compareixença va dir públicament
que no pensava dur-lo a la pràctica. Per tant, fer plans per
després no complir-los... el pla econòmic s’està incomplint
reiteradament, el Pla Ib-salut 2020 que ja ningú no el defensa,
tothom el defensava fa un any, ara ningú no se’n recorda, però
vaja, ho demanarem perquè pensam que la part de Gerència
d’Atenció Primària necessita un suport en positiu perquè amb
tres conseller s’han fet coses diverses i necessitam un aclariment
per part del conseller actual perquè, de les diferents
modificacions que s’han fet en relació amb la Gerència
d’Atenció Primària ell sempre estava en aquest equip.

Allò de la targeta sanitària, avui crec que ha estat molt
aclaridora la resposta que ens ha donat. Vostè està fent pagar
10,26 euros, que ja no són 10 euros, o 10,23 euros, als ciutadans
perquè espera que hi hagi una remodelació a Madrid i es posin
tots d’acord a veure si hi ha d’haver aquesta targeta sanitària,
eh?, perquè tots estiguin coordinats, això és el que ha dit vostè,
que tots estiguin coordinats, que Madrid... bé, i que la
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informació tota sigui segura i la mateixa o semblant per quan
anem (...), i Madrid, la paga?, i els catalans, la paguen?, i els
d’Euskadi, la paguen? Vostè mentre estan resolent aquest
problema fa pagar a aquest ciutadans.

Vostè és conseller de Consum i s’està... no complint la Llei
de consum. La Llei de consum diu que és aplicable a
l’Administració Pública i vostè n’està incomplint dos articles.
Vostè s’hauria de sancionar. Vostè s’hauria d’aplicar una
autosanció. El conseller de Consum, que és el mateix que el
conseller de Sanitat, s’hauria de sancionar, s’hauria
d’autosancionar perquè vostè dóna un producte que la gent no
té. No, no, fotografia, sí, sí, dos aspectes claus, i vostè ho té al
decret, al decret que justifica el pagament de la taxa ho posa,
aquest xip intelAligent i la fotografia. Vostè, ho dóna als
ciutadans? Per tant, almanco deixin de fer pagar aquests 10
euros amb 23 cèntims mentre no tengui aquesta targeta
conformada. Nosaltres estam en contra d’aquest pagament. Ja
hem fet més de quatre iniciatives parlamentàries i mai no els
han donat suport, però almanco que els ciutadans no paguin
mentre no tenguin el producte.

També donarem suport a la figura del defensor de l’usuari,
que és purament ideològic, aquesta desaparició de la defensora
de l’usuari, que va desaparèixer, és absolutament ideològica.
Nosaltres no la vàrem plantejar o la va voler plantejar el Partit
Popular com si fos un tema econòmic, però varen fer
desaparèixer aquesta figura del defensor de l’usuari i a la
vegada creen dues figures més. Creen la figura de l’interlocutor
amb les associacions de pacients i la figura del coordinador de
salut municipal. I aquestes dues persones, una d’aquestes
almanco, ho tenim certificat pel conseller anterior, cobra més
que un director general, cobra més que la defensora del pacient,
cobra més. Per tant, no és una qüestió econòmica. Vostès no
deixen de nomenar una defensora o un defensor del pacient i
nomenen dos alts càrrecs més o dos càrrecs més: defensor de
l’usuari, perdoni, l’interlocutor -no em sortia la paraula- amb
associacions de pacients i el coordinador de salut municipal i no
hem sabut res d’ells. Vostè..., algun parlamentari em pot dir una
iniciativa política d’aquestes dues figures?, alguna roda de
premsa?, algun document públic d’aquestes dues figures? No en
sabem res. 

Li demanam que per favor ens passi la feina feta pel
coordinador de salut municipal, les actes que s’han duit, les
relacions que ha tengut al municipi i ens contesta que no tenen
actes, que hi ha acords. Li demanam que ens passi els acords
arribats d’aquesta persona amb el grup municipal o amb el
municipi i fa un any que esperam la contestació. És purament
ideològic. Per tant, volem mantenir-la.

Donam l’agraïment a les dues propostes que complementen
la nostra moció, perquè pensam que aquest parlament, sense
entrar ..., fixi’s que no hem entrat al detall ni a la valoració,
aquest parlament ha de dir que tants de canvis a la Conselleria
de Salut no han estat bons. No vull entrar en els motius polítics
o no polítics dels canvis, però aquest parlament ha de dir que no
és bo que una conselleria canviï tants de càrrecs.

Després, el suport als professionals de l’àmbit sanitari. No
basta aquí pujar cada vegada que puja qualsevol polític dir que
els donam suport, sinó que a més els ho em de dir i els hem de
donar les gràcies i en aquest moment de retallades permanents
els que mantenen la qualitat del servei amb unes mínimes
condicions són els treballadors i les treballadores i per tant,
pensam que al Parlament hi ha d’haver aquest reconeixement.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta. Una altra cosa, nosaltres volíem
posar un altre punt, volíem que es reprengués l’atenció sanitària
als immigrants, però vàrem veure que això es debatrà dijous, ja
no a sanitat, sinó a drets humans, a la Comissió de Drets
Humans, perquè pensam que està atemptant als drets humans i
a més li ho diu ja el Tribunal Constitucional. I no l’hem posat
aquí perquè es debatrà aquesta setmana al Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per fixar la
posició. Té la paraula la Sra. Catalina Palau per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, pensam que qui
s’hauria d’amagar és vostè i vostè no fa rialles, fa plorera, fa
plorera escoltar-lo coneixent la seva gestió com ha estat.

La veritat és que teníem avui la dèbil esperança que
l’arribada de l’any nou l’hauria afectat, hauria fet reflexionar i
rectificar la seva habitual demagògia fàcil i estèril, però veim
que això no és possible. Hem quedat decebuts, possiblement és
que vostè no ho sap fer millor de com ho fa, ja diuen que d’allà
on no n’hi ha no en cerquis, però bé, escoltant-lo jo no sé si el
seu subconscient el traeix i surt aquí en rerafons de la mala
consciència que vostè té de la mala gestió que va fer la passada
legislatura, però bé passem als punts de la moció.

El primer, solAlicitud d’un pla de xoc per reduir les llistes
d’espera, he de fer uns aclariments, he de dir que les llistes
d’espera d’intervencions quirúrgiques, el 83,3% de les persones
que estan pendents d’una intervenció quirúrgica esperen per una
patologia lleu, classificada en prioritat baixa, referint a
patologies com són les varices, els galindons o els lipomes i
això vol dir que 8 de cada 10 pacients que esperen per ser
operats ho fan per una intervenció quirúrgica de caràcter lleu.
Per tant, els casos d’intervencions preferents suposen el 3,1%
del total i cap d’aquests pacients no sol esperar més de 60 dies
com a mitjana. A més, gràcies als protocols de detecció precoç,
reben màxima prioritat les patologies greus i oncològiques com
són els càncers de mama, pulmó i còlon i pel que fa als cinc
processos quirúrgics regulats al decret nacional i d’obligat
compliment, cap pacient no ha d’esperar més de 180 dies. Per
tant, tot els esforços van destinats a reduir el nombre de casos
preferents.
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Pel que fa a les llistes d’espera de consultes amb
l’especialista, he de dir que han baixat un 7,85% respecte de
l’any anterior, motius: la disminució d’un 7% de les derivacions
des d’atenció primària i l’increment de la jornada ordinària del
personal en 37,5 hores setmanals. A més, hi ha una altra qüestió
important que és que el 2012 es varen deixar de realitzar 99.500
consultes programades amb l’especialista, perquè els usuaris no
es varen presentar. Aquesta xifra representa quasi el 8% del
total de consultes. Ara s’han pres mesures, iniciatives perquè les
persones que tenguin una cita amb l’especialista i pel motiu que
sigui no hi puguin acudir avisin i no es perdi aquest temps. Per
tant, la reducció de les llistes d’espera és un tema de màxima
prioritat per a aquest govern, un tema que preocupa i que ocupa,
però que només és possible afrontar-lo amb la màxima
eficiència de tots els recursos assistencials disponibles. 

Aquest govern no vol recórrer a l’endeutament descontrolat
perquè és un govern responsable, no disposa de quasi 25 milions
d’euros que vostè es va gastar pagant peonades, ni disposa de
recursos per fer una derivació massiva a la sanitat privada com
es feia abans.

Fa mesos que la Conselleria de Salut ja treballa en un pla de
xoc per reduir les llistes d’espera, però no té la vareta màgica de
l’endeutament ilAlimitat. Es persegueix l’eficiència amb recursos
propis, augmentant la productivitat i modulant la demanda. Per
tant, el nostre vot serà negatiu. 

El punt 2, restitució del Decret 83/2006, de garanties dels
terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada
programada i no urgent, com sabem, aquest decret ja no està en
vigor des del març de l’any passat, ara es dóna compliment a
allò que disposa i estableix el reial decret nacional, atenent en
menys de 180 dies els cinc processos quirúrgics contemplats en
aquesta norma. No obstant això, la Conselleria de Salut ja ha
preparat un nou decret d’àmbit autonòmic, un decret que ja es
comença a tramitar i que recuperarà el registre de pacients, però
de moment no ens podem permetre tornar al decret de 2006. Es
dóna la millor assistència sanitària que podem pagar, no la que
deixa a deure i deixa els proveïdors sense cobrar perquè els
pagui, si algú els paga, qui vengui després. No podem ni volem
deixar més de 800 milions de deute a la caixa de l’ib-salut, això
no és cap mèrit. 

Sr. Thomàs, si allò que el preocupa és tenir un decret
autonòmic el tendrà ben aviat, ara, si el que vol és tornar a les
derivacions massives a la privada i a l’endeutament descontrol,
ens sap molt de greu, però això és inviable. Responsabilitat i
eficiència són les màximes del present.

El tercer punt, elaboració d’un pla estratègic 2013-2015 de
la Gerència d’Atenció Primària a Mallorca, aquest pla és un
element ja previst per la conselleria, i la Gerència d’Atenció
Primària du un temps treballant-hi i no tardarà a tenir-lo
enllestit, presentar-lo i aplicar-lo. Per tant, el nostre vot serà
favorable encara que vostè sap molt bé que això no és element
nou, sinó que és un instrument de feina habitual dins Atenció
Primària, per tant, no ha descobert la pólvora amb aquesta
iniciativa.

Quant al pla de viabilitat dels hospitals General i Joan
March, he de dir que des de novembre el Govern està
implantant un nou model d’organització i d’atenció de la gent
gran amb malalties cròniques a Mallorca, un model que
contempla mantenir oberts aquests dos hospitals i que pretén
que els pacients siguin atesos en els recursos assistencials més
adequats al seu procés mèdic, buscant la màxima eficiència. 

L’eliminació de la gerència de GESMA no ha afectat
l’assistència sociosanitària que presten aquests dos hospitals,
però també és molt cert que el compromís de mantenir-los
oberts va inexorablement lligat a un compromís d’estalvi, el Pla
d’ordenació de recursos humans de GESMA, i la Mesa Sectorial
de Sanitat ha aprovat aquest pla amb el vot favorable del
sindicat mèdic, de SACSE, de l’USAE i de l’Administració amb
l’abstenció del CSI-CSIF i amb el vot contrari d’UGT i
Comissions Obreres. Per tant, aquest acord produït fa uns dies
es fruit d’una intensa negociació de l’Administració amb els
agents socials durant els mesos de desembre i gener i està fet en
un marc de màxima colAlaboració i diàleg. S’ha acordat
amortitzar 32 places d’interinitat i reubicar 42 places de
personal fix i s’han suprimit 8 càrrecs directrius, cosa que
suposa un estalvi de mig milió d’euros. Això és simplificar una
estructura orgànica sobredimensionada que generava duplicitats
i borses d’ineficiència. L’estalvi representa quasi 3 milions i
mig d’euros que permeten mantenir oberts aquests dos hospitals,
mantenir la qualitat assistencial i complir el Pla d’equilibri
financer. És la millor sortida possible. Vostè pagava estudis
perquè li diguessin que això era el que s’havia de fer, també
feien plans d’equilibri que amagaven als calaixos, molta
covardia, molt de cuento, ara les coses són d’una altra manera.

Quant al punt 5, eliminació de la taxa de la targeta sanitària,
crec que avui ja n’hem parlat molt, d’aquesta qüestió, i el
conseller ha explicat com funcionarà d’aquí en endavant i quins
són els motius d’aquest retard. El nostre vot serà negatiu.

El punt 6, recuperació de la figura de defensor del pacient,
vostès coneixen quina és la postura d’aquest govern respecte
d’això. Consideram que el cost d’aquest servei no era
amortitzat, no es justificava i aquesta funció ara queda
perfectament coberta amb els serveis d’atenció al pacient de què
disposen els centres hospitalaris de les nostres illes.

Li he dir aquí, he de puntualitzar a la Sra. Santiago que són
moltes les places i els càrrecs que s’han eliminat aquesta
legislatura i molt és l’estalvi. Li puc assegurar que aquest
coordinador municipal que tant li preocupa s’ha passejat
diversos dies per l’illa d’Eivissa, s’ha entrevistat amb tots els
responsables de sanitat de tots els municipis, s’ha fet feina i
s’han aconseguit coses. No sé a les altres illes, a l’illa d’Eivissa
li puc assegurar que sí perquè jo mateixa l’he acompanyat i n’he
vist els resultats, n’he vist els resultats.
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Quant a les seves esmenes, en la primera de totes ens
demanen que entonem el mea culpa pels canvis que hi ha hagut
dins la Conselleria de Salut. Miri, estarem disposats a fer-ho el
dia en què vostès passin davant i reconeguin els seus errors,
reconeguin el desastre que ha estat en matèria sanitària la gestió
de l’anterior legislatura i el llast que suposa per al present en
aquests moments. Vostès, això, no ho volen fer i és molt més
greu..., és molt més greu el deute i el dèficit que han ocasionat
que no els canvis que hi ha hagut dins la Conselleria de Salut,
de personal i de càrrecs durant aquests mesos.

El darrer punt, per suposat que agraïm i valoram la bona
feina feta pels professionals sanitaris d’aquestes illes, per
suposat que sí. Hi estam totalment d’acord. És fonamental ara,
però ho ha estat sempre. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per contradiccions, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Palau, du molts anys en
aquesta casa vostè, molts anys, molts, tal vegada massa.

(Algunes rialles i remor de veus)

El que l’hauria de preocupar és les persones, el que l’hauria
de preocupar és la salut dels nostres ciutadans. A mi el que em
fa plorera és veure el que hi havia i veure el que hi ha, el que em
fa plorera són les xifres de llistes d’espera, a vostè no li
preocupa que hi hagi 18.000 persones en llista d’espera
quirúrgica o 57.000 persones a consultes externes, això no li
preocupa a vostè, no li preocupa, li preocupa la consideració de
la meva persona. Per què no es preocupa que hagi augmentat un
50% la llista d’espera quirúrgica a l’hospital de Can Misses?
Perquè quan se’n anava un professional, se’n recorden el que
deia? 50% més ha pujat; això és el que li hauria de fer plorera,
perquè això és la salut.

I per cert, ens podria dir el Sr. Conseller per què una
diputada del Partit Popular es passeja amb un càrrec de la seva
conselleria fent visites polítiques als municipis d’Eivissa? Ens
ho podria dir, senyora, ens ho podria dir.

(Remor de veus)

Perquè clar, a nosaltres el que ens preocupa és la salut, i
vostès no prioritzen, primer amaguen; miri, això són dades de
llista d’espera, per què no ho fa? Perquè, Sra. Presidenta del
Parlament, té aquí un govern que no contesta, no fa la seva
feina, no dóna la informació, no respon les preguntes que fa el
partit de l’oposició; sí, Sr. Conseller, no vagi a fer de dimoni,
faci de conseller, respongui les preguntes que se li fan, no dóna
informació, l’amaga.

(Petit aldarull)

Diuen que tenen un pla de xoc, escolti, 21 de setembre de
l’any 2011 ja ens deien exactament el mateix del pla de xoc, i
què ha passat? És culpa del diputat, efectivament, ens ho diuen
l’any 11, però què ha passat? Escolti, Eivissa ha augmentat un
50% amb aquest pla de xoc del Partit Popular, un 50%. Però si
vostès ho han dit molt clarament per activa i per passiva, han
prioritzat la qüestió econòmica per damunt de la salut de les
persones. Això sí, desgraven per a una assegurança privada, no
passi pena, no passi pena, això sí, això sí; però dedicar doblers
públics per atendre correctament les persones no els sembla bé.

Clar, a vostès el que els va bé és llevar drets. Hi havia una
garantia amb els ciutadans que va posar en pràctica el Partit
Popular i l’han llevada, no tenen cap compromís, no tenen cap
garantia, no en tenen; vostè sap quantes persones hi ha per
damunt de 180 dies, ho sap? No li han dit això, perquè són
milers de persones. Això era el compromís i el dret i la garantia
que teníem els ciutadans, ara no ho sabem. Si vol mirar com es
manipulen dades, mira com manipula les dades la Conselleria
de Salut, no sabeu quants de milers de persones hi ha per
damunt els 180 dies. Amb la nostra responsabilitat cap ni una,
en quatre anys, en quatre anys zero.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I ara no sabem ni quantes persones, sí, ja se’n pot riure, ho
té documentat.

