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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Abans de començar la
sessió aquesta presidència ha d’informar que se li ha fet arribar
la conveniència d’alterar l’ordre del dia i, per tant, proposa a la
Cambra, d’acord amb l’article 73 del Reglament del Parlament,
alterar l’ordre del dia d’avui en el sentit de debatre les esmenes
a la totalitat de devolució, presentades al Projecte de llei RGE
núm. 1097/13, de mesures tributàries per a la sostenibilitat
financera de la hisenda pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, just després del torn de preguntes. És a dir que el
que era el quart punt seria el segon punt de l’ordre del dia. 

Puc entendre aprovada per unanimitat aquesta alteració de
l’ordre del dia? La puc entendre aprovada? D’acord. Moltes
gràcies, i procedirem d’aquesta manera.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 2232/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte per a Platja d'En Bossa a
Eivissa.

Primera pregunta RGE núm. 2232/13, ajornada a la sessió
anterior, relativa a projecte per a la Platja d’En Bossa, a Eivissa,
que formula la diputada Sra. Esperança Marí i Mayans del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Sr. Conseller,
recentment s’ha donat a conèixer el projecte del Grup
d’Empreses Matutes per a la Platja d’En Bossa, que ha aixecat
molta expectativa entre els sectors econòmics i turístics a l’illa
d’Eivissa. Per tant, ens agradaria saber, quina valoració fa el
Govern d’aquest projecte? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada. Bueno, mi
competencia, como usted sabe, es en materia turística y sí le
puedo decir que desde el punto de vista turístico cualquier
proyecto que implique una renovación de una zona madura pues
evidentemente suena bien. Nosotros, lógicamente, lo miramos
con buenos ojos. Por lo que hemos podido ir leyendo en las
últimas semanas en los medios de comunicación parece ser que
los números que se barajan son interesantes, porque estamos
hablando de la creación de varios miles de puestos de trabajo,
una inversión de 300 millones de euros. 

Inicialmente el apoyo estaría, en estos momentos, siendo
estudiado, igual que se apoyan otros proyectos de renovación de
zonas maduras, como puede ser el de Magaluf. Evidentemente,
desde el punto de vista turístico lo vemos con buenos ojos.
Hemos visto también en las últimas semanas que se han
presentado una serie de encuestas que parece que dan unos datos

bastante positivos, lógicamente se puede discutir si la encuesta
es buena o no es buena, pero nosotros creemos que es una
empresa seria, parece ser que tiene una fiabilidad del 95%, los
porcentajes son buenos, hablan de un 68,6% de la población a
favor del campo de golf, del 71% del conjunto del plan, del
82,5% en que Ibiza aumente su oferta de turismo de lujo, el 84,4
que tendrá ventajas y el 82,9 que apoyan iniciativas de este
estilo.

Es decir, lo que vemos hasta este momento parece ser
positivo, pero en cualquier caso, y lo más importante, es que
nosotros entendemos que la decisión se tiene que tomar por las
instituciones competentes en la materia respecto al tema
territorial y de ordenación territorial. Ahí está lógicamente el
ayuntamiento y el Consell de Ibiza que son los que tienen, en su
caso, que negociar con la propiedad las características del
proyecto y, en su caso, hacer las reformas o modificaciones
oportunas en la ordenación territorial para que en el caso de que
estén a favor del proyecto, en los términos que hayan acordado,
éste pueda salir adelante.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Conseller, la meva pregunta sí que va dirigida a
vostè com a conseller de Turisme, però també com a representat
d’aquest govern, no puc fer una pregunta a cada membre quan
són projectes tan globals. Vostè també ho entén i se situa, per
tant, dins el context de membre del Govern com a principal
prioritat.

També li he de dir que nosaltres també estam d’acord que es
necessiten inversions, que les zones madures s’han de
reconvertir, que totes aquestes àrees envellides no estan
adequades a les necessitats del segle XXI, hi estam també
d’acord. Estam d’acord també que els hotels s’han de
remodelar, que la seva qualificació si de tres a quatre passa de
quatre a cinc és perfecte, que s’espenyen les places turístiques,
que augmenti la qualitat de les places, etc. En tot això també ens
hi trobarà perquè també hi estam d’acord, faltaria més, però ara
bé, i aquí és on ve l’emperò i sí que li demanaria la reflexió i
l’estudi al Govern en conjunt. Aquest projecte presenta un
macro centre comercial que té una previsió de més de 50.000
metres de centre comercial i que ha despertat, diríem, les
alarmes de la petita i mitjana empresa d’Eivissa.

Per tant, entenem que el Govern de les Illes, davant un
projecte com aquest, com a mínim, hauria d’analitzar l’impacte
que tendrà sobre el sector de comerç a la ciutat d’Eivissa, a
l’àrea de Platja d’En Bossa, com afectarà el teixit comercial
eivissenc. I segons quin sigui l’impacte tocaria que actuassin,
actuassin, ho entenem des del punt de vista de realitzar quins
planejaments necessaris es podrien fer per salvar el petit
comerç, com quedarà afectat per aquest projecte i també
negociïn, parlin amb els promotors i arribin a acords perquè
l’equilibri entre les diferents parts, jo pens que es pot
aconseguir. Però els toca fer la feina a vostès i han de prendre
la iniciativa, que per això governen.
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Per tant, en aquest sentit, reuneixin-se amb la petita i mitjana
empresa, reuneixin-se amb els sectors afectats, reuneixin-se amb
el grup i, per favor, facin aquesta feina perquè gestionar és fer
aquesta feina. Han de prendre aquesta iniciativa. El projecte té
un impacte molt important sobre la planta hotelera, però també
sobre el teixit comercial i també sobre el territori, el territori és
fràgil i Eivissa, li record, és una illa que arriba al 10% de
Mallorca. Per tant, tot s’ha de posar dins el seu context. Es
tracta, en definitiva, d’elements delicats i mentrestant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... bé, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, ustedes, frecuentemente, nos
acusan de inmiscuirnos en competencias que no son nuestras.
Nosotros, desde el primer momento, como gobierno hemos
luchado por reducir los trámites administrativos y por la
seguridad jurídica. En este caso haremos todo lo que tengamos
que hacer, pero las competencias, el ius variandi, en su caso, de
la administración corresponde a la administración local y a la
administración insular, con lo cual, nosotros respetaremos lo
que decidan estas instituciones.

Muchas gracias.

I.2) Pregunta RGE núm. 2921/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a titulacions implantades arran de l'espai
universitari europeu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 2921/13, relativa a titulacions
implantades arran de l’espai universitari europeu, que formula
la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, hem
escoltat en un parell d’ocasions dins aquest parlament, per part
d’algun portaveu de l’oposició, que renuncia a l’excelAlència
universitària, però després si un va analitzant els fets es pot
comprovar, perfectament, que aquesta afirmació no se sosté. És
veritat que la situació econòmica és dura, però, Sr. Conseller,
des del nostre grup veim com aquest govern aconsegueix
actualitzar els pagaments dels deutes que es varen trobar amb
molt d’esforç. Un bon exemple d’això és la reducció en 3
milions d’euros del deute de 24 milions que es varen trobar de
l’exercici anterior dins universitats. Vostè mateix ja ho va
explicar fa unes setmanes a una comissió.

Però avui, Sr. Conseller, parlam de qualitat universitària i en
aquest sentit va la meva pregunta, des del moment que es va
crear l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears  es
començaren a donar les primeres passes cap al suport de la
qualitat com a garantia de la millora continua de la Universitat
de les Illes Balears, atès que l’Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears té entre els seus objectius fer el seguiment de
les titulacions implantades arran de l’espai europeu, quina
valoració fa del procés d’implantació de les referides titulacions,
tant de grau com de màster?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament,
el propi mecanisme d’implantació dels estudis que anomenam
de grau i de màster, d’una manera més senzilla, que venen
definits a l’espai europeu d’educació superior, requereix també
un constant seguiment i una validació. 

Els conceptes que introduïm, avui en dia, de caducitat de
plans d’estudis o de caducitat de coneixements i de seguiment
dels plans són molt importants des de la definició del Reial
Decret 1393/2007 que ja establia dins l’ordenació dels
ensenyaments els sistemes que s’haurien de seguir, en aquest
cas per part de la comissió universitària per a la regulació del
seguiment de l’acreditació, per elaborar el protocol de
seguiment. 

L’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears,
l’AQUIB, realment ha fet tot un procediment i en el curs 11-12
es varen lliurar les memòries completes del 10-11, igualment
que ara en el 13 del curs anterior, que encara no han acabat
l’avaluació, però d’aquestes avaluacions podem dir que en línies
generals es considera que el procés definit, primer per controlar
tot allò que fa referència al seguiment de la implantació
d’aquest pla d’estudis és correcte, tot i que hi ha algunes
puntualitzacions a fer, es fa un estudi sobre l’anàlisi
d’informació que es dóna en el desenvolupament operatiu
d’aquests ensenyaments, pàgines web i d’altres, tant de la UIB
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com de cadascú fins i tot de titulacions especialment de màster,
es fa una anàlisi d’informació del sistema de garantia intern de
qualitat i es fa una anàlisi de les accions duites a terme per
recomanacions, modificacions que planteja la mateixa ANECA
o els informes de seguiment.

En línies generals, podem dir que la informació que rebem
i el desenvolupament d’aquestes accions de seguiment són molt
satisfactòries, hi ha algunes correccions a fer sobretot en
avaluació d’informació sobre pla tutorial de perfil acadèmic de
professorat o de algunes de les competències associades al
màster i algunes altres indicacions que s’han fetes i
recomanacions que també el mateix informe esmenta que s’han
tengut en compte a mesura que s’han implantat.

Per tant, ara que sortirà realment la primera promoció
d’aquests nous graus és un bon moment també perquè ens
plantegem, en aquesta segona part de la legislatura, ja una
revisió completa dels graus i dels màsters que ja han entrat en
vigor per tal de mantenir, el que ens hem d’avesar a entendre els
conceptes, de plans d’estudis actualitzats en tot allò que suposa
el seguiment d’aquests plans d’estudis.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2922/13, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla biennal de l'aeroport de Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 2922/13, relativa a Pla biennal
de l’aeroport de Menorca, que formula el diputat Sr. José Maria
Camps i Buenaventura del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, el pasado mes de febrero aquí anunciaba la
aprobación del Plan bienal del desarrollo aéreo, primero fue
Mallorca, después vino Ibiza y ahora en esta ocasión le ha
tocada el turno a Menorca. Sin duda Menorca es la isla con más
necesidad de atención en cuanto al transporte aéreo. Quiero
decir que me llena de orgullo cuando somos capaces de
ponernos de acuerdo y sacamos adelante iniciativas como las
que propone este plan. Al principio de esta legislatura uno de
los puntos, propósitos, demandas que querían ver cumplidos o
quieren ver cumplidos los menorquines es ver la mejora y
constatar esta mejora en nuestras rutas aéreas. Sin duda, en estos
tiempos convulsivos donde las malas noticias se magnifican y
las buenas son relegadas al último cajón, donde la falta de
confianza se tiene que combatir para así salir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, una mica de silenci.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

...más rápidamente de esta larga crisis, esta falta de confianza
que puede echar por tierra buenos proyectos y que todos
tenemos la obligación de volver a nuestra comunidad, a nuestra
isla. Esta confianza con hechos y proyectos, con planes,
visiones de futuro inmediato para poder alzar nuestra economía
y nuestro bienestar donde se merecen.

Un plan como el que hoy nos ocupa, donde aeropuertos,
gobiernos autonómicos, insulares y locales se pueden sentar a
discutir qué hacer o qué no hacer ya representa un cambio
positivo y un paso hacia adelante. El plan anunciado
simplemente puede marcar la diferencia entre el bien, el ir bien
o el ir mal. También quiero añadir que cualquier inversión
llevada a cabo en Menorca, de tiempo o de dinero, tiene un
retorno directo con beneficios a nuestra comunidad y a nuestra
querida isla de Menorca. 

Decir también que una empresa pública como la de AENA,
un aeropuerto como el de Menorca tiene que salir a vender
nuestra isla. Esto, junto a nuestros empresarios, gobiernos,
simplemente no debe esperar a que le vengan a comprar y salir
a vender. Menorca necesita de incentivos de inversión, necesita
fomentar días de la semana con poco movimiento aéreo,
fomentar meses con poca afluencia de compañías y Menorca
siempre quiere revertir este hecho, y el plan es un inicio para
este cambio, es un paso hacia adelante. 

El aeropuerto de Menorca, nuestras rutas aéreas, por
cantidad, por calidad y por facilidad, es nuestra mejor puerta de
entrada. Al dar a conocer este plan bienal para Menorca, ¿puede
explicar, conseller, el contenido del Plan bienal del aeropuerto
de Menorca aprobado recientemente por el Comité de
Desarrollos de Rutas? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gracias...

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, per favor, una mica de silenci. Deixin intervenir.

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

... Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado, por aguantar
estoicamente la mala educación de los de ahí enfrente.

(Alguns aplaudiments)
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Los planes bienales, este es el tercero por si les interesa, es
el tercero que traemos aquí, es el Plan bienal de Menorca, se
han aprobado por primera vez en España nuestros planes
bienales y me consta que tanto la ministra como otras
comunidades autónomas pues están en estos momentos
interesados en que el resto de las comunidades autónomas hagan
lo mismo. Estamos hablando de un trabajo conjunto entre
AENA y la Conselleria de Turismo, con lo cual hay un cruce de
información desde el punto de vista aeroportuario y turístico.

Como digo, es la primera vez que se hace y se hace uno para
cada uno de los aeropuertos. Los objetivos son en temporada
alta crecer en los meses medios, recuperar el tráfico con Gran
Bretaña, abrir nuevas rutas con mercados interesantes y
consolidar crecer en los mercados maduros, y respeto a la
temporada baja mejorar la conectividad con Barcelona, Madrid
y Palma y facilitar el uso de esos aeropuertos como hub e
incrementar las conexiones con el Reino Unido.

A tal efecto, se diseñó un programa de trabajo y se va a
contactar con compañías que son de interés para el aeropuerto
de Menorca, como son en Reino Unido, City Flyer Express,
Ryanair, Jet Two, Easyjet Monarch; en Alemania, Air Berlín,
TUIfly y Ryanair; en Italia, Easyjet, Vueling, Ryanair y
Volotea; en España, Ryanair, Air Berlín, Vueling, Volotea y Air
Europa; en Escandinavia, TUI Nordic y Norwegian; en Francia,
Volotea y Easyjet; en Polonia y República Checa, Travel
Services; y en Suiza y Rusia con diferentes operadores
turísticos.

Y por supuesto, las acciones de marketing que se van a
llevar a cabo y que han ofrecido, como en otros casos, cada una
de las instituciones que participan. AENA ofrece los descuentos
que ya ustedes conocen y la colaboración en distintas
operaciones de marketing. La Conselleria de Turismo, la
participación en los concursos públicos de co-branding y co-
marketing y en este caso concreto el Consell Insular de
Menorca ha ofrecido un plan de marketing estructurado en los
siguientes productos: Menorca Mediterránea, Menorca Natural,
Turismo Verde, Turismo Náutico, Turismo Deportivo, Menorca
Slow, Convection Bureau y Menorca Cultural.

Gracias.

I.4) Pregunta RGE núm. 2929/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a funcions executives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 2929/13, relativa a funcions
executives, que formula el diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. Continuarem aguantant estoicament la
prepotència d’aquest govern, un govern que té una gran
capacitat per sorprendre, i lamentablement no parlam de
sorpreses en positiu, hem tengut, fins i tot, sobres amb sorpresa
en aquest parlament. 