Vostès deroguen drets, com la Defensora de l’Usuari, sap
què costava el Defensor de l’Usuari amb la Sra. Castillo, ho
sap? 90.000 euros, un sou de director general més un
complement específic de quasi 30.000 euros. Sap què ens
costava a nosaltres? 53.000 euros. 90.000 euros amb vostès.
Però això no és l’important, és eliminar la garantia dels
ciutadans, és el que a vostès no els agrada, que els ciutadans
tenguin veu, participin i puguin defensar els seus drets.

Com amb la taxa, els és igual, no els donen res, és un acte de
robatori. Igual que el pla de viabilitat, és un cinisme absolut,
l’únic que han negociat és acomiadar 130 persones, perquè els
directius ja estan tots colAlocats, no els eliminen, els duen a un
altre lloc. Mentides les justes, les justes.

Que no acceptin que els canvis que han produït són una
vergonya, és que aquí tenim el vicepresident Econòmic, que
parla tant, quina empresa privada, la principal empresa de la
nostra comunitat, l’ib-salut, quatre directors generals en un any,
però quina empresa aguanta això? Cap ni una, cap ni una. Inca,
quatre gerents en un any a Inca, Sr. Rotger, quatre, quatre.
Podem donar moltes dades, això no ho aguanta ningú.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, acabi.



3120 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 72 / 5 de febrer del 2013 

 

EL SR. THOMÀS I MULET:

El problema sap quin és? 18.000 persones en llista d’espera,
quasi 60.000 en consultes externes. A vostè li fan plorera coses,
a mi em fa plorera l’atenció sanitària que donen, perquè sí que
tenen doblers per afavorir la sanitat privada, però la pública no
la tenen com toca. I donin xifres, donin la informació, és que
fins i tot neguen això.

Però l’important són els ciutadans, ja no tenen dret a la salut,
els ho han llevat i al conseller no li preocupa; ja no tenim drets,
i ja no donen ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha acabat el seu temps, acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... el servei que correspon, per tant és molt trist i és molt trist
veure que no volen ni reconèixer la realitat que tenim. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara procedirem a la votació. Si no ho he entès malament,
demanarien la votació separada del punt 3 de la moció del
PSOE i podríem també votar el punt 8 de les esmenes del Partit
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Idò ara començaríem a fer aquestes dues votacions: la
votació del punt 3 i la votació del punt 8. D’acord? Votació.
Votam.

Queda aprovat per 55 vots, és a dir, per unanimitat.

Ara passaríem a la votació de la resta de punts.

Queden rebutjats per 33 vots en contra i 23 vots a favor.

III.2) Moció RGE núm. 10496/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a decret de mínims, derivada del debat
de la interpelAlació RGE núm. 8267/12.

A continuació, debatrem la Moció RGE núm. 10496/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a decret de mínims, derivada del
debat de la InterpelAlació RGE núm. 8267/12.

Intervenció del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca per defensar la moció, el Sr. Antoni
Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Començam un nou període parlamentari enmig
d’unes convulsions socials, econòmiques i polítiques que
sacsegen els poders de l’Estat, de gran calat, i aquí hem de

tornar dedicar mitja sessió plenària a defensar la llengua
catalana dels atacs del Partit Popular.

La primera reflexió és si no saben veure que hi ha feines de
més profit que la d’atacar la llengua del propi país. Al PP pareix
que hi ha dues coses que els fa perdre l’oremus, com a mínim
dues: una és la falAlera pels doblers i l’altra l’obsessió per
castellanitzar tot l’Estat. De la primera obsessió en van plens
tots els mitjans de comunicació dia sí i dia també, avui tractam
de la segona, que passa per minar l’oficialitat de la llengua
catalana, la llengua pròpia de les Illes Balears, un dels eixos
centrals d’identitat que uneix els pobles de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

En una societat en què un terç de la població no sap parlar
la llengua pròpia del país, segons les darreres estadístiques, el
Govern té molta feina. Idò el PP va en el sentit exactament
contrari, assetja els baluards de la llengua pròpia i el PP sap ben
bé quins són aquests baluards, els espais on ha assolit
rellevància, però sobretot els espais on es juga el prestigi i el
futur, un és les institucions i l’administració, l’altre és
l’educació.

Per això vull començar pel darrer punt de la moció, la
necessitat del qual ens hauria de fer empegueir a tots i sobretot
si no s’aprova per unanimitat. La proposta és senzilla i clara: El
Parlament insta el Govern a defensar l’oficialitat de la llengua
catalana a tots els àmbits en els quals és qüestionada i recuperar
el consens social en matèria lingüística i en les propostes
educatives bàsiques.

Ahir mateix la Mesa sectorial d’educació els expressava el
seu rebuig al Decret de tractament integral de llengües i a Llei
de convivència, fins i tot anunciaven vagues si no els tornaven
enrera. Els esborranys no han recollit la majoria d’alAlegacions
dels professors o les que ha dit la Universitat o els pares o la
concertada, el Consell Escolar, el retirin, Sr. Bosch, les retirin.
Ja viu la societat prou processos de crispació perquè vostè n’hi
afegeixi. Els polítics han de ser catalitzadors de concòrdia i no
agents del caos.

En tot cas, celebram l’anunci, si ens el confirmen, que hi
haurà aquest ajornament en el curs 2015-2016, confiam que no
s’hagi d’arribar a aplicar o que s’hi arribi amb consens, en
comptes del curs que ve.

També demanam, i ho vull dir d’entrada, que el Govern
millori l’aprenentatge de l’anglès en els centres escolars, que hi
aporti recursos i que hi aporti formació. Ho dic davant davant
perquè és una prèvia que convé deixar aclarida, si en això hi ha
consens els demanam que no facin servir l’anglès com a ariet
contra la llengua catalana. Perquè el que sabem del cert avui és
que les retallades també afecten l’ensenyament de l’anglès, tant
de manera directa, com per exemple, amb els auxiliars de
conversa, com indirecta, per exemple la massificació a les aules
té una incidència directa; com també que hagin retirat personal
de suport a les activitats educatives especials. Això afecta, i
molt, l’aprenentatge de l’anglès a les aules.
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En tot cas, assolir competència en llengua anglesa no ha de
suposar cap detriment per a la llengua catalana i això ens du al
primer punt: El Parlament insta el Govern a acomplir el mandat
estatutari de normalitzar l’ús social de la llengua catalana com
a llengua oficial i pròpia de les Illes Balears, a fi que pugui
satisfer el paper de llengua comuna de tota la societat. Paper de
llengua comuna de tota la societat, de tota, amb independència,
evidentment, del lloc de naixement. Per això cal que el nostre
sistema educatiu garanteixi que els escolars puguin utilitzar
normalment i correctament el castellà i el català al final del
període d’escolarització obligatòria, un objectiu que, a més, és
una obligació legal, un objectiu que el Govern de l’Estat, amb
el PP al capdavant, pretén sabotejar amb una llei orgànica per a
l’educació que permetria finalitzar l’educació obligatòria a les
Illes Balears sense haver d’acreditar el nivell de català
corresponent. És intolerable, incomprensible arreu del món
aquest tractament per a la llengua pròpia del país, i per això cal
una reacció inequívoca d’aquest parlament.

Per això, volem que el Parlament reclami la retirada de
l’avantprojecte de llei d’educació, com per exemple també li
demanen avui els estudiants a tot l’Estat amb una vaga
d’estudiants, o que, com a mínim, respecti les nostres
competències en educació, en ensenyament del català i en
normalització lingüística. I no basta.

L’objectiu que el català sigui llengua comuna a tota la
societat i que tots els escolars la coneguin només s’assolirà si
som capaços de corregir el handicap de formar part d’un estat
que no estima la llengua catalana. I actuam des de la
consciència del repte que comporta que un percentatge tan alt de
la nostra població no conegui la llengua del país. Per això és
important, és imprescindible que el Govern no promogui la
fragmentació de la societat en comunitats lingüístiques, com
demanam en el punt 4. Una línia que Wert eleva a l’absurd
proposant que el Govern de l’Estat pagui centres privats per als
pares que vulguin l’educació en castellà; amb les penúries
actuals l’Estat ha d’oferir pagar centres privats, tot per evitar als
nins que aprenguin en llengua catalana? Què no ho veuen tots
que és una aberració i una provocació?

En aquest estat de coses tornam reivindicar la funció
socialitzadora de l’escola, el paper de la llengua del territori
com a cohesionador d’una societat multilingüe; diguem-ho en
els termes com ho proclama la Declaració universal de drets
lingüístics: el model educatiu ha d’atendre el dret a l’educació
en la llengua pròpia del país, que ha d’estar garantida per a tots
els ciutadans, el dret a la seva transmissió a la població
immigrada que s’incorpora a la societat. I això ho ha fet aquí
l’escola, amb moltes dificultats, però ho ha fet, per això volem
que el Parlament declari que l’escola ha estat i és un espai de
convivència i de trobada de la diversitat cultural del país, que ha
jugat i juga un paper clau en la cohesió de la comunitat i instam
el Govern a deixar de qüestionar el paper integrador de l’escola
i cessar en la persecució de professors i de centres.

Deixin d’amenaçar els mestres amb represàlies per dur una
camiseta amb un embut, deixin de reprimir els centres per dur
un llaç en la defensa de la llengua catalana, la seva obsessió és
malaltissa i malsana, paranoica. On s’és vist una llei, dita de
convivència, amb l’única intenció de reprimir professors; o
elaborar una llei de símbols oficials d’un país, els símbols
oficials d’un país que només té l’objectiu d’anar contra els
llaços amb la quatribarrada del Rei En Jaume. Per això dedicam
també un punt de la moció a declarar el suport del Parlament als
símbol dels llaços amb la senyera de les quatre barres, com a
signe de compromís amb la llengua catalana.

En comptes de dedicar recursos a la segregació i d’enviar
inspectors, com a agents de la Inquisició, el que ens cal és que
deixin d’escatimar mitjans per garantir la cohesió i salvaguardar
la qualitat i la inclusivitat del sistema educatiu. Per exemple, cal
restablir i ampliar els programes d’acollida lingüística, a fi de
garantir la integració lingüística de ciutadans nouvinguts, tot el
contrari del que vostès fan, que els desmantellen. Com cal
atendre, en general, les veritables necessitats educatives
especials, que hi són i moltes, en comptes d’inventar-se, per
l’obsessió lingüística castellanitzadora, unes necessitats que no
hi eren, com fan avui.

Avui, per garantir el coneixement del català, és
imprescindible que compti amb prou hores escolars, una
educació en català amb el 20% d’horari, com permet
l’esborrany de decret de llengües, no serveix, no garanteix
assolir l’objectiu per a tot l’alumnat. Ho saben, saben la situació
real de la població escolar que no coneix ni l’anglès ni com
molta de gent ni les dues llengües oficials, i no és senzill que
pugui assolir el contingut de les matèries no lingüístiques que
l’impartiran en tres llengües diferents. Per això proposam que
en cap cas el nombre d’assignatures que s’impartiran en llengua
catalana no sigui inferior al 50% i que no es faci impossible el
sistema d’immersió lingüística que ha mostrat la seva validesa.
Que ha mostrat la seva validesa, perquè el que queda clar de tots
els sistemes objectius d’avaluació és que ha estat útil. En
comptes de parlar d’anècdotes improbables, de nins d’onze anys
que no saben castellà, de mallorquins que no saben castellà,
com ens deia el conseller, per cert, encara esper que me’l
presenti, reparem en sistemes d’avaluació basats en bases
científiques, com l’IACSE, com d’altres que constaten que
l’aprenentatge majoritàriament en llengua pròpia possibilita una
bona adquisició de les competències en llengua castellana i fins
i tot els resultats millors que en altres territoris unilingües en
castellà de l’Estat.

Això és així, i vostès saben que és així, entenen les dades,
negar-ho és pura obcecació ideològica. És fals el que diu el PP
que el català contribueix al fracàs escolar, no només és fals, és
autoodi delirant.

Però què els he de dir si el PP s’instalAla en l’afirmació que
vivim des de fa deu anys en una dictadura catalanista? La tesi és
absurda, ja no se m’ocorren més qualificatius, i tanmateix hi
insisteixen tant que hem trobat convenient mirar de tallar d’arrel
aquest disbarat, aquest insult a la comunitat educativa en ple del
país i que sigui el propi Parlament qui declari que és absurd
mantenir que les Illes Balears viuen des de fa deu anys sota una
dictadura catalanista.
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Acab, Sra. Presidenta. Deixin de dir dois i es posin a fer
feina, a fer feina colze a colze amb la comunitat educativa, en
comptes d’amenaçar-la. Deixin la croada contra el català, tenen
l’obligació estatutària de promoure la llengua pròpia i vostès
l’assetgen amb un antimallorquinisme belAligerant. Deixin
d’actuar d’acord amb obsessions ideològiques i ho facin des de
criteris pedagògics, a partir del que diuen la comunitat educativa
i els experts, començant per la nostra Universitat, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, vagi acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... una universitat a la qual no fan gens de cas.

Acab, Sra. Presidenta. Facin cas de la societat, el 90% dels
pares i mares han triat l’ensenyament en català perquè saben
que el castellà s’aprèn dins i fora de l’escola, no ho dubtin gens,
els pares volen que els nins aprenguin català, castellà i anglès i
per això han aprovat aquesta mesura. Deixin el protagonisme a
la societat educativa sense posar-los paranys. Un president que
governa amb el 27% del cens electoral i ho considera una gran
majoria absoluta, que ho és, que ho és, no pot exigir a un 65%
del cens per canviar una norma, com fa el decret de llengües. I
aquí no parlam només d’una elecció personal, parlam d’aspectes
pedagògics que són els que haurien de tenir molt present atenent
els criteris dels professionals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista. Sra. Cristina
Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades. El nostre grup parlamentari és conscient que tant a la
interpelAlació al conseller que va tenir lloc dia 11 de desembre
i que ha donat lloc a aquesta moció així com tots els punts de la
moció transcendeixen, és a dir, van més enllà del seu propi títol
que fa referència al decret de mínim, reconegut com a decret de
mínims.

Aquest decret, com s’ha dit aquí també, va ser promulgat en
anys de gestió del Partit Popular, no ho oblidem, i havia
funcionat a les escoles sense més problemes devers setze anys,
al final el que proposava era l’ensenyament en un 50% en català
i un 50% en castellà, en definitiva, el que diu el nostre Estatut
d’Autonomia. És cert que el Partit Popular després d’uns deu
anys de vigència i amb govern d’esquerres ja va posar sobre la
taula una modificació i ara, quan tornen a governar, directament
el volen derogar en base al decret de tractament integral de
llengües que tenen en tramitació. I es dóna la paradoxa que han
de ser les forces d’esquerres d’aquest parlament les que han de
defensar una normativa feta pels seus oponents polítics. Si
aterressin els extraterrestres ara mateix no ho podrien entendre
de cap manera. 

Feta aquesta introducció, entrarem a fixar la nostra posició,
la posició del Grup Socialista, sobre els punts de la moció
registrada pel Grup PSM-IniciativaVerds i començaré fent-ne
una valoració general. El Grup PSM-IniciativaVerds en el
moment de la interpelAlació ja va basar la seva intervenció no en
el Decret 92/97 sinó fonamentalment en l’avantprojecte de llei
de modificació de la Llei d’educació, no és una cosa que ens
hauria d’estranyar gens ni mica perquè precisament aquests dies
s’havia conegut una modificació de la modificació que deixava
molt mal parades les llengües pròpies de les comunitats amb
dues llengües oficials, el rebombori era gros i era la LOMCE la
que tenia tot el protagonisme, tant a nivell informatiu com a
nivell social i polític.

Ara, analitzada la moció, ens tornam a trobar una iniciativa
que conté catorze punts que toquen qüestions molt diverses, i
així ha estat també la intervenció del portaveu del PSM, molt
diverses que van des del mandat estatutari a la LOMCE, a
l’avantprojecte del tractament integral de llengües, al paper de
les escoles en la societat, a la persecució de professorat i centres
per part de l’actual administració educativa, als símbols, a
l’aprenentatge de l’anglès, etc., tota una sèrie de qüestions que
són totes importants i que es mereixerien una iniciativa
particular, però que totes juntes fan que aquesta moció, en la
nostra opinió, perd un tant de definició.

No obstant açò, el Grup Socialista votarà favorablement tots
els punts perquè evidentment estam a favor, com a exemples,
del que un a un es proposa: millorar l’aprenentatge de l’anglès
aportant recursos i formació sense violentar els projectes
lingüístics; establir programes d’acollida adients per garantir la
integració lingüística dels ciutadans nouvinguts, de fet després
a la nostra moció ja ho posam també; i sobretot estam d’acord
en el darrer, el catorzè, que diu que s’hauria de recuperar el
consens social en matèria lingüística i en les propostes
educatives bàsiques.

Però ens trobam entre un partit que diu que hem patit deu
anys de dictadura catalanista, com s’ha dit aquí, i amb un altre
que posa l’escola a l’ull de l’huracà, com se sol dir en política,
o millor en la polèmica lingüística. I el Grup Socialista no està
ni per una cosa ni per l’altra. Creguin-me, no sé si ho feim bé ni
el PP, ni el PSM, ni nosaltres perquè posam sobre l’escola una
pressió que no és la que li toca, cosa que no és bona perquè
pugui complir amb la seva funció amb garanties, amb la seva
funció social amb garanties, perquè l’ús de la llengua, tal com
feim evident després en la nostra moció que defensarà la Sra.
Marí i que es debatrà seguidament sobre política lingüística,
com deia, s’ha de produir també en altres àmbits: els mitjans de
comunicació, la sanitat, les famílies, els actes públics, l’oci i
sobretot en el suport dels que la parlen perquè en cas contrari
focalitzam entre tots aquest debat només en les aules, que ja
suporten prou debats. 
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Els centres docents es converteixen en una olla a pressió, per
una banda amb el tema de la llengua, perquè donam massa
responsabilitat en aquest sentit a l’escola, però també perquè
actualment s’han convertit en un laboratori de la contrareforma,
i em permetran que m’expressi d’aquesta manera tan gràfica per
a nosaltres. 

Nosaltres volíem el consens, volíem un pacte educatiu i
clarament no va poder ser fa un any, malgrat vàrem ser nosaltres
mateixos els proposants, i no va poder ser a causa de l’actitud
del Govern d’aplicar unes retallades econòmiques sense, ja no
diré sense cap intent de pacte, sinó sense el més mínim
atracament o consulta amb els grups de l’oposició. A l’igual que
amb les retallades en drets i llibertats en igualtat i en equitat que
es produeixen actualment, i des del principi del seu govern. Però
açò no vol dir que no continuem pensant que s’hauria de fugir
de la politització d’alguns temes, entre ells la llengua que ja
hauria d’estar més que superada després de trenta anys
d’Estatut. De fet, jo diria que al carrer no hi ha aquests
conflictes i que, per tant, s’hauria de plantejar, entre d’altres
debats, també aquest, el de la llengua des d’una perspectiva més
pedagògica, com també s’ha dit. Reconeguin-me, senyors i
senyores diputades del PSM-IniciativaVerds i del PP, això no
ho feim així, la conselleria tampoc no ho fa així. 

És per aquesta raó que malgrat ja hem anunciat que votarem
a favor dels punts de la moció també he de dir que nosaltres mai
no l’hauríem plantejat d’aquesta manera. Que nosaltres estam
a favor, com diu el punt onzè, per posar exemples, d’instar el
Govern a oposar-se a la proposta del Govern de l’Estat d’haver
de pagar centres privats per als pares que vulguin l’educació en
castellà per als seus fills, evidentment, però és que també ens
oposam a haver de pagar amb doblers públics aquells pares que
volen una educació que segrega alAlots i alAlotes o aquells que
volen una educació religiosa o que no volen que els seus fills
vagin a l’escola amb nouvinguts, etc.; o, ja que hem parlat al
principi d’aquesta intervenció del punt catorzè, recordaré que
aquest diu en la seva totalitat, escoltin, “instar a defensar
l’oficialitat de la llengua catalana en tots els àmbits en els quals
és qüestionada i a recuperar el consens social en matèria
lingüística i en les propostes educatives bàsiques”. Nosaltres
estam d’acord a defensar l’oficialitat de la llengua catalana,
faltaria més, en tots els seus àmbits, però consideram que el (...)
de la moció deixa la part educativa per al final i de passada. O
el sisè punt, que també hem citat més a dalt, que insta a establir
els programes d’acollida lingüística adients per garantir la
integració lingüística dels ciutadans nouvinguts. Aquí ni se cita
l’escola ni l’educació ni el decret de mínims ni el de tractament
integral de llengües. 

Com deia, senyors i senyores diputats i diputades, massa
pressió sobre l’escola i justament aquest decret de mínims, que
el Partit Popular vol derogar, el que cerca, el que cercava i
cerca, és el consens i la llibertat dels pares i també l’autonomia
dels centres a elegir el projecte lingüístic segons el seu context
sociocultural, i les escoles feien feina fins ara segons les seves
necessitats i no passava res, setze anys els record. Que alguns
pares, una minoria, es queixaven per massa català?, idò altres
també, una minoria, es queixaven de massa poc.

Per acabar, tornarem al principi de la meva argumentació,
tant la interpelAlació com aquesta moció, que havia de tractar,
com hem dit, sobre el Decret 92/97 de mínims, en realitat s’ha
convertit en una interpelAlació i en una moció sobre la LOMCE
i el tractament que fa de les llengües la LOMCE i també la
conselleria actualment. Però no podem reduir els problemes de
l’educació als temes lingüístics, que és el que a vegades sembla
que feim darrerament en aquest parlament, però no ens
malinterpretin, nosaltres deim que sí, que ens preocupa molt el
tractament que es fa de les llengües pròpies de les comunitats
autònomes amb dues llengües oficials, però ja que parlam de tot
també vol dir que ens preocupa, ens preocupa també molt tota
la normativa educativa que vol aprovar el Partit Popular, no
només per allò que pertoca a les llengües sinó també pel que
significa de regressió, d’augment de desigualtats, de model
elitista i perquè converteix l’educació pública en una educació
de segona.

Quant al que pertoca al text de la moció, nosaltres
reafirmam, per tant, el nostre compromís amb la llengua pròpia,
sí, i també amb la llibertat d’expressió de tots els membres de
la comunitat educativa i en la necessitat de diàleg i de consens
amb ella i que la introducció d’altres llengües, efectivament, no
vagi en contra del català sinó que realment es faci d’una manera
seriosa, possible, progressiva, amb recursos i evidentment amb
la complicitat de tota la comunitat educativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Aina Maria Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors, senyores diputats. Les
propostes de la moció del Grup Parlamentari PSM-Més per
Mallorca, derivada de la interpelAlació que es va tractar el passat
mes de desembre en el Ple d’aquesta cambra, conformen, pel
que ens sembla a nosaltres, el Grup Parlamentari Popular, tres
blocs ben diferenciats. 

El primer té com a comú denominador aquelles propostes
que en cas que es duguessin a terme tendrien una gran
possibilitat d’anar contra la legislació vigent. El Govern del PP
podria caure en la mateixa errada que va cometre l’anterior
govern, vostès, Sra. Rita, vostè no s’havia assabentat d’això,
sobre la llengua. Ha estat, és a dir, vostès varen cometre
moltíssimes errades i les sentències del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears els han fet rectificar, ha estat
declarat no ajustada al dret pel Tribunal de Justícia. Això és el
que varen fer vostès en temps del pacte, i si nosaltres votàssim
que sí a algunes de les seves propostes els ciutadans anirien als
tribunals i ens tornarien fer recular. Per tant, això és un primer
bloc de les seves propostes.

Un altre bloc el conformen aquelles propostes que es basen
sobre fets falsos, extremadament sectaris, que atribueixen tant
al Govern de la nació com al Govern autonòmic intencions i
polítiques que no es donen a la realitat, és a dir, són mentides,
són falAlàcies que vostès s’han inventat, perquè els queda bé.
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I, en darrer lloc, podem parlar d’un tercer bloc on el Grup
Parlamentari PSM-Més per Mallorca insisteix en un
plantejament del tractament de la llengua que ve a imposar un
model lingüístic i educatiu que no ha estat confirmat mai per la
majoria dels nostres ciutadans i que ha estat rebutjat en
moltíssimes ocasions dins aquest parlament.

Senyors i senyores diputats, senyors del Govern, el Partit
Popular es va presentar a les eleccions amb un plantejament, el
plantejament de la lliure elecció de llengua per part dels pares,
que els pares poguessin triar la llengua d’aprenentatge front la
imposició de la part de l’esquerra, i aquest model ens ha atorgat
democràticament al Grup Parlamentari Popular trenta-cinc
escons al Parlament d’aquesta comunitat autònoma, front dels
cinc escons d’un model nacionalista que vol imposar una
llengua en detriment d’una altra que segons el nostre Estatut
d’Autonomia és cooficial.

Senyors i senyores diputats, senyors del Govern, és una cosa
tan senzilla com oposar-se a la imposició, un model que el
PSM-Més per Mallorca defensa i canviar aquest model pel
model que proposa el Grup Parlamentari Popular, que és el
model de la llibertat d’elecció de la llengua. No volem
imposicions, volem llibertat, i el poble així ho ha votat a les
urnes. 

Senyors i senyores diputats, senyors del Govern, algunes
d’aquestes propostes ens insten o instarien el Govern a no
complir un mandat legal recollit en una norma o en una
sentència, per tant el Grup Parlamentari Popular no pot votar a
favor d’aquestes propostes. El Grup Parlamentari Popular creu
que no és correcte demanar-li al Govern l’incompliment d’un
mandat legal. El Govern, si es desviàs de la seva obligació, els
nostres ciutadans podrien reclamar-li davant els tribunals, tenim
una experiència recent, Sra. Rita, i, a més, va ser el seu grup, el
PSOE, que la va dur a terme, varen haver d’acudir un parell de
ciutadans, per a nosaltres un parell de ciutadans són molt
importants, és tan important un ciutadà com mil ciutadans,
varen haver d’acudir als tribunals per fer efectiu un dret recollit
a la Constitució Espanyola, a l’Estatut i a la Llei de
normalització lingüística, i no només han anat en contra de la
Constitució Espanyola, no només han anat en contra de l’Estatut
d’Autonomia, de la Llei de normalització lingüística sinó que
també vostès, des del Govern i ara des de l’oposició, sempre han
intentat en matèria lingüística anar en contra de la majoria del
sentiment d’aquesta la nostra terra. 

Els vots en coalició els varen donar la potestat de governar,
efectivament, les regles de la democràcia permetien que set
partits polítics rompin els seus programes electorals, com varen
fer, puguin firmar un document de colAlaboració amb un
programa i a partir d’aquí governar en coalició, però els seus
actes administratius han de respectar les normes vigents, i no ho
varen fer, senyors i senyores diputats, no ho varen fer, el pacte
no va respectar les normes i per això varen haver d’acudir als
tribunals. 

Senyors i senyores diputats, pràcticament totes les propostes
que presenten avui aquí han estat tractades i amb reiteració en
aquesta cambra. Sr. Alorda, pareix que fa un copia i aferra
constantment, és reiteratiu. Tal vegada és que presenta les
propostes a pes. Aquest parlament va aprovar instar el Govern
central a continuar amb la LOMCE, mitjançant la Proposició no
de llei RGE núm. 6262/12, relativa a la modificació de la LOE,
el passat mes de desembre. Senyors, no siguin reiteratius, que
vulguin, però comprendran que nosaltres també ho serem.
Vostès volen que aprovem aquí que la mare de Déu nom Joana
i tanmateix els agradi o no els agradi la mare de Déu no nom
Joana i en temes lingüístics no tenen raó i els tribunals els han
dit que no tenen raó. 

El que no acab d’entendre és que siguin reiteratius i que
s’obstinin a presentar proposicions que tornen anar en contra de
les sentències dels tribunals i de la normativa vigent. Si
apunyalem Montesquieu cada dos per tres ens convertim en
dictadors i fixin-se que igual que parl aquí d’aquest assagista
ilAlustrat no parl de la bondat o la mandat dels seus actes ja que
no existeix un únic barem del qual puguin jutjar. 

Per altra banda, Sr. Alorda, no em cansaré de repetir que
nosaltres, i especialment jo, que som una companya, sempre
defensaré que els bons professors, que són la majoria, són
aquells que segueixen l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, són
bons professors. Seria absurd que una mestra d’escola pública,
com jo, fes el contrari, hi ha molts bons professors i tenen el
suport del Partit Popular, però n’hi ha alguns que no segueixen
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i no el segueixen, per tant,
jo crec que a més va en contra del nostre sistema educatiu no
seguir l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Vostès volen tenir
raó, no pels resultats electorals democràticament obtinguts sinó
per les mobilitzacions al carrer. Nosaltres, el Grup Parlamentari
Popular, defensam els alumnes, les seves famílies i sobretot i
per damunt de tot defensam els seus drets, drets que vostès
varen trepitjar l’anterior legislatura.

Resumint, acabant, comptant i classificant els catorze punts.
Uns aniran o van en contra de la legislació vigent; uns altres es
basen en circumstàncies que no corresponen a la realitat, són
mentides; uns altres ja es compleixen, la conselleria ja els
compleix, i uns altres tan sols pretenen callar les veus que no
opinen com vostès quan precisament les urnes són les que més
i millor i més clar han parlant. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. En primer lloc, he de reconèixer al Grup Socialista
que teníem una proposta relativament diversa, el nostre grup ho
és divers, i recollim aquesta diversitat. Per ventura no tan
diversa com ens recrimina, no?, perquè nosaltres parlàvem del
tractament de les llengües a l’escola, globalment, i després de la
seva recriminació que no parlàvem... que parlàvem de massa
coses, llavors em recriminava que no parlàssim de moltes altres.
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Crec que no era el moment de parlar de segregació de sexe o
d’educació i compartim que hi ha altres elements o fins i tot al
punt 6, quan em deia que no havíem posat l’escola al punt de
l’immigració, llavors em retreia que posàvem massa pressió a
l’escola respecte de la immigració. En fi, trobam que el
tractament de llengües més o menys -i encara se’n podria parlar
més- està apuntat en aquests 14 punts i per descomptat, en el
que no puc estar d’acord és en dues afirmacions que ha fet: en
una, en què hi ha dos grups, un que estan tensant, un el Partit
Popular per un vent i l’altre, el nostre, a posar l’escola dins l’ull
de l’huracà. Nosaltres recollim una consciència social i una
mobilització que està al carrer, que l’ha moguda la societat,
afortunadament. L’acompanyam i a més la sentim molt propera
perquè ens omple d’orgull que hi sigui, però és l’escola la que
ha creat aquesta reacció davant els atacs que només vénen d’un
grup. Per tant, el Grup Parlamentari Socialista sabrà per què es
colAloca enmig d’aquests dos pols, però nosaltres ens sentim
molt alineats, i molt clarament, de no haver provocat cap
mena... de tots aquests debats.

L’altra cosa que ha dit és que no hi hagut atracament per
part del PP i en tot cas serà en una secció, perquè en un altre
atracament crec que en fa un cada dia, no?, per tant, aquestes
serien les dues precisions.

El Partit Popular em tracta que no tenim originalitat, reconec
que l’originalitat que demostra amb la seva argumentació a
aquest parlament dia sí i dia també, com més ens allunyam del
2011 la mateixa originalitat que hem vist des del primer dia, per
ventura, serà un retret que haurem d’assumir, però és que si es
mantenen els mateixos atacs, mantendrem la mateixa posició
nosaltres. És a dir, la defensa la llengua catalana, la defensa de
la llengua del país i recollir el parer de professors, d’estudiants,
de consells escolars, de concertada, de cooperatives, de la
Universitat perquè tota aquesta gent diu unes coses molt clares
sobre les seves polítiques. Els diu aquests “vostès”, quan vostè
diu “vostès” no pensi només amb el nostre grup, hi ha molts
d’interlocutors de la comunitat educativa que estan dient moltes
coses que vostès no escolten i una d’elles el 90% dels pares a la
seva pregunta. 

Per cert, el dret d’elecció ha quedat molt dins la línia que
tothom ha d’estudiar en les tres llengües, el dret d’elecció ha
quedat reservat al primer aprenentatge, amb uns apunts,
utilitzant recursos de NESE perquè hi ha situacions
estranyíssimes dins l’aula perquè tot allò altre tothom va per allà
mateix. I quan el Sr. Wert diu que pagarà escoles privades ho
diu per a tots els que tenim llengua pròpia.

Per cert, m’imagín que quan ha dit que hi ha un grup
nacionalista que qüestiona una llengua per damunt de l’altra, es
refereix al Sr. Wert, que diu que per treure un ESO a aquest país
no importa aprovar llengua catalana, no importa saber llengua
catalana per treure un títol oficial a les Illes Balears. Aquest és
un nacionalisme exacerbat i a més, extraterritorial en tot cas. El
nostre, el que presenta, cerca i el que diu la literatura que
nosaltres els presentam és que s’aprenguin totes les llengües.

Per cert, ja que diu que hi ha tantes coses ilAlegals, m’hagués
agradat que les xifràs perquè van com a quatre o cinc vegades
que els punt són ilAlegals, altres que són falsos, jo quan diu que
la meva proposta és falsa m’hagués agradat com a mínim que
identifiqués on, bàsicament perquè llavors tenguéssim un debat.
És clar si em diu “és fals, és ilAlegal” i no ens diu en quins punts,
molts són recollits pràcticament d’articulats de l’Estatut, vull
pensar que no ens votaran que no a tot, bé, per la impressió que
m’ha donat, perquè hi ha coses que són pràcticament
obligacions legals i estatutàries que tenim de promoure la pròpia
llengua del país. Francament, ho trob molt greu. 

Quan vostè diu que hi ha professors que no adapten a
l’estatut bàsic, pot ser que sí, que actuï qui hagi d’actuar, no dic
que no. El problema és que vostès fan una llei aposta, no per
l’estatut bàsic, en fan una altra per llevar llibertat d’opinió i
llibertat d’expressió als professors, si no..., apliquin l’estatut
bàsic. L’estatut bàsic hi és, què és el del 2007 de què em parla?,
idò utilitzi el del 2007, apliqui’l i digui’ns quantes causes hi ha
perquè jo no ho arribo a saber. 