Avui els feim aquesta pregunta com a conseqüència del
capítol d’incompatibilitats del president, que massa pàgines de
diaris ja ha omplert, i ens referim a les alAlegacions que va
presentar on va afirmar que el presidente ostenta únicamente
atribuciones de representación y de dirección, el presidente
carece de facultades ejecutivas o de gestión o que el poder
ejecutivo no lo encarna el presidente.

Davant tal confessió d’incapacitat de gestió i d’incapacitat
de liderar el poder executiu aquesta és la pregunta que ens
formulam: és compatible presidir un govern i afirmar que no es
tenen funcions executives?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, mire, este
gobierno entiende lo que establecen las normas que regulan y
que contemplan esta materia, como es nuestro Estatuto de
Autonomía y las leyes que lo desarrollan. En cualquier caso, le
diré que si usted leyese con más atención las alegaciones del
presidente verá que no llegan a donde usted dice, que no nos
llevan a donde usted dice que nos llevan. Lo que no es de recibo
es que usted extraiga frases de contexto con la mala intención
de manipular a la opinión pública.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gómez, crec que són vostès els
únics que ho entenen així, llegeixi una mica els diaris, escolti
què opina la ciutadania. I permetin-me la broma, si els hem de
fer cas a vostès resultarà que la princesa Corinna té més
capacitat de gestió que el president Bauzá.

Afirmar que no es té capacitat de gestió ni executiva és
tergiversar l’Estatut. L’article 57 és clar, el Govern exerceix les
funcions executives i administratives i dirigeix la política
general, i afegeix que el formen el president, els vicepresidents
i els consellers. L’article 56, les funcions del president entre
elles té nomenar i separar els membres del Govern, als quals
dirigeix i coordina l’acció. O, com és possible que l’article 56
digui que el president pot delegar funcions executives si segons
vostè no en té?, què delega?

Catedràtics de dret constitucional han hagut de corregir el
president i el Govern en els mitjans afirmant que el president és
l’essència del poder executiu que és a qui nomena el Govern.
Resulta lamentable haver-los d’escoltar recórrer a arguments tan
ridículs com aquests. Vostès pretenen justificar allò que és
injustificable, pretenen fer compatible allò que tothom veu
incompatible.
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En definitiva, arguments absurds i mentides, necessaris per
justificar la compatibilitat de mantenir els negocis privats
mentre s’exerceix la presidència com a segona activitat o com
a activitat marginal. Amb aquest plantejament no ens estranya
que s’afirmi, literalment, el presidente carece de facultades
ejecutivas o de gestión. La manca de capacitat de gestió és
evident, la manca de seriositat també és evident. Ha arribat a un
punt que ja no els creu ningú, a vostès ja els passa allò que deia
Aristòtil, la recompensa del mentider és que no el creuen ni
quan diu la veritat, ni quan parlen d’incompatibilitats ni quan
parlen de recuperació econòmica ni quan parlen de tributs la
seva credibilitat ha arribat a un punt en què es igual a zero.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, mire, esta
diatriba que usted ha soltado,  a la que ya nos tienen
acostumbrados, que sólo va dirigida a manipular y a engañar a
la opinión pública, la verdad es que no nos viene de sorpresa.

Mire, el presidente coordina y dirige la acción del Gobierno
y ostenta la más alta representación de esta comunidad
autónoma. Esto es lo que dice nuestro estatuto. Este mandato
estatutario encuentra su desarrollo en la Ley 4/2001 que
establece entre otras cuestiones que el presidente establece las
lineas generales de su gobierno de acuerdo a su programa
electoral y da las instrucciones pertinentes a los miembros del
Gobierno. Por tanto, son los consellers los que de una forma
específica desarrollan esta acción del Gobierno dentro de sus
concretas áreas de gestión.

Le diré más, con esto también se da mandato al precepto...
al mandato constitucional que dice que en cada comunidad
autónoma tiene que haber un consejo de gobierno con funciones
ejecutivas y administrativas y un presidente que lo dirija. 

En cualquier caso, le diré que el presidente tiene muy claro
cuáles son sus funciones, son ustedes los que lo manipulan y
siempre que se ha pronunciado al respecto siempre ha dicho que
no tiene funciones ejecutivas directas de gestión sobre áreas
concretas y le podré un ejemplo que igual usted es capaz de
entender. El presidente no ejerce la función directa de gestión,
por ejemplo, de la ordenación farmacéutica, es el conseller de
Salud precisamente el que la ejerce. 

Lo que no es de recibo, Sr. Bonet, es este frente que ustedes
han montado de acoso y derribo a un presidente trabajador,
honesto y eficaz, y esto se les volverá en contra porque el
presidente está volcado en cuerpo y alma en sacar esta
comunidad autónoma de la grave situación en la que se
encuentra y ustedes son los responsables de esta situación.

Creo que más les convendría arrimar el hombro y ayudar
para que entre todos salgamos de esta grave situación en la que
nos encontramos, pero considero que esto, pedírselo a ustedes,
es como pedir peras al olmo. Ustedes, desde luego, tienen
demostrado que cuando están en la oposición destruyen los
equilibrios sociales, que tienen un efecto negativo en el futuro
estado del bienestar, y cuando están en la oposición intentan
destruir al Gobierno. En fin, lamentable.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 2889/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a política a les aules.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 2889/13, relativa a política
a les aules, que formula el diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias del Grup Parlamentari MÉS.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, sembla que el Grup
Popular té elaborat un cens de mal professors, diu que només
són un 20%, només un de cada cinc. Què en té cap llistat, Sr.
Conseller? Tenen fitxes, els acusen de fer política a les aules,
política, aquella paraula maleïda per la dreta. No hem aclarit en
què consisteix exactament perquè naturalment un poble sobirà
també s’educa políticament, impossible fer història, fer
geografia, fer art, fer legitimitat, parlar d’ecologia, d’ètica sense
parlar de política.

Sr. Conseller, li vaig demanar si espanyolitzar alumnes era
adoctrinar, em va contestar que no. Llavors li vaig demanar, i
promoure i posar en valor els signes d’identitats d’una
comunitat?, se’n recorda del que em va contestar? Li ho llegesc:
“A la pregunta no s’especifica què entén per promoure i posar
en valor els signes d’identitat d’una comunitat.”

Una gran resposta, Sr. Conseller. Aquí ja no es va voler
banyar, per què? Elemental, perquè en el PP a defensar la
llengua i el símbol del país en diuen adoctrinar. La funció
cohesionadora de l’escola que totes les societats alaben i
respecten aquí el PP la criminalitza. 

Sr. Conseller, basta ja d’acusacions, amenaces i cacera de
bruixes contra els docents. Han fet llarg, Sr. Conseller, i ara ja
n’hi ha bastament.

Per això, li deman: què fa comptes fer davant les
declaracions del Partit Popular? Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern, el conseller.

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

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, gràcies pel
comentaris que fa a les meves respostes, evidentment utilitzar
un centre educatiu per explicar qualsevol esdeveniment polític,
evidentment, és el lloc on s’ha de fer dins una determinada
matèria, però agafar infants d’Infantil i anar-se’n al pati a fotre
una arenga contra el Govern no és exactament allò...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...si em volen escoltar, perquè hi ha les fotografies als mitjans
de comunicació, això no és exactament explicar política. Posar
en un examen, per exemple, referències al president del Govern
o al tresorer del Partit Popular a un comentari, es pot interpretar
de moltes maneres, però és que tal vegada no en posen sobre els
ERE en una determinada comunitat autònoma, per exemple, i
sobre aquestes qüestions no tenc ni fitxes ni llistes, el que tenc
són experiències d’anar per exemple a un centre educatiu a fer
un simulacre d’emergències i que pel megàfon el temps del pati
es parla que poden passar per secretaria a recollir les darreres
camisetes “No a l’autopista”, per exemple, que tampoc no és
exactament res que violenti cap currículum, però es podria
interpretar com un fet polític.

Per tant, el que hem de fer és desenvolupar els currículums
i no utilitzar els centres per no fer aquella política que ve
definida als currículums.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, per a mi hi ha hagut
un malentès, no li deman cap mesura i vostè encara s’hi recrea
per perseguir els docents, això ja ho fa de més. El que deman és
que els defensi i els reivindiqui. Volem llibertat a les aules, no
comissaris polítics. 

El que el nostre grup li demana, Sr. Conseller, no és que
amonesti els mestres, sinó que amonesti el Grup Popular, que
agafi el Sr. Bauzá, president del grup popular, i li llegeixi la
cartilla respecte de deixar d’acusar tot un colAlectiu, això és el
que li deman que faci com a responsable d’Educació, que ja està
bé d’insultar, que vostè li exigeixi respecte als professors, no tot
allò contrari del que està fent, respecte i reconeixement. Vull
que els digui que l’adoctrinament perillós és el que ve del poder
i del fanatisme, no el que ve dels ensenyants, no el que es fa a
l’escola. El que vull és que... no tolerarà ni la simple insinuació
de depuracions com la que es va produir el 36. Això és que vull
que els digui, al PP, això és el que vull que li digui avui al Sr.
Bauzá i a tot el seu Grup Popular. 

Això és el que esper de vostè com a defensor dels docents i
no que continuï mantenint que hi ha 2.000 docents...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat, gràcies.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...que fan política a les aules. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, conseller.

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

Gràcies, Sr. Alorda, amb el seu permís, president, contestaré
en nom del Partit Popular, nosaltres defensam el professorat i
defensam l’alumnat...

(Alguns aplaudiments) 

...i defensam les famílies i defensam que l’escola sigui escola
amb majúscules. Defensam que a les escoles no s’entri en una
aula a demanar suports per la vaga als alumnes, defensam que
a una escola s’expliquin els currículums i la història el millor
possible amb diferents interpretacions, defensam els mestres
pagant els sous i no fent baixades sense demanar ni bon dia ni
bones tardes.

Defensam els mestres molt més del que vostès creuen.
Defensam els mestres perquè cada dia facin la seva tasca i a
vostès els posa enormement nerviosos, i defensam la comunitat
que tal vegada no vol que a una façana hi hagi allò que no
comparteix, sigui en un sentit o en un altre, i no tenim cap caça
de bruixes, vostè està segur?, n’hi he parlat jo de 2.000?, n’hi he
parlat jo?, n’hi he parlat jo?, que em demana a mi?, li semblaria
bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci.

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

... li semblaria bé posar una bandera amb una altra causa que
vostè no comparteixi en una façana pública? No li semblaria
gens bé, però això, que li sembla bé, ja està justificat i allò que
no li sembla no està justificat. Ja els ho he dit diverses
vegades...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

...que vostès no tenen el patrimoni d’allò que és correcte dins
una escola.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 2920/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a assistència a la Fira de Moscou.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 2920/13, relativa a assistència
a la fira de Moscou que formula el diputat Sr. Gabriel José
Martí i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. La meva pregunta va dirigida al
conseller de Turisme, el Sr. Carlos Delgado. Sr. Delgado, la fira
MITT de Moscou ha posat de manifest l’aposta d’aquest govern
per a la colAlaboració publicoprivada, anar de la mà amb el
sector privat fa que els objectius mercats siguin molt més fàcils
d’aconseguir. El mercat rus s’ha convertit des de fa anys en un
objectiu prioritari per a empreses del sector turístic i per a la
resta dels sectors empresarials i com no podia ser d’altra manera
per a l’actual govern també s’ha convertit en objectiu prioritari
potenciar i fidelitzar aquell mercat a la nostra destinació.

Per això, vull realçar la implicació directa del president
Bauzá, per primera vegada un president del Govern balear
assisteix a aquesta fira. Hem vist com Rússia ha anat creixent en
els últims anys i segons els actuals indicadors econòmics
continuarà creixent. Per cert, a Rússia apliquen una política
macro econòmica ortodoxa i prudent, que permet tenir un deute
públic molt reduït i uns pressupostos equilibrats. 

(Remor de veus)

... sí, sí, s’entén que l’oposició es mofi de la política ortodoxa
perquè a ells segurament els agradaria que continuàssim la seva
política econòmica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

...una política econòmica que els experts han batejat amb el nom
de a mi manera en reconeixement al seu creador, però fora
ironies, l’important és que estam fidelitzant aquest mercat en el
moment idoni per augmentar-hi la nostra presència.

Tots hauríem d’estar satisfets i contents que els majoristes
de viatges apostin per a les illes com a destinació de vacances,
inverteixin en la compra d’hotels i estan potenciant els seus
receptius a les Illes en serveis i recursos humans. Enhorabona
a tot l’equip directriu i tècnic de la Conselleria de Turisme. 

Sr. Delgado, quina valoració fa vostè de l’assistència a la
fira MITT de Moscou? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. La
valoración es positiva en primer lugar por el potencial de
crecimiento que tiene este mercado, hay unos datos realmente
interesantes, entre 2007 y 2012 la visita de turistas baleares se
incrementó... de turistas rusos se incrementó en un 400%, entre
2011 y 2012 las pernoctaciones aumentaron un 34,1%, en
cuanto al gasto también creció, un 19,7%, pasando de 136
millones de euros en 2011 a 162,8 millones de euros en 2012 y
también han crecido sus estancias medias que pasaron de 10,6
días de media en 2011 a 11,5 de media en 2012.

El segundo motivo fue por las interesantes reuniones que se
mantuvieron, entre las que cabe destacar la mantenida con
Natalie Tours que es el principal touroperador en Baleares,
mueve un 40% aproximadamente del turismo ruso. En esta
reunión se nos anunció un crecimiento del 40% para Ibiza e
igualmente, un 40%, un incremento del 40% para Mallorca para
este año 2013; se nos anunció también la celebración de un
congreso en Mallorca en el mes de abril con 150 vendedores
ucranianos y por otro lado se nos anunció el crecimiento del
cien por cien del turismo ucraniano hacia Baleares este año.

También la mantenida con Coral Odeon, que prevé un
crecimiento del número de turistas del cien por cien para
Mallorca esta temporada y la celebración de un Fam Trip el 17
de abril en el que colaboraremos con ellos, con Coral Odeon.

Por último también fue interesante la mantenida con la
presidenta de la Asociación de Touroperadores con la que se
acordaron futuras colaboraciones para dar a conocer Baleares a
los touroperadores rusos más pequeños.

Finalmente, fue interesante también por las perspectivas
generales previstas para esta temporada ya que según el director
de la oficina de turismo en Moscú, Félix de Paz, el turismo ruso
hacia el exterior este año va a crecer un 12%, hacia España va
a crecer entre un 20 y un 25% y hacia Baleares va a crecer entre
un 30 y un 35%.

Muchas gracias.
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I.7) Pregunta RGE núm. 2930/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora de la connectivitat fora de la temporada
alta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 2930/13, relativa a millora de
la connectivitat fora de temporada alta, que formula el Sr. Xico
Tarrés i Marí del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, fa dues setmanes li
preguntava referent a la fira d’ITB de Berlín, de l’estand
d’Eivissa i Formentera, i entre les respostes que vostè em va
donar, crec que coincidíem que havien baixat fora de temporada
els turistes alemanys a l’illa d’Eivissa. Vostè em va donar tres
raons, la primera era que deia que Eivissa era cara, la segona
que tenia una oferta poc diversificada i la tercera que té poques
connexions aèries. Amb les dues primeres no hi estic en absolut
d’acord i crec que molta gent no està d’acord amb el que vostè
va dir i crec que així es va manifestar a Eivissa.

Per tant, com que supòs que, per aquestes coses que em va
dir, vostè hi fa molta feina i s’hi està dedicant en cos i ànima, a
mi m’agradaria que ens explicàs quines accions de millora de la
connectivitat ha portat a terme per poder augmentar l’arribada
de turistes durant els mesos de fora de temporada alta.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, conseller.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado, en primer
lugar le diría que usted es un mentiroso, porque yo no dije eso,
lo que dije es que eso es lo que nos habían trasladado los
touroperadores y usted rápidamente fue a ponerlo en mi boca en
los medios de comunicación de Ibiza, per lo cual usted mintió.