Sent molts de rumors i moltes de paraules i mitges paraules,
però casos no en conec cap. Hi deu haver de tot, m’imagín, no
deu ser només el tema lingüístic com apuntava la Sra. Rita, hi
deu haver casos de tot ordre de professors que l’utilitzen, en un
sentit i en l’altre perquè la comunitat educativa és molt sana -i
això ho compartim-, però deu tenir elements de tot ordre. Jo
n’he tengut de professors, sé el que s’arriba a dir dins un aula.
Tots hem estat a aules i tots sabem el que s’arriba a dir dins un
aula i jo els defens. Jo els defens, vagi dit per endavant.

Ara, la veritat és que aquest paper tan trist del Govern de les
Illes Balears d’anar contra la llengua catalana i que, fins i tot,
quan el Sr. Wert està atacant el mateix coneixement de la
llengua, està dient que pagarà escoles privades perquè nosaltres
no garantim amb la pública que la gent aprengui en castellà,
quan nosaltres sabem perfectament per tots els sistemes
d’avaluació que hi ha que tothom aprèn perfectament la llengua
castellana i si no, als sistemes d’avaluació de la mateixa
conselleria em remet, em sembla gravíssim. 

Ara, continuïn fent desbarats, com dir que hi ha una
dictadura catalanista, que les nostres escoles són una dictadura
catalanista des de fa deu anys, que el Sr. Bosch era un dictador
catalanista, director general, i que ho és com a conseller, perquè
això és el que s’ha dit en aquesta casa i el que vostès no voldran
que es deixi de dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...i crec que el que fan és, bàsicament, el ridícul, el ridícul.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació. Votam.

34 vots en contra, 24 a favor. Queda rebutjada.

Continuam amb la següent moció.

III.3) Moció RGE núm. 11272/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política lingüística,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 294/12.

Seguidament debatrem la Moció RGE núm. 11272/2012,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
lingüística, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
294/2012.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
moció, durant deu minuts..., Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, ja no som molt lluny de l’equador de legislatura, però
encara falten uns mesos per arribar-hi i he de dir que crec que
la política lingüística és un bon exemple per això que vaig a
comentar, que el Govern de les Illes Balears ha aconseguit
generar una mena de societat resistent davant les mesures que
s’han anat prenent al llarg del temps que duim de legislatura,
una societat forta i ben resistent.

Ara mateix, hi ha un grau de mobilització social davant la
política lingüística del Govern incomparable amb el que hi hagi
pogut haver en cap altra etapa de la recuperació de l’autonomia.
Una campanya com la d’”Enllaçats” es deu trobar entre les que
més gent ha mobilitzat i no hi ha res que indiqui que vagi a
minvar, sinó que tot apunta que si el Govern continua com fins
ara la resposta social no farà més que augmentar. Ho
aconseguiran ben segur si no es para aquesta llei de la
convivència, si no es repensa el Projecte de llei de símbols, si no
s’obliga definitivament al projecte de decret de tractament de
llengües, s’han de repensar tota aquesta normativa.

La política lingüística que du a terme el Govern ha tengut un
ressò mediàtic extraordinari, n’ha tengut dins les Illes Balears,
cosa que seria esperable, però també n’ha tengut fora de les
Balears i no precisament des d’un punt de vista positiu.
L’atenció s’ha focalitzat sobre nosaltres pels disbarats des del
meu punt de vista que s’han fet en aquest camp des del Govern,
la seva manca de tacte i la seva capacitat de posar-se una
claríssima majoria social en contra. 

Durant el primer any de govern han aconseguit que es
llançàs una campanya de gran abast d’”Enllaçats” contra la seva
política lingüística especialment en l’àmbit educatiu, que es
produís la major mobilització ciutadana que hi ha hagut a les
Balears en defensa de la llengua catalana, que hi hagi hagut la
manifestació més gran de la història de les nostres illes en
defensa de la llengua catalana, aquí a Palma, que els pocs
centenars de manifestants que hi solia haver el 31 de desembre
s’hagin convertit en més de 7.000 persones en una manifestació
independentista, i en alguns territoris de les Illes Balears ja hi

hagi un 20% dels ciutadans que estiguin a favor del dret a
decidir.

Si continuen per aquest camí, estic segura que encara es
poden anar millorant molt més aquests temes, però també és
veritat que són a temps de rectificar i que ens uns pocs mesos es
podria desfer tot aquest camí realitzat en direcció contrària,
generar una mica de pau social i de convivència i convertir el
consens en alguna cosa més que una paraula que ningú no es
creu.

El problema és que vostès veuen el català -i així ho entenc-
com a una peculiaritat regional que és secundària, davant el
castellà que consideren que és la llengua veritablement
important. Mai no pensen que el català és la nostra llengua en
termes de llengua oficial, juntament amb el castellà aquí a les
Illes Balears, perquè per definició -i a veure si ho entenem- una
llengua oficial és una llengua de la qual no es pot prescindir.
Llengua oficial vol dir que no se’n pot prescindir i amb les
mesures que vostès duen a terme fan que el català esdevingui
una llengua prescindible. 

Per això, senyores diputades i senyors diputats, hem de fer
un esforç considerable per presentar una moció mesurada,
moderada, pensada per aconseguir aquest consens. Per això, els
límits de la moció sempre s’atenen a la legislació vigent.

Vostès troben que la legislació vigent es passa de frenada en
la consideració de la nostra llengua i, per tant, fan el possible
per rebaixar-la i aquesta diputada considera que és insuficient,
que és insuficient per aconseguir la plena normalització de la
llengua catalana. 

El punt de trobada seria que vostès acceptassin, sense
complexos, la legislació vigent i que no intentassin rebaixar-la
ni menystenir-la, i per part nostra no hi hauria cap recança a
acceptar-la com a punt de trobada i de consens, però no podem
aguantar de cap de les maneres que s’actuï com si no existís,
que s’interpreti a la baixa o que es faci tot el possible per minvar
l’estatut jurídic de la llengua catalana. Això no es pot acceptar.

Per això, si analitzam els punts que presentam en aquesta
moció, senzillament apostam per aquest sentit comú, pel
consens, pel retorn al consens.

Els punts 1 i 2 no són ni més manco que una reafirmació del
nostre estatus legal, nosaltres els acceptam com a punt de
trobada, encara que algunes persones els puguin trobar i els
puguin qüestionar, vostès fan el mateix? 

El punt 3, referència a la situació de la llengua dins l’àmbit
sanitari, quan vaig fer la interpelAlació crec que vaig ser
malentesa pel conseller Bosch en relació amb l’exemple del
Friül, vaig començar que allà on només és oficial l’italià, el
friülès no és oficial, per tant la situació és molt pitjor que aquí
quant a la llengua catalana, però és impensable allà, quan no és
ni oficial, és impensable que un metge o un infermer no
atenguin un pacient en friülès. Per què?, perquè en aquesta
situació de desemparança o de fragilitat l’atenció en la llengua
del pacient és un deure de servei, és una exigència de
professionalitat i és aquí on insistim, demanam senzillament que
s’avanci a millorar la professionalitat del nostre personal
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sanitari, per tant, que s’elabori una planificació adequada per a
la formació d’aquest personal.

Punt 4, es remarca senzillament allò que estableix la llei, que
tots els estudiants en acabar la seva escolarització han de
conèixer en igualtat de condicions oralment i per escrit les dues
llengües oficials. Li puc dir que en aquests moments i com a
persona vinculada al món de l’educació això ara no es compleix.

Punt 5, ja ho poden suposar, hauria de servir per frenar
l’alarma davant qualsevol llei d’educació d’àmbit estatal que
aplani damunt el nostre sistema educatiu. Nosaltres ens temem
i ens fa aquesta por que es rebaixi l’estatus del català a
l’educació i vostès, representants del PP, diuen que no, que
veim fantasmes i que això és mentida. Molt bé, idò votin a favor
del punt 5, que es posi atenció a allò que es pugui estar cuinant
des de Madrid i que es respectin les competències exclusives en
educació.

El punt 6 fa referència a la incorporació de persones
nouvingudes a les Balears i ho mantenc, som la comunitat amb
una població immigrada més elevada en l’àmbit escolar. Per
tant, si és un dret seu conèixer les dues llengües oficials, és un
deure d’aquest govern oferir-los tots els mecanismes necessaris
perquè aquest dret es pugui fer efectiu.

Setè punt, el Govern ha de complir també el seu deure
marcat també clarament a la Llei de normalització lingüística...
que el català una llengua d’ús normal dins l’àmbit comercial.
Els ciutadans en tant que consumidors tenim el dret a ser atesos
en la nostra llengua. Només es tracta que el Govern es faci
càrrec de les seves obligacions en aquest camp. Per això, s’insta
el Govern a establir plans de millora del comerç que contempli
la competència comunicativa en les dues llengües oficials de les
Illes Balears.

Punt 8, és una d’aquestes tantes contradiccions -i ara ho he
tornat a sentir de mans de la diputada Sra. Aguiló-, fa referència
a IB3. Fa un any i mig els telespectadors que vèiem una
pelAlícula per IB3 teníem tres opcions: era en català, castellà o
bé en versió subtitulada, d’aquesta manera el telespectador
podia escollir. Que no diuen vostès que hi ha d’haver llibertat,
que la gent ha de poder escollir, que la gent ha de poder triar
lliurement la llengua que vulgui usar? On és aquesta llibertat per
als telespectadors d’IB3?, que s’han d’empassar tant si volem
com si no les pelAlícules invariablement doblades al castellà. On
és la llibertat dels que les volen en català o dels que les voldríem
en versió original? Aquest discurs de la llibertat i de la llengua,
l’hauríem de revisar en aquest punt.

Punt 9, per a nosaltres constitueix senzillament un exercici
de prudència. Vostès troben que la Llei de la funció pública, pel
que fa a les disposicions lingüístiques, és constitucional. Els
altres grups d’aquesta cambra consideram al cent per cent que
no és constitucional. Jo no puc fer altra cosa que expressar el
meu convenciment que el tribunal dictaminarà que aquesta llei
és completament contrària a la Constitució Espanyola, per
prudència, per precaució, per un elemental sentit de
responsabilitat hauríem de posar-la mentrestant al congelador.

Punt 10, també per a mi absolutament elemental, l’oficialitat
de la llengua, de qualsevol llengua, al territori on la llengua és
oficial implica disponibilitat lingüística. És a dir, si hi ha drets
hi ha deures. Jo no puc tenir uns drets si el Govern no correspon
amb el seu deure.

Per això, senyores i senyors diputats, la moció es basa
només en la legalitat vigent. Hem deixat de banda qualsevol
tipus de qüestió ideològica que pogués generar diferències entre
nosaltres; hem aparcat els punts de vista diferents en matèria de
política lingüística i hem evitat qualsevol tipus de posició
finalista. Hem de defensar el català per poder mantenir la nostra
llengua en el futur. 

Per tant, no podem fer passes endarrera, no hi ha cap altre
camí, som en una etapa important per al futur d’aquesta llengua
i des de la consciència d’aquesta importància i des de la voluntat
que tots remem en la mateixa direcció hem presentat aquesta
moció, per expressar, senyores i senyors diputats, el compromís
d’aquest parlament amb la defensa de la llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears, i oficial juntament amb la castellana al
nostre país.

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Martí i Llufriu.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, de nou i crec que de manera oportuna i necessària
recuperam avui el debat sobre la política lingüística de la
comunitat autònoma. Bé, debat, no sé si debat ho serà, em tem
que serà només una ratificació de posicionament.

La posició del Govern i del Grup Parlamentari Popular en
aquesta matèria s’ha de dir que no és desnortada, no és confusa,
no és desprogramada com ho és la política econòmica. El Partit
Popular, el nou partit popular que exclou el diputat Antoni
Pastor sap cap on va i el seu rumb té un horitzó ben visible. No
ho diran aquí en plenari, no ho diuen públicament, per ara, però
només per ara. 

El seu nord és clar, la igualtat i la llibertat que el Partit
Popular aplica en la relació castellà-català té una fita: fer de la
llengua castellana una llengua també pròpia de les Illes Balears
i per defecte preferent i protagonista en el país. Açò que no
diuen aquí, però que sí ho diuen als passadissos.
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El nord es veu i el port de sortida ja ha desembarcat, la
modificació de la Llei de funció pública, i de la Llei de règim
jurídic, i de la Llei de coordinació de policies locals i de la Llei
de normalització en el sentit de fer del català una llengua no
obligatòria i no necessària per accedir a la funció pública, per
treballar a l’Administració i servir als ciutadans, aquest era el
primer pas. 

El segon pas serà explicar la realitat, la realitat que cerca i
a què aspira el Partit Popular, que el castellà sigui propi i
reescriure el marc jurídic i capgirar la identitat del país;
espanyolitzar, com agrada al PP de Wert sense Antoni Pastor.

No és estrany, per tant, que els promotors d’aquest canvi,
dins i fora del Partit Popular, s’hagin agafat a un pretès
liberalisme lingüístic quan, de liberal, no en tenen ni el dit petit
del peu dret. El Partit Popular té de liberal el que té
d’astronomia l’astrologia: res. Perquè l’autèntic liberal sap que
la llibertat només és tal quan es donen les condicions d’igualtat
per exercir-se, i aquestes condicions només es donen si les dues
llengües en relació són conegudes de manera general entre la
població de les Illes, i açò, supòs que ho saben, sé que ho saben,
no és així ni fer-hi a prop. Els darrers estudis de l’Institut
d’Estudis Catalans indiquen que prop d’una tercera part de la
població no sap parlar la llengua pròpia del país.

Les comunitats autònomes han d’exercir les seves
competències, també en matèria lingüística, i han de determinar
el significat de la llengua oficial i les conseqüències jurídiques
d’aquesta declaració, i en el nostre cas la comunitat autònoma
de les Illes Balears ha de fer que aquesta tasca sigui coherent
amb un altre concepte, el de llengua pròpia, que no és un
concepte sobrer ni està mancat d’efectes jurídics, sinó que és a
partir del qual se n’ha de derivar la política de normalització que
asseguri la seva pervivència i desenvolupament per tal que el
seu ús en tots els àmbits de la vida pública sigui una realitat. 

El concepte de llengua pròpia implica, doncs, l’entrada en
joc d’un element diferenciador en el marc de la doble oficialitat
espanyola, i aquesta diferenciació es fa a favor de la llengua
territorial, que és l’única que mereix aquest qualificatiu. Supòs
que perquè el Parlament vol que tots els diputats sàpiguen,
efectivament, que açò és així, tots tenen a prop i se’ls ha adreçat
aquest recull de legislació i de jurisprudència on precisament un
sí liberal i expert en drets lingüístics, Josep Maria Quintana, diu
al respecte: “És el caràcter de llengua pròpia atribuït a la
catalana d’on es deriva una conseqüència jurídica bàsica: la de
ser el català la llengua normalment emprada per l’administració.
En aquest sentit l’administració, atenent el caràcter de llengua
pròpia que té la catalana, ha d’operar i relacionar-se en aquesta
llengua de forma principal perquè és la de la comunitat a què
serveix, açò sense perjudici del dret d’opció lingüística dels
particulars d’expressar-se en castellà i sense que tampoc
l’administració no exclogui o desconegui aquesta llengua en la
seva relació amb els ciutadans”. 

Quintana resumeix els efectes jurídics de la llengua pròpia
en quatre aspectes, que ens serveixen per analitzar quina és la
política lingüística del Govern. Primer, que el català és la
llengua de la comunitat autònoma i que com a conseqüència
d’açò ho és del Govern, del Parlament, dels consells i dels
ajuntaments. Però ara, amb la modificació de la Llei de funció
pública açò ja no és així, ja no és així a la pràctica. No només
açò; aquells que en l’exercici de la seva autonomia i
competències actuen amb un criteri normalitzador i d’eficiència
administrativa en l’ús de la llengua catalana, el Govern els
qüestiona, els adverteix i, si és necessari, els impugna. Aquesta
és el cas de Son Servera, de Banyalbufar, de Campanet, de
Petra, d’Algaida... En compliment de la legalitat, diu el Sr.
Gornés en una resposta escrita. Però en canvi el Sr. Gornés calla
i no requereix a l’Ajuntament de Maó el compliment de la
legalitat, quan ell com a regidor aplica a Maó un criteri que per
ara no és legal, l’ús d’un topònim que encara no ha estat aprovat
definitivament per l’ajuntament, que encara no ha estat informat
per la Universitat de les Illes Balears i que no ha estat ratificat
pel Consell de Menorca, un topònim, per cert, que l’Institut
Menorquí d’Estudis ja ha qualificat de desafortunat i
d’acientífic, d’allò que esmentava, d’astrologia i no d’acords
científics, d’astronomia. 

Aquest Partit Popular, sense aquells diputats que puguin
qüestionar el contingut, i que s’ha expressat ja aquí, de l’Estatut
d’Autonomia, aquest Partit Popular està cegat amb el seu nord
que considera un incompliment de la legalitat que un ajuntament
consideri que un arquitecte, un policia o un arxiver municipal,
per exemple, han de saber català, ha de ser un requisit per
accedir a la funció pública. 

En segon lloc, el segon element que destaca com a efecte
jurídic de la llengua pròpia, Quintana esmenta que la
normalització de la llengua catalana és un deure de la comunitat
autònoma. Tampoc no és així perquè el Govern ha fet i fa
deixadesa constant d’aquest deure inexcusable; un govern que
sap que quasi el 30% de la població no sap parlar català i no fa
res és còmplice passiu d’un lingüicidi.