Yo trasladé lo que nos dijeron los touroperadores y, si quiere
usted, le organizo una reunión con los touroperadores para que
vean que esta información viene directamente de ellos. Haremos
lo que podamos para cambiar esta imagen con los
touroperadores, pero yo no dije eso.

En segundo lugar, en cuanto a las acciones que estamos
haciendo, a instancia nuestra se ha conseguido una serie de
bonificaciones como el 10% el 2012 y el 20% el 2013 en las
tasas aéreas en temporada baja, del 20% de los pasajeros en
conexión y aeropuertos estacionales y del 50% el primer año y
25% el segundo para la apertura de nuevas rutas. 

Por otro lado se han puesto en marcha los comités de
aerorutas de los tres aeropuertos como hemos hablado, que es
un trabajo inter administrativo importante en el que están todas
las administraciones. Se han aprobado los planes bienales por
primera vez en España, cuya misión es abrir nuevas rutas
especialmente en temporada baja y se está trabajando, los he
presentado yo en esta sala y se está trabajando en eso, cosa que
no se había hecho nunca y se ha puesto en marcha la declaración
de OSP entre la línea Menorca Mahón cosa que, por supuesto,
ustedes jamás aprobaron ninguna OSP.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Delgado, jo a vostè no li diré
que és un mentider, crec que tenc més respecte per aquesta
cambra i per qualsevol conseller del que pugui tenir vostè en
cinquanta anys que estigués aquí...

(Alguns aplaudiments)

... i crec que amb el temps es demostrarà qui és qui diu mentides
i qui no, però crec que l’acta del ple passat deu estar a
disposició de tothom i ho podem veure i ens hi podem fins i tot
jugar el cafè si vostè vol, però si vostè no va dir això i va sortir
publicat a la premsa que menys que per part d’un conseller fer
un desmentit a Eivissa i desmentit per part seva no n’hi va haver
cap. Per tant, no crec que aquestes fossin les raons.

Crec que si vostè ha fet tanta feina i els resultats són els que
són anam malament. Torn a repetir-li el que li he dit altres
vegades: Sr. Delgado, des que vostè governa l’aeroport
d’Eivissa no fa més que perdre connexions, passatgers i
operacions tant nacionals com internacionals. Durant el 2012
l’aeroport d’Eivissa va perdre 88.000 passatgers i un 6,5%
d’operacions, la qual cosa suposa 4.000 avions menys. Això des
que vostè governa. 

Supòs que la setmana que ve em dirà mentider o m’ho dirà
ara. Jo li ho aguantaré i li toleraré, no es preocupi per això. És
a dir, vostè en el seu primer any complet com a conseller ha
aconseguit que Eivissa perdi -com li he dit- 4.000 avions i si
miram les dades dels mesos només d’hivern el balanç encara és
molt més negatiu: de 2011 a 2012 Eivissa va perdre 27.000
passatgers a l’hivern en temporada baixa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, gràcies. Sr. Tarrés, acabi.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

...per tant, la seva gestió ha estat turistes alemanys, zero, zero
turistes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, usted no nos puede dar
lecciones de nada. Ustedes no reunieron el Comité de cogestión
aeroportuaria, no crearon, a instancias nuestras, el Comité de
coordinación aeroportuaria, no constituyeron los comités de
rutas, no consiguieron ninguna OSP, sé que no le interesa hablar
de Menorca, usted habla... la pregunta es en general de Baleares
y se vuelca en Ibiza lógicamente porque sabe que hemos
conseguido lo que ustedes no consiguieron en todos los años
que gobernaron. Esto lo sabe perfectamente. 

Vamos a ver, lo que nosotros no vamos a hacer es gastar
como hicieron ustedes 5,5 millones de euros en convenios de
dudosa legalidad con compañías aéreas que no se tradujeron en
nada y usted personalmente, usted, firmó convenios de 1,1
millones de euros con Ryanair que no se tradujeron en nada, tiró
el dinero, no sirvió absolutamente para nada o sea que no me
venga aquí a dar lecciones de conectividad porque su trabajo fue
absolutamente nefasto.

(Remor de veus)

En cuanto..., ¿quiere que le diga..., quiere que le diga sus
números en temporada baja? Pues se los voy a decir, se los voy
a decir, si me deja hablar y si es un poco más educado. 

(Remor de veus)

La conectividad en temporada baja entre 2008...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, deixin parlar.

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

...y 2011, años de su gobierno, 2008-2011, se perdieron 432.000
pasajeros, se perdieron 432.000 pasajeros y en cuanto a lo de
mentiroso, a la persona que falta a la verdad, no conozco otra
palabra para definirla. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 2931/13, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
FP a Formentera i Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 2931/13, relativa a formació
professional a Formentera i a Eivissa, que formula la diputada
no adscrita la Sra. Margalida Font i Aguiló. Té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, voldria
primerament enviar una salutació especial als formenterers que
avui són o seran aquí.

Dit això, pas a formular la pregunta. Sr. Bosch, quina és la
seva valoració sobre la formació professional a Formentera i a
Eivissa? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern, conseller.

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

Gràcies, Sra. Diputada, valoració en global de formació
professional tant a Eivissa com a Formentera, són sempre
millorables, hi ha un estatus en el qual hem aconseguit al llarg
de... implantar tota una sèrie de..., informació que li puc remetre
i que és a les pàgines web de la conselleria, de cicles formatius,
de PQPI, de programes a distancia i de programes en
colAlaboració especialment amb ajuntaments i amb consells
insulars que ha fet avançar molt la formació professional per la
qual cosa li diria: estic satisfet?, estic satisfet fins al punt en què
hi podem estar, però amb molta necessitat de continuar
avançant, especialment amb l’àmbit de Formentera, que supòs
que després em replicarà a causa de les dificultats d’implantar
pel nombre d’alumnes reduït determinats cicles, però que
esmenam amb algunes altres iniciatives.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta. Evidentment,
són millorables i jo també hi afegiria una altra paraula:
insuficients. 

Miri, la formació professional ha estat un dels sectors més
afectats per les mesures d’ajustament que vostès han aplicat,
una decisió, la seva, que ha perjudicat no només Formentera i
Eivissa, sinó també Menorca i Mallorca. La condició
fonamental de l’educació en formació professional és bàsica per
al futur de qualsevol societat. I les seves decisions suprimint
cicles o reduint professorat no vam en la direcció d’afavorir i
reforçar una eina essencial per preparar els nostres alumnes en
la seva incorporació al mercat laboral. 

Aquesta és una preocupació ja expressada en diverses
ocasions pel conjunt de la comunitat educativa de les Illes. Sr.
Bosch, ara i a les portes d’iniciar la planificació per al curs
vinent, li demanam, oferirà als habitants de Formentera les
mateixes oportunitats formatives que a la resta dels habitants de
les illes, o tornarà deixar-la baix mínims? Preocupa i molt que
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segueixin amb la intenció de suprimir l’oferta presencial tal i
com va anunciar el curs passat. I si no la varen eliminar
totalment va ser gràcies a les diferents accions que es van
prendre des de la comunitat educativa, el teixit empresarial de
l’illa i per la decisiva colAlaboració del Consell de Formentera,
que va posar a disposició de la Conselleria d’Educació les
infraestructures necessàries per poder donar-los continuïtat i van
haver d’acceptar amb desgrat que el cicle superior
d’administració s’impartís a distància amb un professor a mitja
jornada i que, per cert, a dia d’avui aquests alumnes no saben si
es podran examinar a Formentera o no.

Sr. Bosch, de debò, li ho dic sense acritud, però la coalició
que represent no comparteix la seva decisió de retallar en
formació professional a totes les illes i especialment lamentable
a Formentera, per la mínima oferta de formació professional
presencial que té l’illa, mentre constatam que vostès decideixen
no escatimar recursos econòmics destinant sous públics en
qüestions lingüístiques que van destinades a la seva línia
política o a finançar una educació que segrega els alumnes per
raó de sexe. La seva argumentació, el no hi ha diners, segons
sembla només l’apliquen quan volen i queda clar i així ho
demostren contínuament en les seves decisions, que no volen
formació professional a les illes i fonamentalment i bàsicament
a Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula conseller.

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

Sincerament no compartesc amb vostè, ni es creu ningú la
darrera afirmació que no volem formació professional, perquè
si li hagués de donar totes les accions fetes, les que feim i les
que farem, les empreses interessades, hem signat més convenis
que mai tant en formació professional reglada com ocupacional,
a empreses, cambres de comerç, la d’Eivissa per exemple, en
temes de desenvolupament de dual, quantitat de convenis amb
el mateix Consell Insular d’Eivissa i amb el Consell Insular de
Formentera i les accions que estam fent en temps de dificultat,
que tanmateix els ho he de dir, i la referència que ha fet respecte
a adjudicació de concerts, tal i com diuen els pressuposts
generals de l’Estat que es poden fer, no feim res més que aplicar
allò que hem de fer.

Quant a FP, lògicament sí que hem fet i farem moltes coses.
I els criteris del nombre d’alumnes de Formentera, voldria
deixar ben clar a l’opinió pública que són inferiors als de
qualsevol ciutadà de les Illes Balears, comprensiblement i com
ha estat al llarg de tota la vida. S’han muntat grups i conec la
situació des de fa més de 14 anys, en nombres inferiors, però
molt més inferiors del mínim de 5, realment fa que hagis de
prendre decisions, com les prendràs a Manacor, a Inca, a Alaior,
a Maó, a Ciutadella o qualsevol indret, a Santa Eulàlia o Sant
Joan. És a dir, a qualsevol indret hi ha unes ràtios, a qualsevol
país de la Unió Europea hi ha unes ràtios. A Formentera les
ràtios per fer grups són menors. Però quan ja arriben a uns
determinats nivells que són molt menors, 4 alumnes, és quan
posam en marxa mecanismes a distància. I això fa que es puguin

fer cicles amb un alumne a distància i un professor tutor a
Formentera, per vèncer les qüestions que fan referència a la
pròpia doble insularitat, es podran examinar. I després haurem
de cercar l'FP amb les empreses, que esperem i farem el
possible perquè es puguin fer, perquè a Eivissa concretament
237 varen colAlaborar l’any passat i 14 a Formentera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 2918/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a control del trànsit a Gabellí Petit.

Novena pregunta, RGE núm. 2918/13, relativa a control del
trànsit a Gabellí Petit que formula el diputat Sr. Óscar Fidalgo
i Bestard del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. La
finca denominada Gabellí Petit, como ustedes saben en el
municipio de Campanet, alberga cada año y cuando la
meteorología lo permite, un espectáculo natural digno de ser
contemplado, les Fonts Ufanes. Por ese motivo cada vez que el
agua brota en Campanet, son numerosas las personas que se
desplazan hasta el municipio con el ánimo de contemplar el
acontecimiento natural.

Al parecer este hecho provoca algunos trastornos
circulatorios en las inmediaciones de la finca, que se han puesto
de manifiesto precisamente ahora por los responsables del
municipio. Cuestión además que parece competencia del
Consejo de Coordinación de Policías Locales del Raiguer, que
es como ustedes saben, un foro específicamente creado para
solucionar entre todos y en materia de cooperación, temas como
este. De hecho, ya existen convenios firmados entre policías
locales de distintos municipios, que permiten reforzar de esta
manera servicios y optimizar costes. Les pongo como ejemplo,
los firmados entre los municipios de Sóller y Fornalutx, de
Llubí y Maria de la Salut, etc., son numerosos.

Es por lo que le pido, Sr. Conseller de Administraciones
Públicas, ¿qué valoración puede hacernos sobre estos hechos y
sobre el control que se produce alrededor de la finca de Gabellí
Petit en Campanet cuando brotan les Fonts Ufanes?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, conseller.
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, m’ha de
permetre que faci un breu incís com a antecedent per tal de
respondre a la seva pregunta. L’ajuntament d’aquesta localitat
on es troba ubicada la finca pública que vostè ha esmentat, en
el seu moment va tenir un acord amb l’empresa ABAQUA, pel
qual cada vegada que brollaven les fonts, aquesta empresa
abonava les hores extra que feien els seus policies locals, per
ordenar el trànsit que genera aquesta visita.

Vull destacar que durant aquesta legislatura, aquesta
transferència no es fa, primer per sentit comú i senzillament si
a la comunitat autònoma tenim un decret que no ens permet
pagar hores extra als propis empleats públics, és evident que no
pagarem tampoc la dels treballadors d’altres administracions.
L’Ajuntament de Campanet, com vostè ha dit, forma part del
Consell de Coordinació de Policies Locals del Raiguer, que es
va constituir el mes de gener passat i ja s’ha reunit dues
vegades. A cap d’aquestes reunions s’ha posat damunt la taula
aquest problema que posteriorment s’ha denunciat en premsa,
com vostè també sap. Precisament crec que és aquest el fòrum
allà on s’han de plantejar aquest tipus de situacions, cercar
situacions de colAlaboració per resoldre les mancances i afrontar
els problemes que puguin sorgir.

Per tant, jo d’alguna manera animaria el batle o qualsevol
altre batle, perquè exposin aquesta i altres situacions en aquest
Consell de Coordinació perquè segurament entre tots podrem
trobar una solució factible i adient. En qualsevol cas, record que
la contractació de policies locals no la fa en cap cas el Govern
de les Illes Balears i, per tant, tampoc no és el Govern qui els ha
de pagar la nòmina. És una cosa evident.

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 3195/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a consumidors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 3195/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 2925/13, relativa a consumidors que
formula la diputada Sra. Conxa Obrador i Guzmán del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, creu vostè
que tracta amb justícia els consumidors?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident econòmic.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Crec que aquest Govern és un govern responsable,
que diu la veritat i que actua sobre el principi del bé comú,
pensant en els propis, no pensant en ningú en concret, sinó
pensant en tot el conjunt de la societat. Escoltam la majoria
silenciosa que vol responsabilitat i actuacions serioses per tenir
una economia seriosa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, vostè no tracta amb
justícia els consumidors, perquè la seva llei d’impostos sobre
l’aigua que bevem embotellada és una estafa. I és una estafa
perquè està fonamentada sobre un engany, sobre una mentida.
Vostès ens volen fer creure que són uns imposts
mediambientals, quan mai no han cregut en el medi ambient.
Vostès sempre s’han oposat a les mesures per defensar el medi
ambient, per això s’oposaren a l’ecotaxa, per això han aprovat
una llei per importar fems. Pel seu ecologisme, permetran
urbanitzar 20 hectàrees a 150 metres d’Es Trenc. 

Darrera aquesta llei només hi ha el seu afany recaptador, Sr.
Aguiló, que empobrirà encara més les famílies i que posarà en
perill el comerç de les Illes Balears. Cap altra comunitat
autònoma no ha tengut la temeritat, la temeritat, de crear aquest
impost sobre una necessitat bàsica i essencial per a la vida i per
a la salut com és l’aigua, cap comunitat. 

Miri, aquest és un impost injust perquè gravarà especialment
els productes més econòmics, els de primera necessitat, els més
demandats per les persones amb rendes baixes. Aquest és un
impost injust perquè augmentarà el preu de venda de l’aigua
fins al 20%. Mentre que el xampany que alguns beuen a aigües
de Cabrera pràcticament no pujarà. No, Sr. Aguiló, és un impost
injust perquè augmentarà en més de 300 euros la despesa anual
de les famílies, la cistella de la compra, els aliments de les
famílies. Amb aquest impost, vostè pretén recaptar més de 20
milions dels consumidors, en una comunitat allà on hi ha més
d’un 20% de gent que viu en la pobresa, amb més de 90.000
aturats. És una vergonya escoltar-los dir que si les famílies no
tenen doblers per comprar aigua embotellada, que beguin aigua
d’aixeta, una aigua d’aixeta que també pujarà un 10% en
aquesta mateixa llei.

Sr. Vicepresident, retiri aquesta llei per injusta, perquè
perjudica les famílies i perquè perjudica la reactivació
econòmica de la nostra activitat econòmica.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident econòmic.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. El que no es pot fer de cap manera és fer demagògia
fàcil, fer demagògia simple, dir mitges veritats, no contar la
realitat, no dir el que està passant. Això no es pot fer i no ho vol
la ciutadania. La ciutadania està disposada a fer un esforç, ho ha
demostrat durant l’any 2012 i sabem que aquest esforç forma
part de l’ADN d’aquesta comunitat, perquè aquesta comunitat
ha de tornar als primers nivells de creixement econòmic que li
corresponen, ha tengut tradició i hi tornarà ser sense cap dubte.

Però per això necessita que hi hagi un govern responsable,
un govern que digui la veritat, un govern que sàpiga que els
esforços provenen no d’unes actuacions actuals, sinó de les
actuacions del passat, del passat que no han de tornar de cap
manera!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I la lliçó s’ha d’aprendre perquè mai més no podem generar
una muntanya de dèficit que sabem que es traduirà en esforços
i sacrificis en el futur. Aquesta és la realitat, els agradi o no els
agradi. Això és el que sap tothom, aquesta és la percepció que
té el ciutadà mitjà. I per això el ciutadà mitjà està amb el
Govern del Partit Popular.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 2927/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a flexibilització dels objectius de dèficit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 2927/13, relativa a
flexibilització dels objectius de dèficit que formula el diputat Sr.
Marc Pons i Pons del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A pesar que la política
ortodoxa del Govern Bauzá defensava a capa i espasa
l’aplicació estricta dels objectius de dèficit i negava la seva
flexibilitat, a pesar de la defensa a ultrança de l’austeritat com
única fórmula possible per sortir de la crisi, a pesar del
"seguidisme" incondicional que des del Govern Bauzá es fa del
discurs únic de Madrid, a pesar de tot açò, en el Consell de
Política Fiscal, el Govern central ha cedit davant les pressions
exercides per determinades comunitats autònomes que exigien
una major flexibilitat en els objectius de dèficit. Una passa
insuficient però que va en la bona direcció, perquè suposa
reconèixer, encara que sigui de forma implícita, que la via única
de l’austeritat no permetrà la recuperació econòmica i que les

comunitats autònomes, que són les que suporten la despesa
sanitària, educativa i social, necessiten en èpoques difícils de
majors marges d’endeutament. 

Ja sabem, Sr. Vicepresident, que no és açò allò que vostè
defensava. Ja sabem que no va fer res perquè canviar-ho, però
la realitat és que s’obrirà un procés de negociació per fixar
distints objectius de dèficit a cada comunitat. I davant d’aquest
nou escenari, no troba que ja és hora que el Govern defensi de
forma contundent els interessos de les Balears? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident econòmic.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
El Govern de les Illes Balears defensa, ha defensat i defensarà
els interessos de les Illes Balears. I en aquest sentit jo crec que
s’ha de tenir una escala ben clara de quins són els objectius. Un
primer objectiu era l’equilibri fiscal, l’equilibri financer, és un
objectiu indefugible, és un objectiu necessari, és el primer graó
cap a la recuperació econòmica. Això ho hem dit, ho deim i ho
direm en els propers mesos.

Dit això, també crec que és importantíssim en matèria de
Consell de Política Fiscal, defensar un nou sistema de
finançament, un sistema de finançament més just, un sistema de
finançament que iguali els esforços de tots i que pugui introduir
graus de més corresponsabilitat en matèria d’ingressos.

I per últim, i només per últim, en darrer lloc, tenim
l’objectiu dèficit, la flexibilització de l’objectiu de dèficit. No
hem d’oblidar que aquesta comunitat no té cap interès a
continuar endeutant-se i obrir els objectius de dèficit és
continuar endeutant-se. Ha de ser, per tant, només una solució
transitòria fins que arribi el nou finançament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Interès per continuar defensant les Balears, Sr.
Vicepresident, li estava demanant fets, actuacions, decisions que
evidenciïn la defensa de les Balears i no n’hem vista cap. Miri,
li posaré alguns exemples. Som la comunitat allà on menys
inverteix l’Estat espanyol. Fa dues setmanes el Grup Socialista
li proposava que redactàs i proposàs els projectes davant Madrid
per atreure inversió pública a les Balears, vostès s’hi van negar.
Els ajuntaments es troben asfixiats pel Govern i la setmana
passada li proposàvem que alliberàs del pressupost l’equivalent
al 9% del rescat concedit i així poder saldar el deute. I vostè ni
tan sols es va dignar a valorar la proposta.
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Avui li proposam fer un front comú de totes les forces
polítiques, econòmiques i socials, per tal de fixar uns objectius
de dèficit, amb concordança amb l’actual realitat de crisi
econòmica. Li proposam per a aquest 2013 que en lloc del 0,7%
fixat, defensem i aconseguim tots junts davant Madrid un
objectiu mínim de l’1,8%. És cert que allò que ens pertoca és el
2%, però almanco garantim per al 2013 el mateix dèficit que es
va produir el 2012, l’1,8%; almenys d’aquesta manera serem
capaços d’evitar moltes de les noves retallades que vostès ja
tenen previstes. I veurem o evitarem almanco que molts dels
imposts que vostès estan estudiant i que encara no han presentat,
els acabin posant damunt la taula.

Insistesc, facem un front comú. La gent ja ha patit prou
sacrificis, ells mateixos demanen ser defensats per un govern...
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el vicepresident.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Jo no sé si m’ha entès bé, perquè li he explicat com funcionen
les coses. Crec que les coses funcionen tal com li he explicat, no
com vostè diu. Primer hem d’aconseguir un objectiu de dèficit
que sigui realment sostenible i que ens permeti desfer-nos
d’aquella despesa que és innecessària, d’aquella despesa
supèrflua, d’aquella despesa que només agrega càrrega damunt
l’esquena del ciutadà. En segon lloc, parlar d’un sistema de
finançament just. Vostès en varen negociar un, l’actual, del qual
ara vostès es queixen, aquí hi ha la contradicció, un sistema que
s’ha de canviar de forma clara. I per últim i mentre s’està
produint el nou sistema de finançament i una vegada demostrat
que es pot fer una gestió de la despesa més acurada, per últim,
uns objectius de dèficits més adequats.

Aquesta és la cronologia i aquest és el full de ruta sobre el
que hem d’actuar i el full de ruta sobre el que estam actuant. 

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2917/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proves lliures de batxillerat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta RGE núm. 2917/13, relativa a proves
lliures de batxillerat que formula la diputada Sra. Margalida
Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un dimarts més hem de felicitar el
Govern per la feina que fa a favor de la inserció laboral i la
formació dels més joves. Les xifres d’atur entre els joves
continuen sent preocupants, però és que aquest problema, com
tants d’altres, ve d’enrere, de massa anys de mirar cap una altra
banda, sense voler o no saber anar a l’arrel del problema. La
manca de formació dels joves o l’abandonament prematur dels
estudis en una època que era fàcil trobar feina amb una baixa
qualificació. Les taxes d’abandonament i fracàs escolar en
aquesta comunitat i a Espanya en general, són igualment
preocupants. Encapçalam la llista de països de l’OCDE.

Per això és important, com duia el programa del Partit
Popular i està complint el full de ruta d’aquest govern, posar en
marxa accions molt concretes, atractives i innovadores que
donin una segona oportunitat a aquests joves que han quedat
fora del mercat laboral i que a través d’una millora de la seva
formació s’hi puguin reincorporar, accions com la formació
professional dual, la reserva del 50% de totes les accions
formatives per a aturats; la qualificació recentment de tres
centres d’FP de referència nacional per als sectors nàutics,
turístics i serveis a les persones; els programes de formació per
a emprenedors; el foment de la mobilitat europea; accions com
la que està liderant el Govern aquests dies com el Youtht on the
move. 

I avui també ens interessam per una altra que ha posat en
marxa la Conselleria d’Educació i que és pionera a la nostra
comunitat: les proves lliures per obtenir el títol de batxillerat,
que ja es feien a altres comunitats autònomes però no a les
Balears; unes proves que tendran lloc a totes les Illes la propera
setmana i, a més, de manera gratuïta; unes proves que són una
demostració més de l’esforç d’aquest govern per acostar el
sistema a les necessitats dels joves i facilitar-los al màxim el seu
retorn a un sistema educatiu per completar aquells estudis que
un dia van abandonar; unes proves, repetim, pioneres i que han
tengut una molt bona acollida entre els seus destinataris.

Per això, Sr. Conseller, li volem demanar en què consisteix
aquesta convocatòria de proves lliures de batxillerat que per
primera vegada se farà a la nostra comunitat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern, Sr. Conseller.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament la
LOE del 2006 ja preveia la possibilitat de convocar proves
lliures per a obtenció del títol de batxiller i no s’havia acabat de
posar en funcionament, i hem pensat que és una altra de les vies
possibles que tenim a una comunitat autònoma amb unes xifres
que ja saben que dins l’estadística d’abandonament i de fracàs
hi ha un concepte de fracàs que defineix com a majors persones
entre 18 i 24 anys que no tenen res més que la formació bàsica,



3444 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 79 / 26 de març del 2013 

 

que a Espanya és l’ESO. Per tant una oportunitat més que
donam a la gent, que ja estava avesada a les proves lliures
d’accés, per exemple, a cicles, o a les proves per obtenir l’ESO,
per obtenir el batxillerat, i essent la primera vegada i amb la
manca, encara, de coneixement i de publicitat que això suposa,
ja hi ha 142 persones interessades, de les quals 138 varen
complir els requisits, que són ser major de 20 anys, no estar
matriculat a una altra oferta formativa presencial o a distància,
o no tenir un batxiller o equivalent en el sistema.

Què pretén? Donar una altra oportunitat, no hi ha limitació
de convocatòries, són acumulatives, pots anar fent allò que pots
fer si és que estàs combinant amb una feina o amb una altra
formació, i pretén arribar a un títol que et pot obrir també el dia
de demà l’educació superior d’àmbit universitari o la formació
superior professional, per la qual cosa és una oportunitat més,
una línia més, una capacitat d’obtenció d’un títol de batxiller,
que ja és el primer postobligatori que poden obtenir a part dins
l’àmbit acadèmic.

La intenció és continuar aprofundint donant a conèixer a
joves i a no tan joves, a persones que no tengueren l’oportunitat,
a persones que volen en un moment determinat sortir d’aquesta
formació bàsica i d’aquesta estadística, si se li vol dir, de
persona que no té més formació que la bàsica, i donar unes
expectatives i unes oportunitats, i posar en valor el batxillerat,
que crec que ho voldria manifestar, posar en valor el títol de
batxiller, perquè potser a Espanya no se li acaba de donar la
importància que té per allò que després es pensa en un estudi
superior o es pensa en una formació professional, que ja té un
determinat valor la titulació, i el batxiller hem de dir que suposa
molt d’esforç, sacrifici, i crec que val la pena que també tengui
un reconeixement.

Aquesta és la línia que seguim per donar cada vegada més
oportunitats als joves. Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 2919/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unificació d'expedients d'activitats i
obres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 2919/13, relativa a unificació
d’expedients d’activitats i obres, que formula el diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller
d’Administracions Públiques, valoram molt positivament
l’elaboració del projecte de llei d’activitats per part del Govern
de les Illes Balears, i consideram que aquesta llei és molt
interessant per diferents punts de vista. 

En primer lloc és interessant per la nova relació que
s’estableix entre l’administració pública i l’administrat, el
ciutadà, aquelles persones que volen posar un negoci, aquelles
persones que es dediquen al món de l’empresa. Valoram
positivament que l’administració confiï en la bona voluntat
d’aquell empresari o emprenedor, el qual després haurà

d’acreditar que el seu negoci s’ajusta a la legalitat vigent. Per
això és important, Sr. Conseller, que aquest llei contempli un
servei d’inspecció posterior que pugui garantir el seu
compliment. També valoram molt positivament aquesta llei
perquè es redueixen tràmits administratius i per tant es pot
aconseguir una administració pública eficaç, eficient i més
ràpida. 

Aquests són els principis que inspiren l’actuació d’aquest
govern en el seu afany de fer aquesta modificació de
l’administració pública. Pensam que en aquests moments el que
manco necessitam és una administració que posi més dificultats
als emprenedors que volen posar en marxa el seu establiment o
la seva empresa. Per això és interessant aquest principi de bona
fe que recull aquesta llei com a principi que inspira i ha
d’inspirar aquesta relació administració ciutadà.

Aquesta llei, a més a més, presenta una novetat important,
i és que per primera vegada els expedients d’activitats i els
expedients d’obres s’unifiquen, essent la primera comunitat
autònoma de tot Espanya en la qual es dóna aquesta regulació
legal. Per això, Sr. Conseller, ens agradaria que ens expliqui i
ens valori aquesta novetat, així com els efectes positius de la
Llei d’activitats que vostès estan tramitant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula, conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament la
proposta d’unificar els expedients d’activitats i d’obres en un de
sol és una de les grans novetats d’aquest projecte de llei per a la
instalAlació, l’accés i l’exercici d’activitats, que divendres passat
el Consell de Govern va aprovar. 

Per al promotor representarà molts d’avantatges: primer, un
estalvi de càrregues administratives, calculat en
aproximadament uns 3 milions d’euros anuals, perquè en un sol
acte obtindrà el dret a edificar i el d’instalAlació de l’activitat.
Segon, un estalvi econòmic també derivat de millorar la
coordinació de les matèries d’activitats, espectacles públics i
obres, aquest és difícil de quantificar perquè es tracta de
despeses indirectes provocades precisament per la
descoordinació que s’ha detectat arrel de la darrera llei. Tercer,
més claredat, en existir un únic expedient el promotor podrà
dirigir-se a l’ajuntament en qüestió i solucionar diverses
matèries a la vegada. I, quart, més seguretat jurídica, la
unificació obligarà els tècnics de cada part a coordinar-se entre
si, cosa que estalviarà problemes també a l’empresari. 

També hi haurà conseqüències positives per a la mateixa
administració; unificar els expedients suposarà un estalvi intern
a causa de l’eliminació de duplicitats, com vostè pot suposar. 
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Per tant valoram la unificació dels expedients com una fita
important per fer de les Illes una terra on els inversors tenguin
facilitat, se sentin protegits per una llei clara, i vegin que les
mesures correctores s’apliquen amb contundència contra aquells
que vagin contra la llei. Hem dit moltes vegades que es donen
moltes facilitats per obrir els negocis, però també aquells que no
compleixin es donen facilitats als ajuntaments per tal de tancar-
los. Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 2923/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificacions de la Llei de
comerç.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 2923/13, relativa a modificacions
de la Llei de comerç, que formula la diputada Sra. Maria
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la Llei de comerç que va ser tramitada, aprovada i modificada
per l’anterior govern del pacte, responsable, per cert, de la
situació de fallida econòmica de la nostra comunitat, determina
el que és una gran superfície en funció de les característiques de
cada illa. 

L’actual govern, que cada dia ha de solucionar els
problemes que s’ha trobat a totes les conselleries, va traslladar
el concepte de gran superfície que determina aquesta llei a la
nova figura impositiva que crearà, uns impostos que no
s’haurien aprovat mai si el govern del Partit Popular no hagués
trobat 1.500 milions d’euros en factures pendents de pagament,
un dèficit de 1.000 milions d’euros i un pagament anual de 800
milions d’euros a les entitats financeres en amortitzacions de
préstecs i interessos. Si el govern del pacte hagués actuat amb
rigor i hagués fet els deutes, cosa que evidentment no va fer,
avui no parlaríem d’aquests nous impostos, que tenen un
responsable molt concret, el govern del pacte de progrés, al qual
donaven suport els diputats del PSOE i MÉS, uns diputats de
qui mai no hem escoltat ni una paraula d’autocrítica per una
gestió que va ser letal per a Balears. 