En tercer lloc, també, que el català és la llengua oficial a tots
els nivells educatius. Tampoc, en açò el Govern tampoc, i ja ha
estat objecte de debat arran del decret de llengües i per tant no
m’hi estendré, però sí que crec que és una mostra clara de
l’actitud, aquí ja no passiva sinó activa, contra la llengua del
país. El Govern sap que la llengua a l’ensenyament és
fonamental per normalitzar i per vertebrar, cohesionar el país
entorn de la llengua d’identitat tal com s’hi refereix l’Estatut, i
per açò interpreta la preferència no discriminatòria del Tribunal
Constitucional com una defunció de la prevalença derivada de
la llengua pròpia, i açò és fals i és una interpretació “nortada”,
amb un nord ben clar. 

I el darrer element, el darrer aspecte a efectes jurídics que
esmenta el Sr. Quintana, és que el català és la llengua usual en
emissores de ràdio i televisió de titularitat de l’administració
autonòmica, i com ja també s’ha posat de manifest és cada dia
més evident que el compromís de la televisió pública amb la
llengua catalana és menor i, contràriament, és cada vegada
major a favor de l’emissió i també de la producció en llengua
castellana.
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En definitiva, el Govern ha buidat de contingut jurídic el
precepte estatutari de llengua pròpia i l’ha convertit en una
relíquia jo diria que quasi curiosa i, si no, que em diguin quin
efecte jurídic té avui el fet de ser llengua pròpia la llengua
catalana en la nostra situació i en la política del Govern, que em
diguin quin és l’efecte jurídic que té. 

Així també es deu considerar des d’Europa quan el Consell
d’Europa publica un informe el 2012 sobre les llengües
minoritàries a Espanya, i demana textualment més accions
especialment pel que fa a l’ús de les llengües regionals o
minoritàries, i diu també, parlant de la política educativa que
s’aplica a Catalunya i a les Illes Balears, que la considera
correcta, essent coneixedor a més en aquell moment de la
sentència del Tribunal Constitucional del 2010. I diu també
respecte de les Illes Balears que demana garanties d’oferta de
català a l’ensenyament primari i secundari de les Illes Balears.
Farà cas el Govern a la recomanació del Comitè d’experts i del
Consell d’Europa? Farà cas omís el Govern de la Carta Europea
de llengües regionals o minoritàries a la qual deu compliment
des de l’any 2001? 

Entenc que aquesta moció vol posar, i així s’ha dit, seny i
sentit comú allà on el Partit Popular hi ha posat fòbia i hi ha
posat discòrdia. Deia Epicur que el seny era la primera de totes
les virtuts, però aquesta és evident que no és la virtut del Partit
Popular, un seny per fer que el català torni a formar part del
comú sentir, del sentit comú i de la identitat del país. Per tant
sense cap dubte donarem suport a totes les propostes que de
forma concreta ha presentat en aquesta moció el Partit Socialista
Obrer Espanyol, i acabaré simplement amb una darrera cita que
em sembla que és la clau de volta de la situació que patim avui,
i és aquella màxima que diu que entre el fort i el feble és la
llibertat que oprimeix i la llibertat que allibera. El problema és
que el Partit Popular encara no ha reconegut saber qui és el
dèbil en aquesta situació i en aquesta relació lingüística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc m’agradaria
saber si el posicionament lingüístic del PSIB-PSOE que planteja
en aquesta moció de política lingüística serà el seu plantejament
definitiu, o si al contrari tornarà als seus posicionaments més
radicals com varen demostrar al començament de la legislatura.
Ho dic perquè m’agradaria saber amb qui estic parlant ara: amb
un PSOE que defensa la Constitució, l’Estatut d’Autonomia, la
legalitat i l’equilibri de les nostres llengües?, o un PSOE que
pensa que la llengua pròpia és igual a llengua preferent i que ha
jugat fins ara a ser més catalanista que els seus socis del PSM?
Donem un vot de confiança i pensem que parlam amb el primer
PSOE.

Benvinguts, per tant, al debat de la legalitat normativa, i en
primer lloc, Sra. Marí, m’agradaria aclarir que si bé és cert que
el liberal Smith defensà que la llengua és un bé públic del qual
l’administració s’ha de fer responsable, també li diré que estic
convençut que el Sr. Smith defensava que si una societat té dues
llengües l’administració s’ha de fer responsable de les dues
llengües, Sra. Marí, de les dues, no només d’una, com apuntava
vostè. Així també John Stuart Mill esmentà el manteniment de
la pròpia identitat com un dels fenòmens de la llibertat i la
democràcia, en això estam d’acord. Per tant més llibertat i més
democràcia si la realitat sociocultural d’un poble és plural i
bilingüe, i si es garanteix el coneixement i l’ús de les dues
llengües per igual. 

Com podem apreciar vostès continuen sense entendre la
reforma que vàrem aprovar de la Llei de funció pública, per la
qual han interposat un recurs davant el Tribunal Constitucional,
i els vull recordar que nosaltres hem fet la reforma d’aquesta llei
basant-nos en posicionaments propis del Tribunal
Constitucional, el qual ha expressat la seva doctrina i va dir de
manera clara i explícita que una comunitat autònoma no pot
tractar la seva llengua pròpia com si fos llengua preferent, ja
que aquest tractament atempta contra la Constitució, contra els
principis d’equilibri lingüístic que hi ha d’haver a les comunitats
autònomes que tenguin dues llengües oficials. 

I tampoc no entenen que la nova regulació de la Llei de
funció pública garanteix que tots els ciutadans podran ser atesos
en la seva llengua si així ho desitgen, ja que aquells funcionaris
que estiguin de cara al públic tendran el requisit del
coneixement de la nostra llengua per garantir el dret lingüístic
dels ciutadans. Mentre vostès han fet una demagògia
irresponsable amb aquesta qüestió, el govern del Partit Popular
no ha fet més que adaptar tot un bloc normatiu al nou marc
jurídic establert pel mateix Tribunal Constitucional i garantir
que cap de les nostres llengües quedi discriminada. 

Perquè tot s’ha de dir: quan vostès ens han governat no han
aplicat el que avui demanen en aquesta moció, vostès no han
complit amb rigor el que estableix l’Estatut d’Autonomia, i no
han cercat mai l’equilibri de les dues llengües oficials, sinó que
han treballat més bé per la imposició d’una damunt l’altra, i
això és el que nosaltres no volem. Es tracta de complir amb la
Constitució, amb l’Estatut d’Autonomia, amb la Llei de
normalització lingüística i amb la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques.

Parlen de l’àmbit sanitari, i de la tranquilAlitat psicològica
que dóna que et parlin en la teva llengua. I, home, jo diria més
bé que, la tranquilAlitat psicològica del pacient, la dóna la
professionalitat de l’equip sanitari, i saber que estan en les
millors mans dels millors professionals perquè et curin.
Sincerament, jo personalment m’estim més un bon metge sense
C de català que no un metge no tan bo però que ha accedit pel
C de català, tenint present que a més tenim metges que parlen
un català millor que el seu i que el meu i que potser no tenen el
C de català. El que sí produiria confusió és que vagis a un metge
i et parli una altra llengua completament diferent, que el metge
et comenci a parlar en xinès o en japonès això sí que crearia una
incertesa i una..., no ho sé, una falta d’equilibri, però que et
parlin en una de les nostres llengües oficials, això no hauria
d’inquietar ningú en una societat bilingüe i manco si estàs en les
millors mans dels millors professionals sanitaris. També he de
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dir que les persones que es queixen perquè no se’ls atén en la
seva llengua en el servei sanitari és del 0,0... i alguna cosa, és a
dir, és una xifra absolutament testimonial.

Tal com estableix la resolució del president de l’EBAP de
l’11 de desembre de 2012, per la qual es convoquen els cursos
de català de 2013, s’han ofert quatre cursos de català a
l’Hospital de Son Espases i un altre curs a l’Hospital d’Inca. A
Son Espases s’han ofert tres nivells de coneixement, un curs
nivell A2, dos cursos nivell B2 i un curs nivell C1; a l’Hospital
d’Inca s’ha ofert un curs de nivell C1. A més de tots els cursos
esmentats, tota persona interessada es pot apuntar a qualsevol
curs que ofereixi l’EBAP, es faci allà on es faci. Per tant es fa
la formació i la preparació que marca la llei. Per tant nosaltres
entenem que ja existeix una planificació adequada per part del
Govern de les Illes per a la formació de personal sanitari en la
nostra llengua. Entendran que en aquesta planificació
s’ofereixin cursos atenent també la demanda; el que no és
possible és organitzar cursos sense to ni so malbaratant doblers
públics.

Quant al model d’IB3 pensam que s’ha d’impulsar una
televisió pública que sigui el reflex de la nostra societat i no el
reflex d’una altra comunitat autònoma. Nosaltres estam per
impulsar una televisió en la qual es faci ús de les nostres
modalitats i es pugui reflectir el bilingüisme i la cooficialitat de
les dues llengües que parlam a les Illes Balears. Vostès el que
volien era tenir un canal que fos molt semblant a un canal que
és TV3, i això els ciutadans de les Illes Balears ja tenen la
possibilitat de gaudir d’aquest canal i de l’oferta que pugui tenir,
de la programació que pugui tenir aquest canal, però,
sincerament, quan la gent d’aquí posa IB3 no vol tenir una còpia
de res sinó que vol tenir un canal propi, d’aquí, de les nostres
illes. Quan tu posaves IB3 i senties subtítols en català, el mateix
dialecte que pots escoltar quan poses TV3, et donava la sensació
que no era la teva cadena. Jo crec que s’ha d’apostar per això,
per una personalitat pròpia, per una identitat pròpia, i apostar
per un model lingüístic propi d’aquí, de les Illes Balears, perquè
la gent estigui identificada.

I a més a més li vull dir que, miri, nosaltres creim que el
Govern i que l’ens públic ho estan fent bé, perquè d’ençà que
s’ha canviat aquest model les dades d’audiència han pujat. Per
tant el grau d’acceptació de la gent de les nostres illes és major
amb el model lingüístic que aplica el Partit Popular a IB3 que
no amb el model lingüístic que aplicaven vostès. La recepta és
la mateixa: equilibri, respecte i pluralitat.

Miri, el radicalisme en matèria lingüística mai no ha vengut
de la nostra formació, sinó que ha estat abanderat per les seves
formacions polítiques. No ens sorprèn la postura adquirida pel
PSM en relació amb la llengua perquè tothom sap el que pensa,
però sí ens ha sorprès la postura en determinades ocasions del
PSIB-PSOE, fins ara una postura radicalitzada i allunyada de la
legalitat vigent, amb la qual han jugat a ser més nacionalistes
que els nacionalistes, i que aquest fet els ha passat factura dins
el seu propi partit. Han patit una forta baixada de la seva
militància, i això els hauria de fer reflexionar sobre els vertaders
motius d’aquesta decepció. Per això, repetesc, seran les
propostes d’aquesta moció la postura definitiva del PSIB-
PSOE?, o ara la presenten per moderar, per una qüestió de
l’estratègia política, el seu discurs per tornar una altra vegada a

aquell radicalisme que no fa bé a ningú? Aclareixin-se i
aclareixin-nos aquesta qüestió pel bé de la nostra comunitat.

Mirin, nosaltres pensam en la mateixa línia que apuntava el
conseller Bosch a la interpelAlació, que el fet de normalitzar una
llengua a una comunitat autònoma no pot ser motiu per vulnerar
els drets lingüístics que tots tenim. Nosaltres tractam de dur un
procés normalitzador equilibrat, integrat i respectuós amb
tothom, i aquest els puc assegurar que ha estat, és i serà el nostre
posicionament quant a la política lingüística de la comunitat
autònoma.

Per altra banda estam d’acord que els ciutadans de les Illes
han de conèixer a la perfecció les dues llengües cooficials de la
comunitat autònoma en sortir de l’etapa escolar, però també és
cert que, ateses les característiques d’internacionalitat de les
nostres illes, les quals viuen del turisme, del comerç i
efectivament d’altres sectors que tenen molta difusió arreu del
món, és important el coneixement d’altres llengües estrangeres
per garantir el desenvolupament professional dels nostres
alumnes, i això seria important que quedés reflectit en aquesta
moció. 

Quant a les persones immigrades que són a les nostres illes,
és cert que som una de les comunitats que té un percentatge
elevat; no som la que més, com vostès diuen, però pensam que
seria més adient instar en aquest sentit el Govern de les Illes
Balears a establir els mecanismes necessaris perquè aquests
alumnes nouvinguts es puguin incorporar d’una manera normal
i adequada al nostre sistema educatiu. I també pensam que el
Parlament s’hauria de refermar en el fet que la legislació bàsica
estatal garanteixi l’equilibri entre les dues llengües oficials per
evitar que cap institució, sigui estatal o sigui autonòmica, pugui
fer ingerències en el nostre model plural i bilingüe, sigui la
institució que sigui, sigui una institució d’aquí, de les Illes
Balears, governada per un altre govern o per un altre partit, o
sigui a l’Estat. Aquí tenim un equilibri, aquí tenim un patrimoni
lingüístic, aquí tenim una realitat i aquesta realitat és el que s’ha
de protegir.

Quant al tema del comerç. Home!, vostès varen modificar la
Llei del comerç...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’anar acabant.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Acab, només 30 segons. Vostès varen modificar la Llei del
comerç i ho hem de recordar, perquè volien obligar que tothom
retolàs en català. A més a més, obligaven que les tendes
tenguessin una persona que parlés català. És a dir, vostès feien
un intervencionisme agosarat al nostre petit comerç i a les
nostres empreses. Nosaltres pensam que aquesta no és la línia,
sinó que s’ha de persuadir, s’ha de formar i s’han d’utilitzar
altres vies.

Crec que el consens per part nostra, mai ha estat un obstacle,
tot el contrari. I si és possible arribar a acords, nosaltres som els
primers que hi estam d’acord fins i tot en el tema de la llengua.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula la Sra. Esperança Marí per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc òbviament agraïm
el suport del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds i Més per
Menorca, pel suport a aquesta moció sobre política lingüística.
Crec que ser ferms en el compromís amb la llengua i amb el
país és allò que contribueix en definitiva al seu progrés.

Quant al PP i al Sr. Rubio, en representació com a portaveu
en aquest del Grup Popular, crec que naveguen..., hi ha una
certa navegació entre dues aigües. Jo crec que no es pot anar en
contra de l’Estatut d’Autonomia, perquè és el nostre marc legal
vigent, però després tot allò que són les disposicions que se’n
deriven, aquí és on falla aquest acord, falla allò que hauria de
ser aquest consens. 

Li vull recordar que al marge d’aquestes paraules que
sempre fan servir de radicals o no radicals, jo no sé què vol dir
tot això, jo només li vull dir que l’oficialitat d’una llengua, de
qualsevol llengua en el territori allà on aquesta llengua és
oficial, implica disponibilitat lingüística i crec que no sap
exactament què vol dir això. És a dir, el dret d’usar la llengua
pròpia de les Illes Balears, en tant que llengua oficial, sempre
que vulguem si correspon al deure de l’administració, de totes
les administracions a atendre en català. Això és la disponibilitat
lingüística, un deure acompanya un dret i un dret a un deure de
totes les administracions. La disponibilitat lingüística consisteix
precisament en això i no és una qüestió de PSM, o de PSIB o de
PP. És un principi internacional, és un principi de la Unió
Europea. Existència de disponibilitat lingüística quan hi ha una
llengua oficial i ja està, és així de senzill, no és tan complicat
d’entendre. 

El que passa és que vostès tenen aquesta noció d’Espanya,
un projecte d’Espanya que fa l’Estat espanyol completament
inviable. Estic convençuda que en algun moment s’adonaran
d’això, el fa inviable perquè vostès consideren que Espanya està
formada per una sola nacionalitat i hi ha d’haver una sola
llengua, i aquesta llengua és la que vostès creuen que ha de ser

preferent a l’Estat espanyol. És el discurs de la supremacia
d’una llengua per damunt de les altres. Aquí és allà on no ens
trobaran. No s’ha aconseguit des de Felip V, ni en el segle XIX,
ni tampoc en el segle XX, no s’ha aconseguit. I tampoc no
s’aconseguirà ara. Per tant, tornam ser aquí. 

Vull acabar amb una reflexió i els la transmet des d’aquest
consens per veure si ens podem entendre. Ho faré recordant una
mica el vessant pedagògic. No sé si han vist la pelAlícula Lincoln
d’Steven Spielberg, els la recoman,...

(Remor de veus)

Sí, clar que sí, en català. Crec que és una pelAlícula que pot
interessar als parlamentaris d’aquesta cambra perquè narra la
història d’un gran moment parlamentari i és quan s’aprova
l’esmena tretzena a la Constitució dels Estats Units d’Amèrica,
on s’aboleix l’esclavitud. El diputat Thaddeus Stevens renuncia
per pragmatisme a considerar iguals totes les races, en ares de
poder aprovar l’esmena que aboleix l’esclavitud. Ho vaig trobar
fantàstic -els ho reconec-, quin exercici de pragmatisme per
millorar les coses en un home que hi veia molt més endavant.
Llavors es discutia si totes les races eren iguals, i la majoria
consideraven que no. Es va aprovar l’esmena perquè Stevens va
renunciar a defensar allò que era obvi. Avui poca gent no
qüestiona que totes les races siguin iguals. Més endavant, les
sufragistes batallaren pel vot femení, no només havien de ser
iguals totes les races, sinó que hi havien de poder participar en
plena igualtat homes i dones en la vida pública. Més endavant
encara es van considerar de manera igualitària totes les opcions
sexuals i tenim diferents formes de famílies iguals en drets.

Les llengües, però, i aquí som, encara no són considerades
en peu d’igualtat. El nostre principal signe d’identitat
colAlectiva, el nostre principal signe d’identitat, està en una
situació d’inferioritat davant l’altra llengua oficial del nostre
país. A vostès els escandalitza només de pensar en aquesta
igualtat, en aquesta oficialitat. Quan parlam de llengua, veig
aquell Congrés dels Estats Units, embrancat en discussions
sobre els negres i sobre els esclaus. Però no ho dubtin, arribarà
també un dia en què totes les llengües i totes les cultures també
tendran la mateixa consideració. 

Per això avui, des d’aquí senyors del PP, crec que toca fer
camí també per aconseguir aquesta igualtat de llengües i de
cultures.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí?
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Perdonau, demanaria de fer un recés per aclarir alguns dels
punts que el Sr. Rubio ha comentat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Feim un recés de dos minuts, si els sembla bé, després ja
procedirem a la votació.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Hem arribat a un acord en els punts 1, 2, 4, 6 i 10. Els punts
4 i 6 s’han transaccionat. El punt 4 quedaria de la següent
manera, s’afegiria al final, allà on diu: “les dues llengües
oficials, el català i el castellà, en el sentit que preveu l’article
20, títol II de la Llei de normalització lingüística, el Govern ha
d’adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir
que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva
llengua habitual en iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar
normalment i correctament el català i el castellà al final del
període d’escolaritat obligatòria”. I afegiríem, “i que tenguin un
grau adequat de competència en llengua anglesa”.

Quant a la transacció del punt número 6, el Sr. Rubio llegirà
el redactat final. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, els punts 1 i 2, així com estan? D’acord. Ara
queda la presentació del punt 6. I el 10 també igual? D’acord.

Sí, endavant.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En el punt 6 nosaltres proposam:
“el Parlament de les Illes Balears constata que tenim un
percentatge elevat d’estudiants d’origen immigrant i per aquest
motiu, insta el Govern de les Illes Balears a establir els
mecanismes necessaris perquè aquests alumnes nouvinguts es
puguin incorporar de manera adequada en el nostre sistema
educatiu”.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Si els pareix bé, faríem 3 votacions. La votació
dels punts 1, 2 i 10 seria per unanimitat, són els punts que no
s’han tocat. Els pareix bé? Al PSM?, d’acord, per unanimitat.

I després per unanimitat els dos punts en què hi ha hagut
transaccions, que són els punts 4 i 6. Volen votació, o per
unanimitat? Unanimitat.

Idò passam a la votació dels següents punts: 3, 5, 7, 8 i 9. És
així?

Votam ara els punts 3, 5, 7, 8 i 9. D’acord?

Iniciam la votació. Votam.

Aquests punts queden rebutjats per 33 vots en contra i 24 a
favor.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 428/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la
petició del Govern de les Illes Balears del manteniment de
l'actual sistema de bonificació per als residents en transport
aeri i marítim.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 438/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig de
l'establiment de quantitats màximes bonificables en el
descompte de resident.

IV.3) Proposició no de llei RGE núm. 412/13, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a REB i descompte de residents.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon a
les proposicions no de llei i atès que les tres tracten del mateix
tema, les debatrem conjuntament i, si no s’arriba a un text
consensuat, es votaran per separat.

Primer hi haurà la intervenció del Grup Parlamentari
Popular per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 428/13,
relativa a suport de la petició del Govern de les Illes Balears del
manteniment de l’actual sistema de bonificació per als residents
en transport aeri i marítim.

Té la paraula el Sr. Carlos Veramendi per un temps de deu
minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. La
insularidad, como hemos dicho otras veces, como un hecho
diferenciador, determina la necesidad de que el Estado garantice
medidas mitigadoras, de tal manera que igualen sus residentes
al resto de los ciudadanos del Estado para garantizar su
conectividad y en consecuencia y también importante, su
cohesión territorial.

El reconocimiento expreso que este hecho diferencial
provoca desventajas sobre nuestra conectividad, hace que la
administración deba propiciar soluciones para paliarlas. Así
queda reflejado en el artículo 138 de la Constitución y también
en la disposición adicional sexta de nuestro Estatuto de
Autonomía. De esta manera, también el título I, denominado
transporte y comunicación, artículos 3 a 10 de la Ley 30/98, de
régimen especial insular, posibilita un sistema de bonificación
y compensación del hecho insular en materia de transporte, que
se ha traducido con los cambios normativos en el actual
descuento de residentes de un 50% del precio del billete de los
servicios regulares del transporte aéreo y marítimo, paliando la
falta de disponibilidad de los medios de transporte para la
comunicación exterior. Así, los reales decretos 1316/01, de 30
de noviembre, y 1340/07, de 11 de octubre, regulan la
bonificación en las tarifas de los servicios regulares de
transporte aéreo y marítimo, entre otros para los residentes en
nuestra comunidad. Incluso el Libro Blanco europeo del
transporte, recuerda la obligación de que las políticas de
transporte asuman el carácter específico de las regiones
insulares, con medidas paliativas de su situación de desventaja.
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Además, el Tratado de Amsterdam exige que la liberalización
del transporte aéreo se acompañe de garantías del servicio para
las regiones insulares y periféricas. El transporte aéreo y
marítimo son materias estratégicas para nuestras islas, como
únicas vías de comunicación exterior del tráfico de pasajeros y
mercancías, unido además al condicionante de economía
predominantemente turística.

Este govern tiene un claro compromiso para mejorar todo lo
relacionado a nuestra conectividad aérea y marítima, contando
con los agentes y operadores implicados, trabajando para que
tengamos garantizada la libertad de movimiento y cubrir las
necesidades del turismo y que la insularidad no suponga una
desigualdad en nuestra necesidad de transporte aéreo y
marítimo.

La Conselleria de Turismo se puso a trabajar desde el primer
momento, sin mermar recursos públicos, en diversas lineas de
actuación dentro de los diferentes ámbitos de transporte aéreo
y marítimo, desarrollando unas políticas que garanticen un
transporte aéreo y marítimo que dé verdadera respuesta a las
necesidades de desplazamiento. Destacando su continua
reivindicación de sus intereses y problemas reales de nuestra
comunidad, con la implicación personal, clara y evidente del
presidente Bauzá en la actividad ante el Gobierno central y los
sectores implicados, quedando claro que este govern defenderá
los intereses de nuestra comunidad donde haga falta, en Madrid
o en Bruselas.

Así, este govern elaboró, a diferencia del anterior, un
completo plan en todo lo relacionado con el transporte aéreo y
marítimo, que fue presentado el 24 de enero del 2012 a la
ministra de Fomento, ya que son competencias estatales.
Mencionar también la reciente creación por el Ministerio de
Fomento del Observatorio de precios y competitividad, con el
fin de facilitar el control efectivo de las tarifas del transporte
aéreo, importante herramienta. Lo que está claro es que la
finalidad de conseguir una bajada de las tarifas no se puede
sustentar nunca con una carga hacía el residente, siendo
adecuado el estudio de otras medidas que no pasen por la
posibilidad de modificación del sistema actual de descuento
para los residentes, además de seguir trabajando para evitar el
posible fraude.

Por ello, ante la simple posibilidad de la aplicación de una
tarifa máxima bonificable al actual sistema de descuento para
residentes en nuestras islas, el Govern ha trabajado y trabaja
intensamente en la defensa de los intereses de nuestros
ciudadanos y para que el sistema de bonificación se mantuviese
como hasta ahora. Ya que en palabras del presidente Bauzá este
descuento tal como está ahora es un derecho consolidado e
irrenunciable de los ciudadanos de nuestra comunidad, e
innegociable. Y así lo ha trasladado al Gobierno central. Debe
quedar claro que este govern en el curso de las reuniones, no ha
negociado ni aceptado ninguna propuesta del Gobierno del
Estado en relación a ello, incluso al respecto, no se ha producido
ninguna propuesta concreta. Por tanto, no se ha ocultado, como
muchos quieren venderlo. 

La única propuesta concreta pública que sí se produjo, fue
durante el Gobierno socialista año 2010, cuando el ministro Sr.
Blanco pretendió bajar el descuento al 38%, que debido a la
oposición y rechazo unánime no se produjo. Por no hablar de su
promesa de tarifas aéreas más baratas que este ministro anunció
en un acto en el Conservatorio de Palma el 26 de octubre de
2010, creo que todos ustedes se acordarán, y aplaudieron
constantemente. Pero que nunca lo cumplió y luego se
desentendió, alegando que los precios los fijan las compañías y
no el Gobierno. Otra más de ese Sr. Blanco. 

Por cierto, recordemos que el año 2010, el Grupo
Parlamentario Popular dio apoyo al govern del pacto ante
anuncio de reducción de descuento de residente. Además,
debemos mencionar que a pesar de la actual situación
presupuestaria, los presupuestos generales del Estado del 2013
incluyen una partida de 269,048 para el transporte y de 45,430
millones de euros para el transporte marítimo, con el fin de
cubrir la cobertura económica del actual sistema de bonificación
para los residentes en los territorios no peninsulares.

Respecto a la lamentable situación económica encontrada,
sólo mencionaré unos pequeños datos objetivos. Un agujero en
el Ministerio de Fomento de 40.000 millones de euros, 14.942
millones de euros encontrada en AENA, cerca de 900 millones
de euros gastados en aeropuertos fantasma, o tirados y 275
millones de euros perdidos en los aeropuertos durante el pasado
mandato. Además, destacar que este año el descuento de
residentes se ha universalizado. Los residentes de larga duración
en las islas tienen ya derecho a la bonificación, reivindicación
histórica ya cumplida. Otro logro del Gobierno del Partido
Popular.

Pero a pesar de los discursos catastrofistas,
descalificaciones, desconfianzas e intentar crear alarma para
exclusivamente sacar posible rédito político por parte de los
grupos de la oposición, la realidad es que tal como lo ha
manifestado recientemente el Ministerio de Fomento en nota de
prensa, que les exhibiré aquí y su ministra públicamente, junto
al Presidente Bauzá, el sistema actual de descuento a residente
está plenamente garantizado en las mismas condiciones que
hasta ahora, sin alterar o modificar tal derecho. Como siempre
ha defendido este govern, haciéndoselo saber en todo momento
al Ministerio de Fomento. Por lo tanto, está claro y es una buena
noticia como incluso solicitaba el Grupo Socialista.

Punto y aparte es la necesidad, manifestada también por la
ministra de Fomento, de tratar con las compañías aéreas la
posibilidad de moderar los precios de los pasajes. Esto es un
paso importante, que beneficiaría a los residentes y favorecería
la eficiencia en el sistema de bonificación, ya que esta
bonificación recordemos es dinero público, dinero de todos. Así,
tal como también anunció, hoy mismo el Ministerio de Fomento
inicia una ronda de reuniones con las aerolíneas que operan en
las conexiones en los territorios no peninsulares, procediéndose
a examinar exhaustivamente el comportamiento de los precios
de este mercado aéreo, aquejado de precios excesivos y como
manifestó el presidente Bauzá, no serán los ciudadanos de las
Islas Baleares los que paguen el uso y al abuso de algunas
tarifas. 
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Está claro, y lo he manifestado a los portavoces de la
oposición, no se puede rechazar algo que no se ha producido, a
pesar de que insistan en ello. Destacar que desde el Grupo
Parlamentario Popular hay una amplia capacidad del consenso
al respecto y así lo hemos manifestado reiteradamente. Pero lo
que no consentiremos es que aparentando mayor interés ahora
la oposición, se intenten dar lecciones ni parecer que son los
únicos defensores de los descuentos de residentes y hacer
propuestas desfasadas, incompletas, redundantes e incluso
absurdas. O peor, autoenmendarse a sí mismos, con el fin de
conseguir el consenso que sería lo óptimo para que en este tema
estratégico para los intereses económicos y sociales de nuestra
comunidad tengan ustedes, así se lo he pedido, altura de miras
y haya un pronunciamiento actual y unánime de esta cámara, sin
demagogias, como les proponemos, pero un pronunciamiento
real, no quede incluir por incluir sin razón y sin sentido
entelequias imposibles. No se puede instar a mantener algo que
está mantenido. Ni se puede manifestar firmeza ante algo que ni
se ha propuesto ni se ha producido como pretende la oposición.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular vuelvo a
pedir al resto de grupos parlamentarios el apoyo a esta primera
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que se
presentó, cuyo texto lo repetiré para que vean la claridad: “El
Parlament de les Illes Balears da apoyo al Govern de les Illes
Balears en su petición al Gobierno del Estado del
mantenimiento del actual sistema de bonificación para los
residentes de las Islas Baleares en el transporte aéreo y
marítimo, así como constatar su gran importancia para nuestra
comunidad autónoma”.

Como ven su contenido es real, completo, claro y conciso,
sin demagogias. He intentado hasta la saciedad llegar a algun
tipo de acuerdo. Hemos presentado hasta un texto, incluyendo
puntos de la primera propuesta socialista, ya que después se
autoesmenado. No hemos conseguido en ningún momento
cerrar un acuerdo. Pedir situaciones límite como modificar con
carácter retroactivo los presupuestos generales del Estado creo
que no es serio y más en una situación en que la ministra y el
ministerio lo han dejado bien claro. Este govern en todo
momento ha luchado y luchará para que esto siga así.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
proposició no de llei RGE núm. 438/13, relativa a rebuig de
l’establiment de quanties màximes bonificables en el descompte
de resident. Per defensar l’esmena RGE núm. 708/13 presentada
a la Proposició no de llei RGE núm. 428/13, té la paraula el Sr.
Damià Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Presidenta. Passam a un altre capítol, el d’avui, al
diàleg de besucs que estam mantenint. Per cert, en un diàleg de
besucs fan falta dos besucs per poder dialogar, no només un. I
posats a fer el ridícul, senyores i senyors diputats, m’estim més
fer el ridícul des d’aquesta tribuna, defensant les meves
conviccions i legítimament els interessos dels ciutadans de les
illes, interessos que crec justs, m’estim més fer el ridícul en
aquesta tribuna representant els ciutadans i no fer-ho exhibint-
me grotescament en la premsa internacional.

(Alguns aplaudiments)

Tercera entrega d’aquest debat sobre transport aeri que avui
tenim per etapes, un capítol d’un serial que lamentablement
s’augura llarg. Un capítol d’un serial on avui el Partit Popular
ens demana que donem suport, literalment, al Govern de les
Illes Balears en la seva petició al Govern de l’Estat de
manteniment de l’actual sistema de bonificació per a residents
de les Illes Balears en el transport aeri i marítim, així com
constatar la seva gran importància per a la nostra comunitat
autònoma. Sistema de bonificacions que permet la rebaixa de
posar un sostre, perquè és exigent actualment posar un sostre en
el descompte.

Podríem votar tots a favor sense problemes sobre la
importància del transport aeri. Però crec que res resoldríem fent
un cant unànime d’allò que hauria pogut ser, però no és. Votar
a favor de la petició, segons diu la pnll del Partit Popular, del
suport al Govern de les Illes Balears, també ho podríem fer si
tinguéssim clar que el Govern ho ha fet i a més que ho ha fet on,
quan i com tocava. La proposició no de llei del Partit Popular
diu a la seva exposició de motius que ha de quedar ben clar que
el Govern de les Illes Balears no ha negociat, ni ha acceptat cap
proposta del Govern de l’Estat, sobre posar sostres en el
descompte a residents s’entén. Voldríem creure les afirmacions
que motiven la proposició. D’entrada estàvem disposats a fer un
exercici de credulitat. Però si repassam els capítols anteriors
d’aquest serial, veurem que de tot aquest embolic gran, on hem
pogut comprovar de passada que FITUR ja no rima amb futur,
si cercam entre tanta retòrica ambigua, arribam a la conclusió
que hem d’anar a les fonts, com recomanen els clàssics. Ha de
quedar ben clar que el Govern de les Illes Balears no ha
negociat, diu la proposició no de llei del PP. 

Mirem les fonts. Font número 1, Diari de Sessions del
plenari de dia 23 d’octubre de 2012, parla el conseller de
Turisme Sr. Delgado. “Estamos pendientes de las
negociaciones con el ministerio, este mismo viernes va a tener
lugar la comisión mixta de transporte aéreo Estado-Baleares
y uno de los puntos del orden del día es cómo establecer esa
tarifa máxima de referencia”.

Font número 2, Diari de Sessions de la Comissió de
Turisme de 29 de novembre de 2012. “El Govern del Partido
Popular está defendiendo ante el Ministerio de Fomento una
serie de medidas para evitar que la tarifa máxima se fije en
cantidades excesivamente bajas”. Qui afirmava açò era la
diputada del Partit Popular la Sra. Bosch. I continuava, “ya el
26 de octubre tuvo lugar la comisión mixta de transportes
aéreos Balears-Estado y uno de los puntos del orden del día
fue la tarifa máxima de referencia. El Govern está haciendo los
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deberes”. Fer els deures sobre que la tarifa màxima no “se fije
en cantidades excesivamente bajas”.