Amb els criteris dels grups d’esquerres un establiment de
600 metres quadrats a Menorca, Eivissa i Formentera hauria de
pagar l’impost de gran superfície, mentre que aquest mateix
comerç a Mallorca no pagaria res. Evidentment és una situació
clarament injusta. Una vegada més el govern del Partit Popular
ha de corregir una nova injustícia d’aquell mal govern, del qual
avui encara patim i arrossegam les conseqüències.

Per tant, Sr. Conseller, té previst el Govern de les Illes
Balears modificar la Llei de comerç per evitar que Menorca,
Eivissa i Formentera pateixin un tractament desigual en
l’aplicació de l’impost a les grans superfícies?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el vicepresident econòmic.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Efectivament, vostè ho ha dit, és una injustícia que
per a fets iguals hi hagi un tractament diferent, i en aquest cas
és evident que, a les tres illes, allà on la dimensió per la qual es
considera un establiment gran superfície ha de ser exactament
igual per a totes, perquè per a totes és igual de difícil l’activitat
diària, l’activitat d’aconseguir clients, d’oferir els serveis que
són propis d’aquest tipus d’empreses, i en aquest sentit seria
absolutament ilAlògic, és absolutament ilAlògic que tenguin un
tractament diferenciat.

Per tant, sí, li vull dir que sí que està previst que hi hagi la
modificació oportuna perquè realment sigui igual el tractament
que es faci a cada una de les quatre illes. Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 3194/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informe de l'INE en relació al PIB
regional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 3194/13, presentada en substitució
de la RGE 2915/13, relativa a informe de l’INE en relació amb
el PIB regional, que formula el diputat Sr. Francisco Mercadal
i Alabern, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
podem fer moltíssimes valoracions de quin és l’estat de
l’economia de la nostra comunitat, però la veritat és que quan
l’economia balear passa examen les dades són contundents: en
primer lloc, torna la inversió privada; en segon lloc, hi ha una
disminució del dèficit de 2,4 punts percentuals a la nostra
comunitat, i fa quatre mesos consecutius que l’atur descendeix
també a la nostra comunitat.

Però per si això no era suficient, fa uns dies l’Institut
Nacional d’Estadística va emetre el seu informe anual de
variació del producte interior brut tant nacional com regional en
relació amb l’exercici 2012. L’informe deixa constància del fet
que la comunitat autònoma de les Illes Balears va ser
l’economia regional que va registrar un menor descens del seu
PIB en termes de volum, tan sols un 0,3. Únicament la taxa de
variació real del PIB de les Illes Balears va coincidir amb la
dada estimada per al conjunt de la Unió Europea dels 27, també
del 0,3. Aquestes dades són fruit d’una favorable evolució del
sector serveis en relació amb els valors nacionals, però també és
destacable que la següent comunitat autònoma d’Espanya es
troba al triple de la dada de les Illes Balears, quasi el -1%. Al
mateix temps, en termes relatius, el PIB per habitant de les Illes
Balears es troba 7,1 punts percentuals per damunt de la mitjana
nacional.
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Aquestes són, Sr. Vicepresident, les línies generals de
l’informe de l’INE en relació amb el PIB de 2012, i avui
voldríem conèixer quina és la seva valoració. Però ja hem de
destacar que distints mitjans especialitzats han realitzat ja
aquesta valoració, com el que titulava “El milagro balear: Las
islas han visto disminuir su PIB un 0,3, en la línea con
Europea. Los datos macroeconómicos de esta región son
excelentes, de hecho Engracia Hidalgo y Tomás Burgos,
secretarios de Estado de empleo y seguridad social,
comentaban recientemente que no descartaban realizar un
estudio en profundidad de la política que está llevando a cabo
el Gobierno balear que preside José Ramón Bauzá. De hecho
fue la única comunidad autónoma donde cayó el paro en
febrero”. 

És clar, Sr. Vicepresident, que no està tot fet, que hem de fer
molta feina encara, hem de millorar, però avui, vicepresident,
voldríem conèixer quina és la seva opinió com a màxim
responsable de la política econòmica d’aquesta comunitat.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident econòmic.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Efectivament, totes aquestes dades són una realitat, i són una
realitat que és palpable i que es pot viure dia a dia. Estam enfora
encara de poder dir que les coses ens van bé, però està clar que
no té res a veure la situació que tenim ara amb la situació que
teníem fa un any. Fa un any les coses anaven clarament a pitjor:
no es prenien les mesures adequades, no s’actuava en la direcció
correcta, i ara s’està actuant clarament en la direcció correcta.

Tot això queda reflectit en unes dades que són unes dades
diferencials respecte al conjunt del país, unes dades que
demostren que la línia que s’està seguint és una línia encertada,
que el camí ens du a una situació de benestar econòmic millor,
que ens du a una situació de recuperació, que ens du a una
situació de posar les Balears una altra vegada a la primera línia,
primera línia que té a veure sobretot amb l’esforç dels ciutadans.
Els ciutadans de les Illes Balears sempre han estat emprenedors,
han estat capaços de fer front a les adversitats, han estat capaços
de fer front als errors del passat, i una vegada més ho han
demostrat ara, en aquest moment, en aquest moment d’especial
dificultat, una dificultat que jo diria que és la major de les
nostres vides clarament i la major des de fa quasi dues
generacions, i en aquest sentit crec que ens hem de felicitar tots
d’aquesta realitat, una realitat que ens posa una altra vegada en
el camí d’una recuperació econòmica sòlida, forta i duradora.
Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 2916/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova línia de metro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 2916/13, relativa a nova línia de
metro, que formula el diputat Sr. Carlos Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. El transporte público es un servicio
esencial para la sociedad, pero, como algunos olvidaron,
sustentado todo ellos con fondos públicos con lo que ello
conlleva. También lamentablemente hay quien sigue
considerando algún medio de transporte como un principio
ideológico, con defensas totalmente demagógicas.

La pasada legislatura se llevó a cabo una irresponsable
gestión ferroviaria, sobre todo de su convenio. Se incumplió el
Plan director sectorial de transporte, se generó una gran deuda
por obligaciones sin financiación y retrasos en pagos, además de
dejar un sistema de transporte público sobredimensionado,
desequilibrado y costoso.

La actual acción de gobierno en transporte público es
satisfacer las necesidades ciudadanas de movilidad con los
escasos recursos públicos existentes, girando responsablemente
hacia procesos de eficiencia y competitividad, atajando
ineficacias para mejorar el servicio, usando óptimamente los
escasos recursos disponibles y pagando, sobre todo pagando, las
deudas encontradas, siendo la mejor garantía para asegurar la
viabilidad del transporte público.

La situación económica encontrada en Serveis Ferroviaris de
Mallorca era muy delicada, con un alto nivel de déficit,
enfocando la gestión actual en transportar más viajeros,
racionalizar la empresa y pagar la deuda. También, además de
revisar el insostenible sistema desequilibrado tarifario
encontrado, se puso en marcha hace escasamente un año el Plan
de eficiencia del transporte público interurbanos de autobuses
de Mallorca, con los buenos resultados de 1,2 millones de
pasajeros más y un ahorro de 3,2 millones de euros. Y
recientemente el Plan de eficiencia del transporte ferroviario
público; fruto de éste ha sido la puesta en marcha el pasado 13
de marzo de un nuevo servicio de metro, la llamada línea 2, a lo
largo del corredor metropolitano Palma-Marratxí, una
reorganización sin coste de inversión para mejorar y reforzar el
servicio, su competitividad y, como no, incrementar los
necesarios usuarios. 

Así, Sr. Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio, ¿en qué consiste la nueva línea de metro puesta en
marcha por Serveis Ferroviaris de Mallorca? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament la
línia 2 de metro forma part del Pla d’eficiència del transport
públic ferroviari que hem posat en marxa des del Govern de les
Illes Balears. Es d’una redistribució operativa dels nostres
recursos, i una vegada més el que feim és millorar l’eficiència
del servei. 

Aqueixa línia 2 de metro anirà de Palma a Marratxí, i el que
suposarà és que cada 20 minuts passarà un tren per cada una de
les estacions, des de Jacint Verdaguer, Son Costa-Son Fortesa,
polígon de Son Fuster, Verge de Lluc, Pont d’Inca i Pont d’Inca
Nou. Hem de recordar que ara passava cada 40 minuts en molts
de casos; per tant duplicam la freqüència. Marratxí tendrà ara
pràcticament sis serveis, davant els tres que té actualment fins
aquí, a Palma. 

Però no és una actuació sobre la línia 2 de metro, sinó que
hem fet un pla d’eficiència que ens pertoca des de la línia 1 de
metro, que és la que va a la UIB, fins també el corredor de
Palma a Inca. El corredor de Palma a Inca pràcticament suporta
4 de 5 dels viatgers que es duen en transport ferroviari, i el que
hem fet ha estat procurar que guanyin 6 minuts, per tant
milloram moltíssim la velocitat comercial i la feim atractiva
perquè la gent hi vulgui anar, 6 minuts entre el que és Palma i
Inca. Aquesta actuació s’ha d’afegir al tren exprés, que el tren
exprés que vàrem posar entre Palma i Inca ve en 22 minuts a
determinats horaris des del començament a hores punta.

Si a això, a més a més, afegim que estalviarem amb els
mateixos recursos 100.000 euros, creim que estam jugant ja a
eficiència. Però a més a més hem de recordar d’on venim, i
venim del fet que ens hem trobat amb una flota de trens
totalment desproporcionada. Avui en dia, i tots aquells
empresaris que avui seuen aquí, no tendrien 19 trens damunt
unes vies si només n’han de menester 6, és una bogeria comprar
coses que no has de menester i, en aquest cas, en la situació de
crisi que tenim. Per tant, tenim 19 trens i només en poden
circular 6 damunt les vies, i el que hem de fer perquè no ens
tornin vells, que això també ho saben tots els empresaris que
tenen maquinària, hem d’anar rotant els trens. Bé, feim de la
necessitat virtut.

Només vull acabar dient que continuam intentant millorar,
continuam intentant gestionar amb eficiència els desastres o un
més dels desastres que hem anat trobant dins aquesta
conselleria. Gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 2928/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a polítiques en matèria de salut pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 2928/13, relativa a polítiques
en matèria de salut pública, que formula el diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aviat farà dos anys de govern del
Partit Popular i dins l’àmbit de la sanitat hi ha hagut una política
de retalls, de no gastar, de disminuir activitat assistencial, de
copagaments, d’acomiadar més de mil professionals i un
extraordinari desgavell organitzatiu, i tot s’ha traduït en un
deteriorament de l’assistència i de la seva qualitat. Un exemple
molt clar d’aquesta realitat són més de 100.000 persones que
resten a les llistes d’espera, persones que modifiquen el seu estat
de salut, persones que empitjoren el seu pronòstic vital.

Creu vostè que la seva política sanitària dóna garanties als
ciutadans en matèria de salut?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Thomàs. És cert que
hem gastat menys del que vostè gastava, gastam allò que podem
pagar; ho feim amb criteris de màxima eficiència.

I referent a la prestació de serveis, crec que ha estat objecte
de debat, d’interpelAlació i de compareixença amb temes de
llista d’espera, fins i tot una moció presentada la setmana
passada, en la qual va quedar clara quines eren les línies que
defensava tant el PSOE, fent demagògia, sense donar cap
solució ni una, i el que va defensar la diputada del Partit
Popular.

En matèria de salut pública, que és en el que vostè centrava
la seva pregunta, el que li vull dir és que no hem eliminat cap
programa respecte dels que vostè tenia implantat, hem millorat
aquell en la mesura de les possibilitats, redistribuint recursos
que vostè tal vegada tenia una mica descuidat.

I a la insinuació de la setmana passada, que també feia
referència que en el Consell Interterritorial de dijous passat
trauríem quatre vacunes, es va arribar, des del consens de totes
les comunitats autònomes, a aplicar un calendari comú de
vacunació per a totes les comunitats. Per tant, a vostè li agrada
crear grans titulars, no sap o no se n’ha adonat de quina és la
realitat i li demanaria un plus de responsabilitat, perquè el que
va dir de les vacunes no és cert.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. Conseller. Una setmana més no respon les
preguntes, vostè està ben clar que varen decidir disminuir
despesa i no prioritzar atenció sanitària.

Darrera les llistes d’espera hi ha dolor, patiment, pèrdues de
feina, d’oportunitats, baixes laborals molt llargues, pèrdues de
qualitat i diagnòstics que arriben tard, i aquesta és la trista
realitat del 10% de la població de les Illes Balears, i aquesta és
la seva obligació; un any per a una colonoscòpia, una
gastroscòpia o una ressonància, mesos i mesos per veure un
especialista.

Basta recordar-li, demora quirúrgica de 51 dies a 122 dies de
mitjana.

I ara vostè i el Partit Popular vol treure als ciutadans les
garanties, les garanties sanitàries, només cinc procediments
quirúrgics tendran una garantia de 180 dies, cap altre tipus
d’intervenció quirúrgica. De les consultes, de les proves
diagnòstiques i terapeutes, totes, totes, cap ni una amb garantia,
passam de 180 dies per a totes les intervencions quirúrgiques a
cap. Abans fins i tot es podia anar a la privada, ara ni això.

Vostè anulAla i elimina drets sanitaris dels ciutadans que
estan recollits a l’Estatut i a la Llei de salut i vostès els
vulneren. Cauen els resultats en salut i augmenten les
desigualtats; vostès renuncien a programes i a compromisos.

Per què treu les garanties als nostres ciutadans en salut?
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Thomàs. En aquests
moments és una proposta de decret que està en exposició
pública i que, per tant, encara no és ferma.

A vostè, com li deia, li agrada generar grans titulars i
utilitzar les dades o les xifres, independentment de si l’estudi
s’ha fet a la comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual
vostè representa, com el cas del 17% dels pensionistes que
deixaven de treure medicació i era un estudi radicat
exclusivament a la comunitat autònoma de Madrid i per tant
permeti’m dir-li que això no és seriós, i el que li vull dir és que
nosaltres, Sr. Thomàs, no podem encomanar feines que no
podem pagar, com vostè feia, ho tenim molt clar, i el que feim
és prioritzar els processos, delegar a la gestió clínica dels caps
de servei aquestes prioritats en base a què les patologies greus
no esperin.

Vostè es basa exclusivament en una anàlisi, sense anar al
bessó de si és patologia greu o si és patologia més lleu. I per
tant, això, permeti’m que li digui que una persona que ha
gestionat la sanitat quatre anys és molt poc seriós; anteposa la
política i els titulars a les persones i aquest govern intenta fer
diametralment l’oposat. És molt poc seriosa la seva actitud i per
això els ciutadans el varen enviar aquí on és.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.18) Pregunta RGE núm. 2924/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a no-presentació de
declaracions en el registre d'interessos i activitats i en el
Registre de patrimoni del Govern de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 2924/13, relativa a no-
presentació de declaracions en el registre d’interessos i activitats
i el Registre de patrimoni del Govern de les Illes Balears, que
formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i González del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Fa uns
dies els mitjans de comunicació varen publicar que determinats
consellers de l’anterior Govern varen incomplir la seva
obligació de presentar les seves declaracions d’activitats i béns
a què estan obligats segons la Llei 2/1996, d’incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Els articles 12 i 13 d’aquesta llei
regulen les dues declaracions que els alts càrrecs estan obligats
a presentar, la d’activitats i la de béns i drets patrimonials, i
imposa un termini d’un mes a comptar des de la data de presa
de possessió i de cessament, respectivament, per presentar-les
davant l’òrgan competent.

Segons les afirmacions aparegudes, hi ha exconsellers que
actualment són diputats que no varen presentar cap declaració,
ni quan varen accedir al Govern ni quan varen sortir; altres no
varen presentar la declaració en accedir al càrrec i d’altres varen
ometre la declaració de cessament. Són casos d’incompliment
d’obligacions legals en un tema on, precisament, els grups de
l’oposició estan demostrant-se summament exigents,
escrupolosos i intolerants amb els altres, exigència,
escrupolositat i intolerància que pel que es veu no
s’autoapliquen a ells mateixos; es tracta d’un sectarisme brutal
per fer una persecució política contra el president.

Per això, Sr. Conseller de Presidència, voldríem conèixer la
seva valoració sobre aquests incompliments legals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Sra. Diputada, usted ha enmarcado muy bien esta
realidad, desde luego que mayor incoherencia y mayor
hipocresía de los miembros de la oposición imposible.

Resulta que cuando se llenan la boca, cuando algun miembro
del Gobierno omite algún dato a la hora de hacer las
declaraciones de intereses, de actividades o de patrimonio,
cuando ellos en estos momentos o han incumplido o están
incumpliendo esa realidad. Por lo tanto, desde luego, como le he
comentado antes, mayor hipocresía imposible.

Quieren darnos lecciones de transparencia, pero resulta que
hace muy poco tiempo se publicó en los medios de
comunicación esta publicación en la que acreditan que algunos
miembros del pasado Gobierno del pacto de progrés y que hoy
ocupan escaños en esta cámara, incumplieron esa legalidad al
no presentar esa declaración cuando tomaron posesión del cargo
o cuando lo dejaron, hubo alguno que incluso ni la presentó
cuando la tomó ni cuando lo dejó.

Por lo tanto, como le comento, Sra. Diputada, mayor
hipocresía imposible. No sé a quién quieren dar lecciones, yo,
incluso, debido a las fechas en que estamos, les recomendaría
que leyeran el evangelio de San Mateo, que dice: “No juzguéis
si no queréis ser juzgados, porque con el juicio que juzguéis se
os juzgará y con la medida que medis se os medirá. ¿Por qué
veis la paja en el ojo ajeno y véis la viga en el propio?” Yo creo
que deberían leerlo, porque les vendría bastante bien.

En cualquier caso, también le diré que tienen distintas varas
de medir, porque resulta que cuando algún miembro del
Gobierno omite algún dato, miente, y ellos, cuando omiten o
cuando no la presentan, son simples omisiones.

En fin, Sra. Diputada, la verdad es que lamentable.
Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 2214/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a president transparent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE núm. 2214/13, ajornada a la sessió
anterior, relativa a president transparent, que formula el diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, vostè, quan va
prendre possessió del seu càrrec, en el debat d’investidura del
juny del 2011, va dir que l’únic que ha apostat i l’únic que ha
apostat de debò per regenerar he estat jo, deia vostè, i ho he fet
en el meu propi partit i ho faré també a la política de la nostra
comunitat. De vostè, el seu partit ha dit que és el president o el
polític més transparent d’Espanya.

Després de tot el que hem sabut, continua mantenint aquesta
afirmació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, jo no entraré a valoracions, si som més o menys
transparent que altres persones. El que sí li puc dir és que des
del dia 7 de febrer està penjat a la pàgina web de la meva
formació les meves declaracions de la renta de l’any 2010 i
2011, així com també una còpia de les meves notes registrals de
tot el patrimoni.

Per tant, crec que això és important i que s’ha de fer ara,
precisament com a conseqüència d’una gran desafecció que té
la societat amb la classe política i on s’ha de fer la màxima
transparència possible. I en aquest sentit, ho vaig fer sense
demanar-li permís, veig que això fins i tot el preocupa, però ho
vaig fer perquè crec que el més important per a un compromís
amb els ciutadans i també per a un compromís amb el propi
criteri.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. President, crec que el mèrit del destape polític que ha
protagonitzat el Partit Popular el té el Sr. Bárcenas i els seus
sobres, no seu.

En qualsevol cas, el que sí ha quedat clar és que vostè, vostè,
amb paraules, per cert, del Sr. Gómez, del conseller Gómez, ha
omès dades; ho pot dir com vulgui, li pot dir mentir, li pot dir
ocultar, li pot dir falsejar, ho pot dir com vulgui, però ho ha fet
en el Parlament de les Illes Balears on, a més de no registrar les
seves activitats econòmiques, va dir que es dedicava únicament
i exclusivament a la presidència del Govern i com a diputat
d’aquesta cambra, la qual cosa tots sabem que és fals, i consta
a l’acta de la sessió plenària de dia 16 d’octubre del 2012.

I en el Registre d’activitats del Govern també va ocultar les
seves activitats econòmiques, tampoc no les va consignar.
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I tot això ens fa veure un president que ha estat molt
preocupat al llarg de la seva carrera política sobretot pels seus
negocis, i això és el que més ens preocupa de tot, perquè ja ve
d’enrera, Sr. Bauzá, ja ve d’enrera. Quan vostè era batle de
l’Ajuntament de Marratxí va ocupar, va agafar una dedicació
exclusiva el 27 de setembre del 2005, primer l’1 de setembre del
2005 i llavors el 27 de setembre del 2005, amb el reconeixement
de dedicació exclusiva, sense perjudici d’altres ocupacions
marginals. I mentrestant ha incomplert ha Llei d’ordenació
farmacèutica, que l’obligava que si ocupava un càrrec públic
havia de solAlicitar el nomenament d’un farmacèutic substitut.
Això li ha suposat a vostè poder mantenir l’exclusiva a
l’Ajuntament de Marratxí i cobrar 145.000 euros de més,
d’activitats públiques, Sr. Bauzá.

El problema que hem vist és que el seu modus operandi
habitual ha estat el de fer mangarrufes, Sr. Bauzá. Vostè va dir,
també en aquella sessió plenària: “qui pugui a aquest vaixell
haurà de signar un compromís de transparència que no deixi cap
tipus de lloc als dubtes, si algú pensa que l’administració és un
bon lloc del qual servir-se’n es trobarà amb un president
inflexible.” Sr. Bauzá, les seves pròpies paraules van contra la
seva actuació, vostè ha estat fent...

LA SRA. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

... equilibris tot el temps ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

... sobretot per mirar per als seus interessos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, vostès, com
sempre, ho critiquen tot, si ho public perquè ho public, si no ho
public perquè no ho public, en definitiva el no a tot, perquè no
tenen cap proposta i simplement és la seva estratègia per accedir
al poder.

Miri, jo he reconegut que em vaig equivocar a la meva
declaració i com a conseqüència d’aquesta equivocació vaig fer
una declaració complementària, una declaració complementària
en la qual jo puc acceptar que vostè critiqui la meva errada; però
convertir una errada en una mentida, no li acceptaré. Errades, sí,
perquè m’equivoc com tothom, però mentides cap ni una.

Però miri, si continuam amb aquest plantejament, hauríem
de mirar què passa amb les persones que fan complementàries.
Darrera vostè hi ha una persona, ara mateix no hi és, que ha fet
una complementària, ha mentit o ha ocultat qualque cosa? Hi ha
més senyors en aquesta cambra que han fet complementàries, de
fet, el conseller de Presidència ha dit que a l’anterior legislatura,
els companys seus de la seva formació, que formaven pacte de
progrés en el Govern, no varen fer les declaracions en sortir de
la seva legislatura, qualcú ni al principi ni al final.

Li deman a vostè, que és el jutge, deien mentides o
ocultaven qualque cosa? Fins i tot en aquesta cambra hi haurà
persones que hauran de fer complementàries perquè falta
informació; han dit mentides o oculten qualque cosa?

Però el paradigma més absolut és el seu cas, Sr. Barceló, la
seva declaració, on l’apartat d’activitats públiques, exercici de
funció pública, és buit, i vostè és funcionari de la comunitat
autònoma en serveis especials, aquesta dada hi ha de figurar.

(Alguns aplaudiments)

Haurà de fer una complementària. I jo li deman: ha mentit
o ocultava informació?

Sr. Barceló, simplement, sense comentaris, per molt que
repeteixin mil vegades una mentida mai no es transformarà en
mitja veritat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.20) Pregunta RGE núm. 2236/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a objectius de dèficit 2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vintena pregunta, RGE núm. 2236/13, ajornada a la sessió
anterior, relativa a objectius de dèficit 2013, 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 ha
decidit governar aquesta comunitat autònoma, i li he dit moltes
vegades, crec que de forma equivocada, per dues qüestions
bàsiques: una, ha decidit governar d’esquenes a tothom, des de
la supèrbia i des del nou consensuar amb ningú. Avui tenim un
bon exemple de la seva manca de diàleg, vostès només imposen,
el Govern tot sol contra tothom. I a més, ha decidit governar
amb un únic objectiu que és quedar bé amb els seus de Madrid,
amb el Sr. Rajoy i amb el Partit Popular de Madrid, obeint
ordres i no intentant servir aquesta comunitat autònoma.

Per això, la seva única obsessió ha estat complir el dèficit
públic i així i tot no ho ha aconseguit, Sr. President, per això ha
acceptat que a l’any 2003 tenguem un 0,7% de dèficit públic. I
com, Sr. President, com ho pensa fer?
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Jo li diré: no ha exigit el que ens deuen els seus companys
de Madrid, no, no; sap què ha fet vostè? Ha introduït una sèrie
de nous imposts en aquesta comunitat autònoma, uns imposts
que disminuiran la competitivitat de la nostra comunitat
autònoma, uns imposts que ens converteixen en la comunitat
autònoma més cara d’Espanya, uns imposts que ataquen la
indústria turística, que ataquen la competitivitat de les empreses
i sobretot les famílies d’aquestes illes.

I com que això refredarà encara més l’economia, i ja li
augur, Sr. President, que això no li funcionarà, encara li deman
avui: a part d’això, què pensa fer, quins retalls més aplicarà als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, la pregunta
era què he de fer o què ha de fer aquest govern per complir
l’objectiu del dèficit? Si no vaig equivocat.

Molt senzill, el que no varen fer vostès: acomplir
simplement un pressupost aprovat, un pressupost seriós, un
pressupost ajustat i un pressupost ajustat precisament a la
realitat del moment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. President, vostè no
acompleix absolutament res i el pressupost del 2013 que vostè
ha aprovat per quadrar el dèficit, jo li dic que preveu uns
ingressos d’uns nous imposts que pensa aprovar, que ja no
s’acompliran, igual que preveu un ingrés de 100 milions d’euros
de l’Estat que no té negociats, Sr. President, i basta veure el que
ha fet amb IB3. Ha destrossat educació pública i sanitat pública
per cobrir la televisió pública de la seva comunitat autònoma, la
part particular de la seva comunitat autònoma.

Miri, Sr. President, necessitam una acció valenta del seu
govern, necessitam un govern que defensi les Illes Balears, que
defensi les empreses d’aquesta comunitat autònoma i que
defensi els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma; s’assegui
amb les forces polítiques, s’assegui amb els agents socials,
s’assegui amb empresaris, s’assegui amb treballadors, no és
possible, Sr. President, el que està fent, no és possible que
continuï acotant a Madrid el cap, no és possible que continuï
retallant drets als ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra.

Des que vostè governa estam pitjor que mai, Sr. President,
per això li deman, només amb austeritat, només retallant, només
augmentant la pressió fiscal d’aquesta comunitat autònoma no
arribarem enlloc, jo li deman que apliqui ja mesures de
creixement econòmic que les necessitam.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, miri, el que
realment ataca aquesta societat és el deute que hem heretat, que
jo sé que no li agrada, i després li repetiré, el que ataca aquesta
societat és pagar o dir que es pagaran empresaris i que després
no se’ls paga.

Em diu vostè IB3, vostè sap què vàrem pagar de deute i què
varen gastar vostès a IB3, que ni pagaren ni actuaren...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci.

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

Miri, aquest govern fa unes previsions d’estimació
pressupostària serioses, basades en primer lloc a ajustar al
màxim allò que són les seves previsions d’ingressos i ajustar al
màxim les seves despeses, previsions que són als pressuposts.
No com varen fer vostès, que confonien euros amb milions
d’euros. Només li posaré un exemple, un, en tenc molts, però
un. Vostès varen pressupostar 8 euros per pagar les navilieres,
que després no pagaren i que nosaltres vàrem rebre un deute de
8.000 milions d’euros. Vostès confonien els euros amb milions
d’euros. Això sí que és realment dramàtic, no mirar, ni moure
el cap, Sra. Armengol, és fer feina damunt un paper, apuntant,
negociant, ajustant, sabent que és molt difícil ajustar un
pressupost. Ja m’hauria agradat a mi quan començava aquesta
legislatura i al vicepresident econòmic, només deure 1.780
milions d’euros, ja ens hauria agradat, avui no hi hauria aquests
senyors aquí, ni nosaltres hauríem de fer totes les estructures,
les modificacions que vàrem fer.

Però no vàrem rebre 1.780 milions d’euros, en vàrem rebre
6.160 milions. Aquesta és la seva política de mirar cap una altra
banda i que vengui qualcú darrere i ho arregli. Aquests senyors
em mereixen molt de respecte i els miraré sempre a la cara,
perquè com a conseqüència de la gestió nefasta del seu moment,
no es toqui la careta, que ... no dic res. Com a conseqüència,
aquest govern ha hagut de prendre moltes decisions. Aquest
punt el comentaré dues preguntes després, perquè, com que
vostè mescla les preguntes, jo respondré el que sàpiga.
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Sra. Armengol, li puc assegurar no hi ha ningú que miri amb
més detall i més especificitat un pressupost, no els que diuen
que paguen i continuen devent a tothom.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President.

I.21) Pregunta RGE núm. 2890/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a doblers del pressupost destinats a l'Administració
de l'Estat.

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 2890/13, relativa a
doblers del pressupost destinats a l’Administració de l’Estat que
formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, supòs que si s’ha
mirat tant el pressupost, em podrà donar clarícies d’aquesta
situació que es produeix. Resulta que en els pressuposts del
2012 teníem aproximadament pressupostats 700 milions d’euros
en concepte de devolució d’ingressos a l’Estat. Bé, la realitat de
la liquidació ha estat que efectivament hem tornat en concepte
de devolució d’ingressos 709 milions d’euros a l’Estat, 709
milions d’euros, més llavors transferències també a
l’Administració General de l’Estat per un altre concepte per
valor de 1.319 milions d’euros. El que fa un total de 2029
milions d’euros que hem tornat a l’Estat.

Sr. Bauzá, com explica aquesta situació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, l’explicació és
molt senzilla, simplement no és una qüestió d’opinions, és una
qüestió que vostè no està informat, nosaltres sí que hem mirat
el pressupost i el tenim perfectament detallat. Miri, vostè parla
d’una qüestió comptable, en el pressupost que posa 2.000
milions d’euros l’any 2012 és una qüestió de sumatoris
comptables, quan sumam el fons de garantia i sumam el fons de
suficiència. Però no és una qüestió nova, no és d’enguany, de
l’any 2012, això és sumar el 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i
més enrere, molt més enrere.

Per tant, Sr. Barceló, no digui aquestes quantitats, enguany
el que s’ha tornat pel que fa referència a concepte de fons de
suficiència són 357,5 milions d’euros. I pel que fa referència a
fons de garantia 232,5 milions d’euros. És a dir, no s’han tornat
2.000 milions d’euros, Sr. Barceló. Jo he mirat els pressuposts,
jo crec que vostè no. S’han tornat 590 milions d’euros i encara
estan pendents de tornar 30 milions d’euros en concepte de les
liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009, que com altres
comunitats autònomes que també han de tornar, tenim 10 anys
de termini.