(Aldarull)

Com quedam, hi ha hagut negociació o no hi ha hagut
negociació? Tornarem amb el tema del PP de las “cantidades
excesivamente bajas”. I si es prenen el destorb de llegir la
intervenció sencera de la Sra. Bosch, podran comprovar que
entre insults a un servidor i als grups de l’oposició i allò que
encara és més lamentable, entre insults a la intelAligència,
demostrava estar ben informada de les actuacions del Govern.

Podríem continuar, perquè les fonts del PP han brollat
últimament moltes informacions contradictòries i fins i tot,
situacions esperpèntiques. Vàrem poder veure, sentir i llegir el
president Bauzá i el conseller Delgado fer gairebé
simultàniament en minuts de diferència, dir una cosa i la
contrària. Innegociable deia el President i el conseller deia:
“estamos pendientes de que el ministerio nos dé hora”, deia el
conseller, hora per parlar de les negociacions que havia anunciat
en el plenari de dia 23 d’octubre i a la premsa. La qüestió era i
és, sembla, innegociable.

Però a més de tot açò, a la tardor de 2010, els fonaments
d’aquesta casa van tremolar fins escardar el mabre de les
cariàtides. Però és ara l’oposició que és alarmista i que critica
sense fonament. Per açò, per culpa de l’alarmisme de l’oposició
deu que ser la ministra en persona va haver de sortir en ple
FITUR, a petició del president Bauzá, a apagar el foc que feia
pocs minuts havia encès el sots-secretari de Turisme, un alt
responsable de la Sra. Borrego. Per cert, en sabem res de la Sra.
Borrego? La Sra. Ministra no està molt ben dotada per fer de
bomber, pel que es veu, i va deixar viu un caliu que no s’apaga
i que amenaça fer revifar el foc. I qui l’atia no és precisament
l’oposició.

¿Sin topes? Va demanar i reiterar un periodista. La ministra
després de dubtar, a la manera del Sr. Rajoy, es veu que tot
s’empelta, va fugir d’estudi tot dient i no dient. Talment el
president Rajoy. Només que hagués dit la ministra que que no
hi hauria sostre sin topes ja estava, però no ho va dir.
Ambigüitat pura i dura, no sabem si pujava o baixava. La cosa
no és tan fàcil per més exercicis de credulitat que vulguem fer,
perquè el foc pot revifar, la rebaja no es inminente, com va dir
dimecres passat el portaveu del PP i diputat a Corts Sr. Ramis.
No es inminente, no serà avui, qui sap si serà demà, ve a dir el
Sr. Ramis.

Per açò no hi és de més demanar a la ministra que manifesti
les seves intencions de manera clara, explícita i formal i no hi
seria de més per (...) de la nostra tranquilAlitat, la dels ciutadans
i ciutadanes i ja sé que el portaveu del Grup Parlamentari
Popular em dirà que dic dois, que s’iniciés la modificació dels
pressuposts generals per modificar la disposició addicional
desena que permet, encara, la retallada. Em diran que dic dois,
però per molt manco es modifiquen a vegades els pressuposts i
a més al Sr. Aguiló ja li aniria bé i els aniria bé a tots de passada
perquè podria aprofitar per ficar-hi els milions del conveni de
carreteres que vostès afirmen que tenen dins el sac, tot i que el
sac a hores d’ara no l’ha vist ningú i els doblers del tren, ara que
s’ha (...) l’estat de rebaixes i les inversions estatutàries.
Aprofitin l’ocasió que els brindam, ara que encara és poc.

Demanar garanties a la ministra de Foment no és banal,
senyores i senyors diputats, l’any 2010 va aparèixer una
disposició addicional semblant a la que ara és vigent que
permetia també posar sostres, però a més d’escardar les
cariàtides i d’aprovar en aquest parlament una posició conjunta
que ara sembla impossible, el Grup Parlamentari Socialista del
Congrés va esmenar els pressuposts, els pressuposts del Govern
al qual donava suport, i l’amenaça va desaparèixer dels
pressuposts. Açò amb el vot a favor del PP en defensa dels
interessos de les Illes Balears.

I ara, en canvi, quan el Grup Parlamentari Socialista entre
altres grups ha presentat una esmena similar a la 2010 als
pressuposts del Sr. Rajoy els diputats i senadors del Partit
Popular hi han votat en contra en defensa, és clar, com al 2010,
dels interessos de les Illes Balears. Per tant, la fi del món que
amenaçava Balears l’any 2010 ara és més amenaça que mai
perquè la disposició addicional, avui, ara i aquí, és vigent i ben
viva.

Recorden, senyores i senyors, que l’anticrist Zapatero va
prometre en campanya electoral de 2004 que el descompte
passaria del 33 al 50% si guanyava? I recorden després el
sacramental que va armar el Partit Popular perquè Zapatero va
tenir la gosadia de pujar el descompte en tres anys, en tres
terminis en tost d’un? Ara és l’oposició qui crea alarma.
Demanar la retirada de la disposició addicional no és banal. 

Tornem a les fonts, als antecedents, perquè n’hi ha i del
Partit Popular. Llei 12/1996, de 30 de desembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1997, “Subvenciones
al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla. Se autoriza al Gobierno para que modifique
la cuantía de las subvenciones”, etc, “en todo caso y sin
perjucio de lo anterior a partir de 1 de enero de 1997 la
cuantía de la subvención se determinará aplicando los
porcentajes de subvención legalmente establecidos al importe
del título de transporte con derecho a subvención, siempre que
dicho importe no sea superior a las siguentes cantidades, en
cuyo caso la subvención se limitará a estos importes -és a dir,
sostre-: Desplazamientos Baleares-resto del territorio
nacional, 2.800 pesetas ida o vuelta y 5.600 pesetas ida y
vuelta”. 

Baleares-resto del territorio nacional, tant era si anaves de
Palma a Madrid com de Menorca (...), tot l’import real del
bitllet que passava de 2.800 euros a pagar. I els estudis de rutes
i de preus i de totes aquestes coses que diu el ministeri que fa
ara els va fer llavors tan afines i tan d’acord com diuen que fan
ara i com han fet per cert amb els preus de la declaració
Menorca-Madrid, es van fer tan afinats i tan d’acord amb els
interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears que vet
aquí que dia 12 de febrer de 1997, 33 dies després d’entrar en
vigor la clàusula que retallava el descompte, el BOE publicava
el següent: Punt 4: “Desplazamiento Baleares-resto del
territorio nacional, 5.000 pesetas ida o vuelta y 10.000 pesetas
ida y vuelta”. 
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Ho havien fet tan bé que es varen haver d’esmenar els
pressuposts de l’Estat que es veu que no es poden esmenar, es
veu que no es poden esmenar, que el Sr. Cascos va fer tots els
disbarats que ara sembla que ens acusen que fa l’oposició per
corregir el pegat que havia fet, perquè evidentment per 2.800
pessetes molts de vols i menys de les illes menors era
pràcticament impossible volar.

Crec que hauríem de felicitar en tot cas el Sr. Álvarez
Cascos, ni que sigui en caràcter retroactiu, pel seu rigor i pel seu
efecte per als ciutadans i ciutadanes de les nostres illes i ja sé
que el Sr. Álvarez Cascos no té res a veure amb el Partit
Popular, però és un antecedent que també ajuda que estiguem
escaldats. Escaldats, tot i que el Sr. Cascos al carrer Génova ja
no el coneguin de res.

Donarem suport a la proposició no de llei del PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca perquè no hi serà de
més regular el descompte per llei. La proposició no de llei del
Grup Parlamentari Socialista registrada el 28 de gener, el dia
que el president Bauzá va dir que el 50% era innegociable i el
conseller Delgado va afirmar que negociava, es defensa tal com
ve; tal com ve i tal com el PP l’ha votada a favor a Campos,
Manacor i Calvià, (...) política del conseller.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca per defensar la Proposició no de llei
RGE núm. 412/2013, relativa a descompte de residents. Té la
paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, la veritat és que Sr. Veramendi és difícil d’entendre,
avui durant tota la sessió se’ns ha dit una vegada i una altra que
no havia passat res, que no passa res, que no s’ha qüestionat res,
que no hi ha hagut negociació, fins i tot sembla que ni tan sols
hi ha hagut diàleg, doncs per què el Partit Popular presenta idò
una proposició no de llei perquè l’Estat mantengui l’actual
sistema de bonificació per a residents?, per què?, perquè algú ho
ha qüestionat, si no, no tendria sentit, algú ho ha qüestionat i,
perquè algú ho ha qüestionat calia avui que aquest parlament es
pronunciés de manera unànime i de manera contundent.

El debat, efectivament, d’avui és un debat d’aquells que es
podria dir previsible i ho és per dos motius: primer, perquè
aquest parlament ja s’ha pronunciat en -comptades- 24
resolucions relacionades amb el transport aeri, 24, 24 que diuen
si fa no fa exactament el mateix, moltes aprovades per
unanimitat i els darrers anys moltes relacionades específicament
amb el descompte de resident.

En segon lloc, deia que es previsible perquè en el tema que
avui debatem la situació es repeteix. Sí, fa un poc més de dos
anys, el Govern del regne d’Espanya ja va qüestionar l’actual
model de bonificació del transport aeri cabdal per compensar els
costs d’insularitat i els termes, els mots, els arguments que es
varen utilitzar aleshores per qüestionar el model actual
s’assemblen molt, moltíssim, s’assemblen molt als actuals.

És clar que hi ha una diferència: abans governava el Partit
Socialista Obrer Espanyol i ara governa el Partit Popular a
Madrid, tot i que els fets posen de manifest que aquesta no és en
el tema que debatem una diferència substancial. Açò sí, val la
pena recordar que en aquella ocasió aquest parlament va aprovar
dues proposicions no de llei, una de les quals provenia del Partit
Popular i l’altra dels grups que donaven suport al Govern i
ambdues es varen aprovar per unanimitat i cap de les dues eren
neutres ni buides de contingut, rebutjaven l’anunci fet pel
Ministeri de Foment de rebaixar el descompte de resident,
s’instava el Govern a reaccionar amb contundència i es
reclamava compliment del que l’Estat, la Constitució i la Llei de
règim especial marquen.

Quin era el contingut de la resolució que promovia, que va
promoure el Partit Popular, els dos primers punts que es varen
mantenir a la resolució? Crec que val la pena saber què deia el
Partit Popular el 2010, deia que el Parlament rebutja -rebutja-
l’anunci fet pel Ministeri de Foment de rebaixar el percentatge
del descompte de resident per a determinats tipus de bitllet i
insta al seu manteniment íntegre i, en segon lloc, insta el Govern
de les Illes Balears perquè amb caràcter d’urgència es convoqui
la Comissió Mixta de Seguiment de la Declaració de Servei
Públic. Aquesta era l’actitud del Govern el 2010. Aquesta,
esperàvem que hauria d’haver estat també l’actitud i els termes
amb els quals s’hauria d’haver expressat el Partit Popular.

Ambdues proposicions no de llei varen estar presidides -com
deia- pel consens; ambdues varen ser recíprocament assumides,
votades per tots els grups perquè tots tenien clar, teníem clar,
que el missatge que havia de sortir del Parlament havia de ser
clar, nítid i contundent i havia de ser així perquè a Madrid, la
resposta que li arribàs fos efectiva i perquè aquesta unanimitat
és el reflex de la unanimitat que existeix a la societat civil que
proclamava i expressava la Plataforma per a un transport aeri
digne, per exemple, la Mesa del transport aeri de les Illes
Balears, les patronals i també, per què no dir-ho, les
institucions, els consells insulars i els ajuntaments, tots érem
conscients, som conscients, de la transcendència dels costs de
la insularitat, del transport aeri i marítim per al nostre país com
per a totes les illes del món.

Hem dedicat ja multitud de debats a aquests costs i a la
insuficiència flagrant del seu reconeixement per part de l’Estat
i per açò ara, ara, com es deia al 2010, és hora de no fer
pronunciaments buits de contingut, sinó clars i nítids.
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Tanmateix som conscients tots que el nostre objectiu va més
enllà del descompte. Avui alguns defensen i defensam la revisió
de l’obligació del servei públic entre illes i que aquesta
obligació de servei públic es fonamenti en una tarifa única,
plana i universal.

Defensam també que l’obligació de servei públic entre les
Illes i les principals ciutats de la península sigui possible i si és
necessari que es dugui a terme com s’ha duit a terme en el cas
de Menorca-Madrid, açò sí, no repetim els errors que vàrem
cometre amb aquella obligació de servei públic entre illes, a
alguns ens fa la impressió que l’actual Menorca-Madrid repeteix
els mateixos dèficits: preu de sortida massa elevat, preu de
referència -de referència, Sra. Cabrer-, de referència, el que va
arriba a dir el Partit Popular perquè es negociava a través d’un
preu de referència i no a través d’un preu màxim, i uns horaris
una altra vegada que no resolen les necessitats dels ciutadans de
les Illes i en aquest cas dels ciutadans de Menorca.

El nostre objectiu va més enllà -ho hem dit- del descompte,
però mentre no s’hagi definit un nou marc, pactat, que respecti
l’estat i que respecti l’Estatut i el règim especial i que en cap cas
no suposi incrementar la distància entre el preu mitjà que paga
un peninsular per fer un quilòmetre i el preu mitjà que paga un
illenc per sortir del seu territori, sempre, mentre no es donin
aquestes condicions ningú, absolutament ningú no ens ha de
qüestionar i no ha de debilitar el model que tenim.

Quina era l’actitud en aquell moment del 2010 i que avui
tots, tots podríem repetir? Es deia: “Malgrat la unanimitat
reiterada en aquest parlament, el Ministeri de Foment vol llevar
part del descompte de resident que tant ha costat obtenir en
aquestes illes, un dret fonamental, constitucional, estatutari i
recollit a la Llei de règim especial de les Illes Balears, on a
l’article 5 -ens deia- diu clarament que s’ha de consultar
qualsevol canvi al Govern de les Illes Balears”. 

Era açò que es feia?, consultar al Govern de les Illes
Balears? què s’ha fet... i en cap cas les ajudes no poden
disminuir respecte de la situació actual, però a més es deia en
aquell moment “no es pot fer una proposta que incompleix la
llei, que incompleix la voluntat dels ciutadans”. Açò és el que
deia la Sra. Cabrer en aquell diari de sessions de 21 de setembre
de 2010.

Deia també que el Partit Popular... i ho referia al Sr. Blanco,
era un ignorant, li deia, que feia anuncis sense estudiar els
temes, dient que la classe superior o preus superiors del
descompte aeri eren ilAlegals. Em sona a les referències que
aquests dies hem pogut sentir per justificar el poder negociar,
parlamentar, parlar amb el Govern i posar en qüestió l’actual
model, però sobretot -es deia en aquell moment-, “però avui és
un dia d’unanimitat en aquest parlament”, es deia el 2010,
també ho és avui. “Pel Partit Popular -es deia- no ens quedarem,
votarem en unanimitat a aquesta cambra, donarem suport al
Govern perquè faci front al ministeri els vegades que faci falta”,
però, saben vostès quantes vegades aquesta legislatura hem
donat el nostre suport i res no s’ha fet? Açò és el que nosaltres
podríem dir també avui. Açò són paraules de la Sra. Cabrer.
“No creu el Govern que a més d’aquestes declaracions
conjuntes s’hauria d’aconseguir alguna cosa més que aquest
paper?”, deia la Sra. Cabrer, açò és el que avui nosaltres
hauríem de dir. “Esperam -acabava- alguna reacció més

contundent i sobretot més eficaç -ho deia respecte del Govern
del pacte de progrés. Esperam una resposta -en aquell cas
jurídica o política- que aturi aquest disbarat, per això nosaltres,
el partit, l’únic partit de l’oposició demanam què pensa fer el
Govern jurídicament o políticament per evitar que ens llevin un
dret fonamental. És açò el que volen sentir els ciutadans de les
Illes Balears”.

Senyors del Partit Popular, açò és el que volen sentir els
ciutadans de les Illes Balears, una resposta clara, contundent i
amb contingut en contra d’únicament la possibilitat de
qüestionar i d’habilitar l’actual model. 

És per açò que la nostra proposta és molt clara: per una
banda, rebutjar -com es va fer el 2010-, rebutjar la decisió del
Ministeri de Foment en els mateixos en què ho va proposar el
Partit Popular. De bell nou li demanam ara que assumeixi el
mateix tarannà que tenia llavors, la mateixa actitud. 

Demanam que el Parlament, també, sigui clar perquè no es
qüestioni el descompte de resident mentre aquest sigui el model
i sigui el model que ha assumit i assumim el conjunt
d’institucions i ciutadans de les Illes, quan es negociï i es parli
d’un altre, doncs estarem en una altra situació. 

I finalment, creim que la situació demana estabilitat i el que
dóna estabilitat i garanties a aquests ciutadans és la llei. Per tant,
o bé es canvia, es modifica allò que la Llei de pressuposts
preveia com a una possibilitat a la qual el Govern es podia
acollir i podia executar o bé, i és aquesta la nostra proposta,
instar que es promogui una llei que reguli la qüestió, el tema del
transport aeri i en concret el tema del descompte de residents
per tal que doni garanties, una llei que, lògicament, hauria
d’acabar inclosa en el seu contingut dins el règim especial de les
Illes Balears que el nostre estatut contempla.