Sr. Barceló, no sé qui no s’ha mirat els pressuposts.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. Bauzá, amb aquests conceptes pressupostats per al 2013
de fons de garanties, fons de suficiència i secció 31, 812
milions. Any 2012 liquidats, 2.029 milions. La realitat és que
aquests doblers que van a l’Estat i no tornen, Sr. Bauzá, estan
provocant un greu perjudici a la nostra economia, Sr. Bauzá.
Mentre aquí tenim els imposts més cars de tot l’Estat i les
nostres empreses han de patir els costs de la insularitat i moltes
han de tancar, hem de tornar 2.000 milions a l’Estat. Mentre
aquí hem de prescindir de professionals formats i vàlids, més de
1.000 a sanitat, més de 300 a serveis socials, 1.000 professors i
mestres, mentre aquí tenim una llista d’espera de 100.000
persones per a proves mèdiques i intervencions, mentre el seu
govern no pot garantir un temps mínim per a l’atenció sanitària
als ciutadans de les Illes Balears, mentre tenim 50.000 famílies
que no tenen cap ingrés, mentre un de cada quatre ciutadans de
les Illes Balears estan en risc de pobresa, mentre els nostres
joves han de partir a fora a trobar feina perquè aquí no n’hi ha,
mentrestant està succeint això, mentrestant estam espoliats per
part de l’Estat espanyol.

El seu partit, el bipartidisme dels grans partits espanyols és
el que ha provocat aquesta situació. I mentrestant quan anam al
Consell de Política Fiscal i Financera, hi anam a acotar el cap.
Reprenent el fil de l’anterior pregunta, vostès defensen que
vostè és el president més transparent de l’Estat espanyol? Sí,
perquè a Madrid vostè no pinta res, perquè a Madrid ningú no
li fa cas, perquè aquesta situació fa que vostè hagi de pujar
aquests imposts i les nostres empreses s’enfonsin, perquè si
disposàssim d’aquests doblers no tendríem aquesta situació.

Què pensa fer davant aquesta situació? Pensa defensar els
interessos de les Illes Balears, dels ciutadans, de les empreses i
dels nostres serveis socials que en aquests moments no hi ha
doblers per fer-los servir?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, dues premisses
bàsiques que li he de negar. Primer, nosaltres no pujam els
imposts perquè aquests senyors i el que representen, com a
conseqüència d’aquest espoli fiscal o la modificació ... No, els
pujam perquè tenim un deute de 6.160 milions d’euros que
vostès varen gastar quan governaven...

(Alguns aplaudiments)

No mesclem. Si un no gasta el que no té, si un no gasta el
que no té no queda a deure. Aquest és el primer punt. I aquest
sistema tan dolent del qual vostè renega, no el vàrem aprovar
nosaltres, el va aprovar el seu govern, el Sr. Antich i vostè en
formava part, vostè no, però el seu grup sí, bé, el seu grup sí. Jo
sé que és molt fàcil posar-se de costat quan a un no l’interessa
i després ens posam davant. Ho va aprovar Madrid amb el
consentiment d’aquest govern, per favor! Hi ha coses que ja no
s’han de posar en dubte.

Sr. Barceló, jo li he dit per activa i per passiva una i mil
vegades i li ho diré totes les vegades que facin falta: aquest
sistema de finançament que tenim a Balears no és just, no és
l’adequat, no podem fer una previsió, no és parcial i s’ha de
modificar. Jo he estat el primer que ho he dit, amb això podrem
anar junts allà on vostè vulgui, perquè és el que estam
defensant. I com a conseqüència d’aquesta modificació, es farà
un estudi, ja hi ha una comissió de feina, en el Comitè de
Política Fiscal i Financera. Per tant, amb això no em superarà.

Demanarem el que toca en benefici dels ciutadans de les
Illes Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.22) Pregunta RGE núm. 2926/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nova llei d'imposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vint-i-dosena pregunta, RGE núm. 2926/13, relativa a nova
llei d’imposts que formula la diputada Sra. Francesca Lluc
Armengol i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, vostè ha
decidit aprovar uns nous imposts per als ciutadans de les Illes
Balears, és una decisió que ha pres el seu govern perquè ha
volgut, tot sol i contra tothom. Uns imposts, Sr. President, que
parteixen d’una gran mentida, no tenen cap finalitat
mediambiental, només tenen una única finalitat i és recaptadora.
Vostès volen salvar els seus pressuposts públics a costa de les
esquenes de les empreses i dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma.

Sr. President, vostès volen aprovar uns imposts que graven
directament el consum, suposaran com a mínim 300 euros per
família als ciutadans de les Illes Balears, unes famílies que, Sr.
President, que ja no s’ho poden permetre. Vostès volen aprovar
uns imposts que crearan greus problemes fins i tot de
supervivència a moltes empreses de les Illes Balears. Vostès
volen aprovar uns imposts que afectaran negativament la
indústria turística de la nostra comunitat autònoma. Volen
aprovar uns imposts que rompen la seguretat jurídica i la unitat
de mercat.

Sr. President, se n’adona que amb aquests imposts ens
convertirà en la comunitat autònoma més cara d’Espanya? Sr.
President, se n’adona que això farà que perdem competitivitat
respecte dels altres indrets? Se n’adona que els ciutadans de les
Illes Balears ja no poden aguantar més? Sr. President, em pot
explicar per què ha pres aquesta decisió? O vostè pensa, Sr.
President, que aquests impostos ajudaran a reactivar l’economia
d’aquesta comunitat autònoma? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, me n’adon
i li puc explicar el que vostè m’ha dit i he anotat. Me n’adon del
que feim com a conseqüència -ho repetiré totes les vegades que
faci falta- que devem 6.160 milions d’euros que no teníem i li
ho explicaré d’aquesta manera totes les vegades que faci falta.

Vostè se n’adona de la ilAlusió que ens fa a aquest govern
posar uns imposts, en aquest cas a aquests senyors que
representen un colAlectiu que nosaltres respectam...

(Remor de veus)

Vostè creu que és del nostre gust posar imposts i de menys
gust és rebre els imposts...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci!

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

Això és simplement per una qüestió econòmica. Vostè que
ara es preocupa de l’economia i no se’n preocupava abans. Hem
d’equilibrar els comptes, hem de sanejar el pressupost i si avui
no deguéssim 6.160 milions d’euros ni ens haguéssim trobat un
deute del 4,2% quan ja es va rebaixar, li puc assegurar que res
d’això no passaria, cap reforma no s’hauria pres i aquests
senyors avui no serien aquí. Així de senzill i així de clar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, em sembla indignant
el que està fent avui matí. Indignant, utilitzar així aquest sector
de gent que està enfadada amb una decisió del seu govern,
perquè ha volgut. I deixi de donar la culpa a l’herència i deixi de
donar la culpa al deute perquè no és cert. És una decisió que
prenen vostès perquè volen, amb una llei que és molt, molt,
molt dubtosa legalment. 

Sr. President, hi ha altres alternatives abans de prendre
aquesta decisió d’aquests nous imposts. Aquests nous imposts
els han decidit vostès, aquests homes que s’asseuen en aquest
govern. Aquests són els que ho han decidit. I ho han decidit
contra tothom i són imposts que gravaran no només les
empreses, sinó tots els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.
Deixin de dir mentides! Deixin de dir mentides!

Hi ha alternatives, jo li he proposat dues coses, fàcils, Sr.
President, l’acompany on vulgui, quan vulgui, a veure el
Govern d’Espanya a reclamar allò que ens pertoca i no haurem
de pujar els imposts. Segona alternativa, faci un altre paquet
fiscal, jo li he duit una llei en aquest parlament, on posàvem uns
imposts que gravaven més a aquells que més tenen i no
afectaven ni el consum ni els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma. I vostè ha votat que no. Per això no em digui que és
culpa de l’herència, és culpa de la seva ineficàcia, Sr. President.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. M’hagués agradat, no és
necessari que m’acompanyi, a l’anterior legislatura que vostès
governava, bastava fer un viatge i haurien solucionat tot allò que
avui són problemes.

Sra. Armengol, el fet de posar aquesta reforma fiscal, és com
a conseqüència de tenir els recursos propis per pagar els
compromisos de pagament, per disminuir un deute, per no haver
d’anar als bancs, per no pagar més interessos. I si això li
sorprèn, és que és molt preocupant que li sorprengui que un no
vulgui pagar interessos. Sap vostè quants de milions pagam
d’interessos per aquest deute de 6.000 milions d’euros? Vostè
ho sap? No ho sap, jo li ho diré perquè és preocupant que no ho
sàpiga, 300 milions d’euros cada any i li és igual, li és igual, és
que ... és impressionant! Però bé.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor silenci! Silenci!

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

Sra. Armengol, se’n recorda o no se’n recorda l’any 2010
qui volia posar els imposts? Se’n recorda? El pacte de progrés
volia pujar els imposts, sí, sense negociar amb ningú, l’any 2010
i sap per què? 

(Remor de veus)

Ah, no era aquest?, si jo els vaig negociar amb el Sr. Antich
i el Sr. Moragues, m’ha de dir vostè que no eren aquests, no
eren aquests, per suposat que no eren aquests, però volien posar
uns imposts sense baixar la despesa pública, sense aprimar
l’administració, sense reduir la despesa, només pujar imposts i
després ja pagaran els altres. 

Aquesta no és la mesura, Sra. Armengol. Simplement li diré
que és un govern responsable, que no entra en demagògies, que
assumeix el que li correspon i que no hauria fet aquesta situació
si vostès simplement ho haguessin fet bé. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Després de l’alteració de l’ordre del dia que hem fet a l’inici
d’aquest plenari, passam al que avui és el segon punt de l’ordre
del dia, que correspon al debat i votació de les esmenes a la
totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 1097/13, de
mesures tributàries per a la sostenibilitat...

(Remor de veus)

Perdonin, volen fer una mica de silenci per favor, ... tots, Sr.
Vicenç, tots!

Continuam. Ara debatrem les esmenes presentades al
Projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries per
a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, RGE núm. 1167/13 presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, i RGE núm. 2670/13 presentada
pel Grup Parlamentari Socialista.

IV.1) Esmena a la totalitat RGE núm. 1167/13, de
devolució, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, al
Projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries
per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Intervenció per a la defensa de l’esmena del Grup
Parlamentari MÉS, per un temps de quinze minuts, la Sra. Joana
Lluïsa Mascaró.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sra. Presidenta, no intervé el Govern per defensar el seu
text?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si intervé, obrirà qüestió incidental després de les seves dues
intervencions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Permetin-me primer de tot
una salutació a les persones representants de diferents sectors
econòmics que avui han volgut ser en aquesta cambra i en
aquesta casa, però no tots han cabut en aquesta sala, per escoltar
com acaba un projecte de llei que els preocupa perquè els afecta
i molt el seu futur i, per tant, el futur de la nostra economia.

És cert que la fiscalitat ambiental, que, per cert, res no té a
veure aquesta llei que presenten ara amb la que deia el president
Bauzá que havien presentat anteriorment, és cert que la fiscalitat
ambiental gaudeix d’un especial grau de legitimació i
constitueix un espai idoni per establir imposts propis d’una
comunitat autònoma, com defensa el Govern a l’exposició de
motius. Però la veritat és que l’objecte real de la llei no és
aquest, el mateix títol, Sr. Vicepresident, ja ho desmenteix,
“projecte de llei de mesures tributàries per a la sostenibilitat
financera de la hisenda pública”. Aquest és l’objecte de la llei
i no altre, la sostenibilitat financera de la hisenda pública,
perquè el Govern ha estat incapaç de trobar altres maneres de
sostenir la hisenda pública.

I d’altra banda és significatiu també que tant Govern com
Partit Popular presentin uns tributs ambientals, després d’haver
dit que no en aquesta cambra, i més d’una vegada, a aplicar un
impost ambiental a empreses realment contaminants. Han dit no
a gravar qui més contamina, qui de veritat incideix
negativament en el medi ambient, però no tenen cap mania a
recórrer a arguments ambientals per imposar, sense consens, uns
tributs injusts que afectaran i molt l’economia i la societat de les
Illes Balears. I especialment, i això és el més greu, agreujaran
la situació de les famílies amb menys recursos i de les petites
empreses que són les majoritàries en aquesta cambra. 

És cert que les Illes Balears, per mor del turisme,
requereixen d’un entorn ambiental favorable, però això no ho
aconseguiran amb aquests imposts, perquè no és cert que per
compensar la societat facin caure el pes del gravamen sobre
agents que exerceixen activitats que alteren l’equilibri natural.
Fan precisament el contrari, castiguen una societat, la de les
Illes Balears, gravant el consum de productes bàsics. Castiguen
una societat castigada des de fa molt de temps a ser la que més
aporta al conjunt de l’Estat i la que menys rep. I ara, a més de
l’espoli fiscal per part de l’Estat que ens impedeix tenir uns
serveis bàsics imprescindibles per al benestar i el
desenvolupament econòmic, ara pretenen escurar les butxaques
dels sectors més sensibles de la societat i per fer-ho s’han hagut
d’inventar arguments com el de la millora ambiental i fins i tot,
apelAlar la insularitat, que ja li val!

Tots els governs que hi ha hagut en aquestes illes sempre, i
els grups parlamentaris, sempre hem defensat que s’havien
d’establir mesures per compensar els costs d’insularitat. Ara,
cosa mai vista, tenim un govern que apelAla la insularitat per fer
pagar més a les famílies i als empresaris. Això sí que és digne,
Sr. Aguiló, d’un sin complejos. Entre això i gravar la compra de
begudes envasades perquè constitueix, segons vostès i així està
escrit, un índex de riquesa per part dels ciutadans, s’han cobert
de glòria. En aquesta comunitat beure aigua envasada, fer un
refresc és un símptoma de riquesa. Fins i tot comprar llet,
símptoma de riquesa.

Només per això ja val la pena tornar enrer4 aquesta llei i
demanar-los que la retirin, però és que hi ha molt més.
Començaré pel final.

Un projecte de llei que és una demostració de l’eficiència,
l’eficàcia i l’ortodòxia inexistent de l’actual govern. Ens tornam
a trobar amb un caramull de modificacions de modificacions de
modificacions de lleis que vostès han aprovat aquesta mateixa
legislatura, fins i tot tornen a modificar coses relacionades amb
el joc. Qualque dia ens hauran d’explicar a què juguen amb el
joc, que fan tants i tants de canvis que és impossible seguir-hi
el fil perquè no hi ha cap document que ho tengui tot complet.

Per tant, ni coherència ni ortodòxia ni seguretat jurídica, ni
seguretat jurídica, ni eficiència, ni eficàcia, ni la transparència
de la qual tant bravegen hem pogut veure en aquesta llei. Fins
i tot com són tan transparents i els agrada tant la participació i
aquestes coses ara eliminen els pocs espais de participació que
hi havia, com el Consell Assessor de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, ni amb això. No només no volen participació sinó
que han convertit les relacions de l’administració autonòmica
amb els ciutadans en una relació mediatitzada per la cartera, o
pagues o no ens relacionam.

Aquest és l’afany recaptador sense precedents de l’actual
govern. La seguretat jurídica cada dia més allunyada i les
persones, els ciutadans i les empreses han deixat de tenir drets
i passen a ser uns simples clients d’un serveis cada dia més
minsos que el Govern està obligat a oferir. I ara, a més, haurem
de pagar per un munt de coses, com per exemple per reclamar,
si el Govern decideix que hi ha mala fe en una reclamació
cobrarà la reclamació a qui l’hagi feta i com que han de seguir
insistint a fer clients i a llevar drets a les persones i a les
empreses, les taxes tornen a pujar. Les poques que s’havien
salvat dels pressuposts pugen una mitjana d’un 20%, però
alguns epígrafs fins a un 180% . En un moment on la facturació
de la indústria cau a les Illes Balears el Govern els apuja les
taxes. Sí, senyor, això és coherència, això és treballar per als
emprenedors, que des del primer dia ens diu que fa.
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Per tant, anem aquí, compra i venda de vehicles, tot ho han
de complicar, tot, tot. Ara s’inventen una nova manera de fer
tributar per actes jurídics documentats, imposts de transmissions
patrimonials, de la compra-venda de vehicles, primer la
bonifiquen el cent per cent i llavors diuen, però pagarem una
quota, fins a 1.280 euros volen fer pagar per un cotxe de segona
mà d’imposts, quan hi ha cotxes que no els valen, Sr. President.
I, precisament, els qui els compren és perquè no en pot comprar
cap altre. Si segons el seu cubicat valdrà més l’impost que el
cotxe. I a qui afecta això? A la persona que per mantenir la
família s’ha de desplaçar i necessita un cotxe d’aquestes
característiques. I així anam aquí.