Només val la pena recordar que per al nostre estatut el tema
de la insularitat no és en absolut...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, acab. ... secundari. 

L’article 3 de l’Estatut parla de la insularitat i l’estableix
com a element diferencial i mereixedor d’especial protecció i la
disposició addicional sisena estableix el mecanisme perquè
aquest reconeixement sigui efectiu i l’estableix a través d’una
llei, d’una llei que aquest parlament hauria de promoure. Si
massa llarg és una llei de règim especial...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, hauria d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...per a les Illes Balears demanam almanco una llei específica
ara que es pot tramitar de manera ràpida, en sis mesos pot estar
aprovada, dóna estabilitat i garanties i després lògicament el seu
contingut s’incorpora a allò que ha de ser la llei de règim
especial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari Popular per fixar posició
i per dir si admet l’esmena del Grup Parlamentari Socialista; en
el seu nom, el diputat Carles Veramendi, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Muy bien, Sr. Borrás, muy bien,
muy bien llegado al 2013, me habla del Sr. Cascos, de la peseta
incluso, al final parecía un capítulo de estos de la serie
Cuéntame, que debe ser lo que usted recuerda. Mire, el
descuento de residente está igual, listo, digan lo que digan, es un
debate estéril, está igual, si hoy va a comprar un billete tiene el
descuento de residente, mañana igual, está igual. Cada día me
sorprende más su oposición, ya llegamos... todos estos días que
he intentado hablar con usted, cada vez me sorprende más.

Presentamos primero una proposición no de ley clara,
concreta y reivindicativa sobre un tema estratégico, la hemos
presentado, Sr. Martí, para que vea que el Partido Popular aparte
de las manifestaciones públicas lo presenta por escrito, ¿eh? Les
pedimos unanimidad para remar juntos en un tema tan
importante. Ya sé que buscan muchas veces, la mayoría de
veces la confrontación. Presentan después unas proposiciones
no de ley posteriores, incluso el Sr. Borrás en el rien va plus se
autoenmienda, pero no pasa nada. Es que no sé como calificarlo,
parece que las presentan por presentar o que evitan el consenso.

Lo suyo es un auténtico -y lo he constatado esta semana-
monólogo, un monólogo, no hay diálogo, un monólogo. O
aceptamos lo suyo o no hay nada, no hay nada ni que reaccionar
ni nada que rechazar, en el 2010 sí que había algo que rechazar,
que era una propuesta concreta del ministro Blanco, aquí no hay
ninguna propuesta, usted va y compra el mismo billete de
residente.

Han llegado a presentar dos textos diferentes para el mismo
asunto, una PNL y el otro las autoenmiendas de adición. Me
hubiese gustado que lo aclarasen porque es kafkiano.
Comprendan que evidentemente no podemos aceptar lo que
ustedes pretenden por razones muy obvias. 

Acepten, les he dicho, la propuesta del Grupo Parlamentario
Popular y votenla a favor, es realista, clara y asumible, creo que
en este tema no pueden obviar -como pretenden siempre- al
Govern de les Illes Balears. Este govern ha defendido el
mantenimiento del actual sistema de residentes y ahí está
evidente ¿eh?, por lo tanto, los intereses de la comunidad
autónoma. 

Sr. Borrás, usando un símil futbolístico, usted es de los que
marca gol en propia puerta y corre a celebrarlo porque es que es
increíble, le pido coherencia, le pido coherencia.

(Alguns aplaudiments, rialles i remor de veus)

No puede ser caótico, usted enciende el fuego, lo apaga y
después lo vuelve a encender, o sea, es lo que nos ha hecho,
enmienda, contraenmienda y retroenmienda. Sr. Martí, no
podemos, se lo he dicho aquí fuera hasta la saciedad, ya tengo
hasta la voz estropeada, no podemos rechazar lo que no se ha
producido, salvo en el terreno de lo surrealista, que no sé si en
eso quiere entrar.

Como ha dicho el conseller Delgado, le pido seriedad.

Sr. Borrás, su propuesta 1 no tiene desperdicio, igual que la
2. La primera la presentó a la carrera, oye que el Partido Popular
ha presentado uno, venga, yo presento uno, y se nota, está
incompleta, vaya, se olvidó del transporte marítimo, vaya por
Dios, se olvidó del transporte marítimo. Es, además, reiterativa,
tal, habla, manifestar al Gobierno central, al Ministerio de
Fomento, es lo mismo, y usted quiere instar a dos mismos
órganos de la misma administración. Mire, ¿sabe qué pasa? Que
corrió. ¿Qué quiere que votemos su enmienda, su
contraenmienda, su autodefinición? He hecho todo lo posible
para alcanzar un acuerdo hasta hace poco, creo que hasta aquí
fuera, pero veo que nada; les hemos dado, les he dado un texto
incluyendo parte de la suya, tampoco va bien, no quieren
consenso, mala suerte.

Les hacemos esta nueva propuesta, tampoco, un poquito más
quiero. Mire, Sr. Martí y Sr. Borrás, se lo he dicho claramente,
la disposición adicional trece de los presupuestos 2013 habla de
“podrá”, no deberá, al no hacerlo no conculca ninguna norma,
como así lo ha manifestado la ministra.

Sr. Borrás, menos falsedades ligeras, el caso 2010 no tiene
nada que ver con ahora, ahora no hay propuesta, ya lo he dicho,
antes había un papelito.

Sr. Martí, en esta proposición se debaten los descuentos de
residente, si le añade el tramitar una ley aparte de algo más que
se le ha ocurrido, me parece que es ampliar el tema. Usted es de
los que amasa más o no lo entiende.

Sr. Borrás, repito, exconseller insular de Movilidad de
Menorca, parece mentira que hable como hable y parece
mentira que afirme lo que afirme, mire, es un auténtico caos sus
proposiciones, y más conociendo la materia, no es posible,
además, votársela. Lo que me preocupa es que el Sr. Borrás y el
Sr. Martí no se fían de nada, con todo el respeto, ¿son ustedes
fiables? Me lo hacen decir, yo creo que no.
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Lo que el ministerio ha hecho en nota de prensa y lo que ha
hecho en manifestaciones públicas está clarísimo, si no se fían
es porque no quieren fiarse, pretenden que instemos una
modificación de los presupuestos generales del Estado, con
carácter retroactiva del 2013, ya en vigor, que saben que es
inviable pero que buscan esa ficción.

Sr. Borrás, esta ley que ahora exige en esa notita que me ha
dado, tenemos que realizar (...), ¿por qué no la hizo usted
cuando era conseller de Movilidad del Consell de Menorca,
haberle dicho Sr. Blanco hay que hacer esta ley? Ahí, en aquel
momento era un ataque real, pero claro estaba en el Consell de
Menorca, se estaba bien ahí.

Mira, les contesto que ni lo pensaron.

Verborrea, mucha verborrea, Sr. Borrás, nos ha dado
muchos datos, compromiso de manera oficial, formal, pública,
clara y explícita, me cuesta respirar; es lo que ha hecho la
ministra, lo ha hecho formal, oficial, pública y clara; es tanto la
nota de premsa como las declaraciones, por tanto, lo que
enmienda usted está hecho por parte del ministerio.

Por cierto, final claro de la historia, el descuento sigue
exactamente igual, usaré otro símil deportivo: punto pelota.

En fin, vuelvan a la cordura y al consenso, ya sé que les
cuesta y en ello siempre tendrán la mano y estará a su lado el
Grupo Parlamentario Popular, pero veo que, una vez más, no
han vuelto a estar a la altura, ni en este tema, que sí es
estratégico, no lo quieren apoyar. Por eso, si no llegan a
consenso en este punto es para decirles claramente la frase de
“apaguen y váyanse”.

Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, Sr. Damià
Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Supòs que és bastant més interessant
debatre aquí sobre la meva presumpta incapacitat que no debatre
sobre la realitat. Però la realitat és que els pressuposts generals
de l’Estat d’enguany, vigents, posen que es pot posar un sostre
al descompte de resident, i açò és la realitat vigent, palpable. I
per què no ens en fiam, per què no ens en fiam? No ens en fiam
precisament perquè, després de tot el que vam haver de sentir en
aquesta cambra durant el debat de pressuposts generals de
l’Estat sobre que n’era injust, sobre que farien no sé quantes
esmenes, sobre tot de romanços que vam poder sentir, la realitat
és que ni un euro ni una pesseta ni un real. Els pitjors
pressuposts de la comunitat en finançament de la història de la
nostra comunitat, i no només els pitjors en finançament històric
de la nostra comunitat sinó que un dret que sembla que
compartim tots, com el descompte de resident, doncs està
retallat per segona vegada en la història, primer el Sr. Álvarez
Cascos, serà de Cuéntame, però avui és de rigorosa actualitat,
es veu que açò torna i retorna. Sobre açò se’n ralla molt i de

sobres també se’n ralla molt, i si no Álvarez Cascos crec que és
el número dos del rànquing de presumptes ensobrats del Partit
Popular.

(Alguns aplaudiments)

L’actual sistema ho permet, podrà, és a dir que la ministra,
si vol, ho pot fer demà mateix, i la ministra, vostès diran el que
vulguin, però ha dit que el sistema es mantindria tal com està
ara, és a dir, amb la disposició addicional, amb l’espasa de
Dàmocles damunt el cap dels ciutadans de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I veient, veient quin és el pes, la insuportable lleugeresa del
Partit Popular davant del Govern del Sr. Rajoy, no ens podem
fiar que la ministra els faci cas, no els ha fet cas la ministra a les
inversions de carreteres, no els ha fet cas la ministra a les
inversions de ferrocarril, ens farà cas ara quan ja té antecedents
de retalls en el descompte de resident? L’actual sistema és als
pressuposts generals de l’Estat, vostè diu: ara no hi ha res; el
2010 hi havia un paperet, un paperet que no va ser enregistrat
enlloc, una esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista
en el Congrés dels Diputats que van votar en contra dels
pressuposts del Govern del Sr. Zapatero, que va suprimir
qualsevol possibilitat, també posava “podrà”, i va ser suprimit
i vostès van fer, van clamar el crit en el cel, vostès van exclamar
davant aquella vergonya que es produïa. I ara, situació similar,
calcada, calcada, vostès voten en contra, per què hi van votar en
contra? Per què van permetre ...

Quina capacitat de convicció que tenen davant els seus
companys, els germans grans de Madrid, perquè els germans
grans de Madrid no només els lleven el menjar sinó que a sobre
no els deixen pràcticament ni alenar.

Miri, baralla de contradiccions amb les nostres esmenes, de
quan vaig registrar l’esmena, ja he dit el mateix que després,
poc després, el Sr. Delgado i el Sr. Bauzá van dir alguna cosa i
la contrària, ens va fer, que després el Sr. Ramis ha dit més
coses, han passat tantes coses de llavors ençà, fins ahir a les
dues, a la una i mitja que va ser registrada aquesta esmena, que
vam veure, vam entendre que era imprescindible no només
instar que es fessin les coses, sinó deixar molt clar i molt
llampant quina era la posició del Partit Popular, del Partit
Popular de no defensar els interessos de les Illes Balears i que
la intenció nostra era una: que es retiri dels pressuposts generals
de l’Estat la disposició addicional, vostè em diu que no és
possible, però el Sr. Álvarez Cascos bé que ho va fer, i supòs
que li va permetre el Sr. Aznar, un altre que torni surar aquests
dies moltíssim. I si ho va fer el Sr. Álvarez Cascos, resulta que
vostès ara no ho poden presentar, no poden fer una proposició
no de llei?
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I també demanam a la ministra una exposició clara,
explícita, rotunda i formal. Vostè ha dit que aquestes paraules
el deixen sense alè, es veu que no té molt de costum d’emprar-
les, però una exposició clara, profunda, explícita i formal és el
mínim que es pot demanar a una ministra, i esperem que ho faci
(...), té una altra oportunitat, esperem; però que no digui se
mantendrá como está hasta ahora, perquè açò vol dir espasa de
Dàmocles damunt els ciutadans. Ha dit com està fins dia 30 de
desembre del 2012, sí, a vostès açò els és igual, perquè vostè es
fia de la paraula de la ministra i jo no tenc per què fiar-me de la
paraula de la ministra, però sí que no em fiï de les intencions del
Ministeri de Foment, perquè tenim antecedents, com el del Sr.
Álvarez Cascos, tenim antecedents també, que vam aconseguir
frenar a temps, amb l’esforç de tots, del Sr. Blanco, i tenim
molts d’antecedents que no són en els registres del Diari de
Sessions sinó que són als tribunals.

Moltes gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de paraula del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula el Sr.
Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Els tres textos que s’han
presentat, els tres continguts, les propostes de resolució que
inclouen les proposicions no de llei, les tres són perfectament
assumibles, eren perfectament assumibles, i el consens i la
unanimitat era possible amb la mateixa forma que es va assolir
el 2010, que tots els grups donessin suport a les tres propostes
que s’han presentat. Vostès aquesta unanimitat i aquest suport
no l’han volgut i crec que és una autèntica irresponsabilitat avui
no haver estat capaç de trobar i de possibilitar una solució i una
resposta unànime.

(Remor de veus)

Que em diu que és surrealista? Deu ser hiperrealista la
situació que la ministra Pastor puntualitzi a Canàries, davant el
caos que generen les seves declaracions, textualment, “Lo que
está viendo su ministerio con los trabajos en curso es que un
mismo trayecto se hace por 600 euros y por 60. Por lo que
estamos estudiando y analizando estas diferencias entre
tarifas”. I surt després la secretària d’Estat de Turisme i la
secretària general de Transport concretant, elles: “Confirman
que el Ministerio de Fomento pondrá un límite máximo al
importe de las tarifas que tienen derecho a subvención para
viajar con avión a la península y las islas”. La Sra. Carmen
Libero considera que no és normal que l’Estat subvencioni
preus de bitllets d’avió de 550 euros per viatjar a les Illes
Balears, no sap que els preus més cars són els dels bitllets que
es compren a darrera hora, en dies assenyalats o si es fan
escales. Ahir, per exemple, anar de Menorca a Madrid m’hagués
costat exactament 450 euros, sense descompte de resident, i
només d’anada.

Açò és la situació que el Partit Popular no vol denunciar?
Aquesta és la situació que creu que no requereix un esforç
d’unanimitat?

I no, no és una ocurrència que té el nostre grup parlamentari
que el tema del transport aeri, i el transport marítim també, el
descompte de resident es reguli per llei, no, cap; és una
ocurrència que el nostre Estatut ho contempli dins la disposició
addicional sisena del règim especial insular? És açò una
ocurrència del nostre grup? No, demanam que es desenvolupi
aquesta disposició i que es reguli. I la disposició diu clarament:
En el marc d’aquesta llei, l’administració general de l’Estat
ajustarà la seva política a la realitat pluriinsular de la comunitat
autònoma. I entre els elements que destaca d’especial
rellevància hi ha el transport. Una ocurrència? No.

Aquesta era una forma de donar contingut a un acord
unànime i aquesta és la proposta que el Partit Popular no vol.
Incomprensible, 24 propostes de resolució en aquest parlament
que cerquen la unanimitat en el tema del transport i avui el
Partit Popular es despenja.

Jo només puc acabar amb què ens trobam avui en un debat
que crec que culmina, que podríem denominar la pitjor
legislatura que en transport aeri ha patit la nostra comunitat
autònoma; una comunitat autònoma dependent fonamentalment
de la comunicació vital d’aquest tipus de transport, l’aeri. En
lloc d’avançar, retrocedim, ha estat la legislatura de les passes
enrera en transport aeri i les passes enrera són símptomes de
fracàs i d’esgotament, paraules de la Sra. Cabrer, en el Diari de
21 de setembre del 2010. Aquesta és la situació que
perfectament descriu com acabava la intervenció de la Sra.
Cabrer, aquesta és la situació.

La d’abans vostès constantment la retreuen per menysprear-
la, com si tot el temps passat no hagués existit, ningú no hagués
fet res i vostès venguessin aquí de salvadors. Bé, idò, la
proposta d’avui era per salvar un poc més el destí d’aquesta
comunitat, a través d’una proposta amb contingut amb rang de
llei, cosa que haurien de reclamar tots i cada un dels diputats
d’aquí, que Madrid es banyi d’una vegada i escrigui damunt
paper, aprovat per les Corts Generals, que el transport aeri és,
efectivament, fonamental per a les nostres illes. Avui era una
oportunitat, crec que el Partit Popular ha ajudat que aquesta
oportunitat no es pugui assolir amb el consens que era necessari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En primer lloc, sotmetrem a votació la Proposició no de llei
RGE núm. 428/13. Començam a votar..., aquesta 428 és del
Grup Parlamentari Popular, sí, sense l’esmena, just la
proposició no de llei.
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Iniciam la votació. Tornam començar, la primera, ara els ho
diré, és la del Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 428/13,
Grup Parlamentari Popular. Iniciam la votació. Votam.

Queda aprovada per 35 vots a favor; 18 en contra i 5
abstencions.

A continuació, procedim a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 438/13, que és del Grup Parlamentari Socialista.
Procedim a la votació. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra i 24 a favor.

Finalment, procedim a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 412/13, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca. Procedim a la votació. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra i 24 a favor.

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