Per tant, ni seguretat jurídica, ni coherència ni voluntat de
servei al ciutadà. Coherència, per exemple, com la que mostren
en el lloguer de vehicles, els cotxes de lloguer ara hauran de
pagar perquè contaminen, i els turistes que venguin o els
ciutadans que lloguin un cotxe hauran de pagar més. I aquells
turistes que vénen a fer moltes setmanes que lloguen una casa
i duen els seus cotxes de casa seva, que normalment duen els
més vells de tots, per tant els que contaminen més, aquests no
contaminen? A aquests no els hem de fer pagar? Només al
pobre que ve a fer tres dies i lloga un cotxe per poder anar a
veure un poble d’interior? On és la coherència del Govern, Sr.
Vicepresident? On és la coherència? O, on és la coherència del
Govern tan preocupat per la contaminació que permet que els
bussos de l’Ajuntament de Palma contaminin més cada dia
perquè han llevat unes mesures que hi havia per evitar-ho? Ens
preocupa el medi ambient o no ens preocupa el medi ambient?
No. A vostès no els preocupa el medi ambient, no els preocupa
res més que fer doblers. 

I així van, defensant una cosa i l’altra, com per exemple amb
les grans superfícies. Això sí que és digne d’un llibre de doctor
Jekyll i míster Hyde. En un mateix document fan una gran
defensa del comerç de proximitat, satisfà unes necessitats vitals
per als ciutadans, compleix una funció econòmica i una funció
social i urbanística, que ho compartim, però ens sobta que ens
ho diguin vostès perquè des que hi són precisament totes les
mesures que han fet van en sentit contrari de defensar el comerç
tradicional: liberalització d’horaris, liberalització de rebaixes,
liberalització de contractacions, facilitar acomiadaments. La
Direcció General de Comerç no és necessària, i això ho
continuaran fent, només que ara a les grans superfícies els ho
cobraran, però el petit comerç continuarà estant igual de
maltractat.

Per tant, coherència?, ortodòxia, Sr. Vicepresident?,
ortodòxia? No, mira, ara farem pagar a les gran superfícies,
perfecte, a bon preu, perquè a Catalunya amb set milions i mig
d’habitants fa comptes recaptar 7 milions d’euros, Canàries amb
prop de dos milions d’habitants fa comptes recaptar 2 milions
d’euros. Aquí, un milió d’habitants 4 milions d’euros. Que
paguin, eh? Sí, senyor. I qui ho pagarà després això? Els
consumidors, els consumidors.

Finalment, Sr. President, Sr. Vicepresident, perquè al
president no li interessa molt,  han canviat l’ordre del dia perquè
ell ho pogués sentir, però justament de n’ha hagut d’anar.

(Alguns aplaudiments)

Finalment arribam, Sr. Vicepresident, al desastre més gros
de tots d’aquesta llei, el desastre més gros de tots d’aquesta llei,
els envasos. Comprar un refresc, beure aigua embotellada, beure
llet... Sr. Aguiló, de bon de veres, vostè creu que això és una
manifestació de riquesa? Vostè creu que una mare o un pare que
van i compren llet i a vegades pa que moltes famílies,
desgraciadament, els vespres és l’única cosa que tenen, llet i pa
i una mica d’aigua perquè els infants no s’hagin de beure la de
l’aixeta que no és bevedora, això és una manifestació de
riquesa, Sr. Vicepresident? No està empegueït d’escriure això
damunt una llei? La veritat és que jo m’empegueïa de llegir-ho,
però es veu que el Partit Popular, almanco, ho troba així. 

Per cert, sí allò que gravam és la contaminació dels envasos,
els envasos que anam a comprar dels productes de neteja, de
lleixiu, amoníac... aquest no incideixen en el medi ambient?
Una botella d’amoníac contamina menys que una botella
d’aigua? Ens preocupam per la incidència en el medi ambient o
decidim a qui li clavam la ganivetada per treure més doblers? És
que un envàs de suc de taronja és més contaminant si dins
aquesta caixa hi ha salsa de tomàtiga que suc de taronja? Perquè
el suc de taronja el farem pagar, però la salsa de tomàtiga no
perquè no és una beguda. On hi ha el límit de dir aquest incideix
més en el medi ambient o aquest no? No n’hi ha de límit, ens ho
hem hagut d’inventar, s’ho han hagut d’inventar per complir
una cosa que li duen l’objectiu del dèficit. S’han entestat amb
l’objectiu del dèficit, ja els ha anat bé que el Sr. Rajoy digués,
jo, més petitet, i les comunitats autònomes feis vosaltres el gran
esforç. Al final l’esforç no el fa la comunitat autònoma, Sr.
Vicepresident, el fan els empresaris i sobretot el fan les famílies
que han vist que a més de tot 
allò que els retallen ara paguen més que ningú en aquesta terra.

Per això, jo crec que si diguessin de donar un premi als
disbarats d’aquesta llei, l’impost dels envasos se’n duria el
primer premi. L’impacte que tendrà sobre les famílies és
terrible, és terrible, hi ha estudis, bé, el seu el deixaré per més
tard perquè l’estudi econòmic del Govern també és de rialles,
quatre pàgines i mitja, incloent-hi logos, segells i signatures, per
dir que això serà positiu. No sé com no estan empegueïts. Ara,
no m’estranya que facin decrets lleis si els estudis econòmics
que fan són d’aquesta categoria.

Però vaja, l’impacte econòmic que vostès diuen que serà
positiu d’aquesta llei damunt la societat, la veritat és que ni serà
positiu ni els resoldrà tan sols els problemes pressupostaris que
tenen, i sí afectarà molt les empreses. Miri, actualment hi ha un
problema de reducció de vendes, un 1,8% en aquest sector, i
destrucció de l’ocupació. I hi han hagut d’afegir la pujada de
l’IVA, que vostès els varen dir que els ho baixarien, se’n
recorda? I llavors, per amunt. A tot això, que podem fer bromes,
passa que ara aquestes empreses no poden carregar-se ells
l’impost i l’han de repercutir en els ciutadans. Una empresa que
té un volum de negoci, un marge de negoci d’un 0,62%
difícilment pot assumir un 1,18% que vostès li creen, i a més,
com que no és progressiu afectarà més els productes de primera
necessitat. Pagarà més qui menys té. 
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Miri, els licors pujaran entre un 0,02% i un 0,5%, els licors,
whisky, ginebres... totes aquestes coses; el vi, entre un 0,3% i un
1%; els refrescos ja ens anam del 4 al 10; la cervesa del 4 al 12;
la llet entre el 3 i el 8%, i l’aigua, l’aigua, Sr. Vicepresident,
l’aigua, depenent de la marca, entre un 9 i un 22%. L’impost pot
suposar per a una família una mitjana anual de 306 euros, el
doble, el doble del que paguen a molts de municipis per la
recollida i el tractament de residus, a Palma en paguen 126, una
mitjana de 306 les més... alguns, si no més aquestes famílies que
només poden comprar l’aigua, la llet i qualque suc aquests, 153,
però encara els sortirà més car que pagar el fems de tot l’any.

Nosaltres hem presentat, Sr. Vicepresident, esmenes
parcials...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... sí, acab, Sr. President, hem presentat esmenes parcials per
capgirar aquesta proposta per si no tenim suport a l’esmena a la
totalitat. Però sincerament, crec que seria millor que la
retirassin. Nosaltres coneixem i reconeixem la necessitat
d’obtenir ingressos, coneixem i reconeixem la insuficiència dels
recursos que proporciona el sistema de finançament, i és bo que
vostès també ho reconeguin, però també haurien de fer qualque
cosa més de reconèixer-ho.

Per tant, Sr. Vicepresident, li recoman, simplifiquem
tasques, eliminem tràmits costosos, incrementem ingressos,
però no a costa d’enfonsar l’empresariat i de fer patir, encara
més, les famílies amb menys recursos. Hi ha altres maneres, hi
ha altres maneres de fer més ingressos si vostès volen, fins i tot
el sector els ho agrairà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró.

IV.2) Esmena a la totalitat RGE núm. 2670/13, de
devolució, presentada pel Grup Parlamentari Socialista al
Projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries
per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, i per defensar
l’esmena 2670/13, té la paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Señoras y señores
diputados. Señores del Gobierno. Sr. Presidente, bueno, el Sr.
Presidente no está, nos había pedido cambiar el debate desde
luego a esta hora para poder estar presente...

(Alguns aplaudiments)

... esperemos que pueda asistir. En cualquier caso, Sr. Aguiló,
ya es todo un símbolo que le hayan dejado a usted solo.

Mire, presentamos una enmienda a la totalidad contra su ley
y no es contra su ley, presentamos una enmienda a la totalidad
a ser la comunidad autónoma más cara de España, a eso es a lo
que presentamos una enmienda a la totalidad hoy, Sr.
Vicepresidente. Mire, hoy asistimos al funeral de los restos de
la credibilidad de este gobierno, si este gobierno había perdido
ya la confianza en muchos sectores, profesores, médicos,
funcionarios en general, trabajadores sociales, enfermos,
dependientes, sectores medioambientales, y un largo e
interminable etcétera, hoy va a incinerar los restos de
credibilidad que le quedan, que todavía pudiera tener entre los
sectores de la economía productiva, sectores a los que han
bloqueado también la entrada a este parlamento, y me sabe
especialmente mal por aquellos que se han desplazado desde
otras islas de nuestra comunidad autónoma.

(Alguns aplaudiments)

Y los van a incinerar, Sr. Vicepresidente, los van a incinerar
donde se incinera la credibilidad, en el altar de la mentira,
utilizando la leña que mejor arde, la improvisación, y con la
gasolina de las peores ocurrencias porque esto no es sino una de
las peores ocurrencias que se pudieran tener.

En el debate que hoy planteamos, en el debate de hoy
planteamos una enmienda a la totalidad, porque la ley es una ley
que dinamita el consumo y en consecuencia desincentiva el
crecimiento, penaliza de forma destacada al consumo, y
especialmente a los productos básicos, y penalizando al
consumo está penalizando también a los sectores productivos de
esta comunidad autónoma. Sin consumo, téngalo presente, no va
a haber recuperación. Y usted está atacando directamente a
aquello que puede llevarnos a la recuperación de nuestra
economía, y tenga en cuenta que en España el consumo ha caído
el triple, el triple, que en la Unión Europea. Y en ese ambiente
llega este gobierno, y también el presidente, con una serie de
impuestos al consumo que van a afectar directa y gravemente a
tres sectores, primero que nada, a los ciudadanos, y les va a
afectar tanto más cuanto menos tengan ya que la ley les expolia
sin tener en cuenta su nivel de renta, para nada se tiene en
cuenta el nivel de renta de quienes tienen que asumir al final
estos impuestos. Les recuerdo que hicimos una constitución
para evitar leyes como ésta, la progresividad de los impuestos
es un principio constitucional. 

También perjudicará a nuestros visitantes, en cuanto a
consumidores de nuestros servicios, y a muchas empresas de
economía productiva, no de la especulativa, lo que perjudica
nuevamente a nuestros ciudadanos porque va a generar también
aumento de desempleo, sin ninguna duda.
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¿Qué justificación tiene?, ¿dónde se ampara esta propuesta
impositiva que nos trae hoy el Gobierno?, ¿formaba parte de su
programa electoral como una solución meditada frente a la
crisis? Cuando llegaron al Gobierno la crisis llevaba años
instalada y aunque a su llegada se encontraron, cuando ustedes
llegaron, con seis meses seguidos de descenso del paro y una
economía en tímido crecimiento, a su llegada se frenó toda
recuperación, se frenó el descenso del paro justo cuando
llegaron y entramos en recesión y desde que ustedes gobiernan
vivimos instalados en la recesión. 

Pero leamos, leamos, página 61 de su programa electoral,
escribían: “un sistema basado en los principios de generalidad,
suficiencia financiera, igualdad, corresponsabilidad fiscal y que
en ningún caso -escuchen bien- y que en ningún caso suponga
un incremento impositivo”. Página 61 de su programa electoral.
Y sabían que había crisis, lo sabían.

Una vez en el Gobierno, no es que repita de nuevo, pero una
vez en el Gobierno, 13 de setiembre de 2011, Sr. Presidente del
Gobierno, “nosotros queremos bajar los impuestos, evitar que
sean los ciudadanos los que tengan pagar más y activar nuestra
economía de otra manera”. Ya estaba usted en el Gobierno, Sr.
Presidente. Pero luego vino la mutación ideológica, el pasado 19
de marzo, hace sólo siete días, en esta misma tribuna el Sr.
Vicepresidente decía, leo textualmente, insisto asistan al Diario
de Sessiones porque no me creerán: “... impossibilitat
d’augmentar els impostos, miri, perdoni, nosaltres mai no
vàrem dir que no augmentaríem els impostos, no, de forma
ideològica, no, no, no, no.”  Patético San Pedro tributario, hasta
cinco veces dijo no a lo que antes habían dicho sí.

Sr. Aguiló, usted tendría que haber aprovechado las tardes
lluviosas de este invierno para leer su programa electoral o
seguir el consejo de Napoleón que decía que el que no esté
seguro de su memoria debe abstenerse de mentir.
Evidentemente, esta ley no es producto de una política
económica, acertada o no, es una más entre tantas
improvisaciones, hoy pongo una tarjeta, mañana la quito y
cierro hospitales, mañana no, ... y justifican la improvisación
faltando a la verdad.

Una vez más el Sr. Bauzá decía, justificando esta ley en
diciembre, que esta ley no iba a afectar a los ciudadanos, que los
impuestos estaban bien diseñados y afectaban minoritariamente
a los ciudadanos, minoritariamente. Un político efectivamente,
como decía usted esta mañana, se puede equivocar, pero no
debe mentir. Si esta ley no encuentra amparo en su programa
electoral, ¿es que tiene como finalidad defender nuestro medio
ambiente? Si leemos la disposición adicional primera podemos
llamarnos a engaño, dice que “los ingresos quedan afectados a
gastos en materia de medio ambiente, ordenación del territorio,
infraestructuras y que las consellerias competentes tendrán
consignado crédito por un importe igual o superior a la
recaudación”. Si eso fuera verdad, estas consellerias deberían de
haber visto aumentadas su consignaciones en el importe del
impuesto, y eso no ha sido así. Los ingresos irán a la caja única
sin más afectación. ¿Es un impuesto medioambiental? Veamos
lo que nos dice nuestro Tribunal Constitucional, un impuesto
medioambiental ha de tener dos funciones, la preventiva,
desincentivar actividades contaminantes, y la resarcitoria, el
principio de quien contamina, paga.

¿Cuáles son las actividades contaminantes que pretenden
desincentivar? Impuestos sobre envases. Castigan a quien
compra una bebida, es a quien castigan, que es el que pagará el
impuesto al final, el impuesto lo van a pagar ellos. ¿De qué le
van a desincentivar, de beber?, ¿es que la persona que pretende
beber agua puede adquirir el agua sin envase?, ¿qué alternativa
tiene? No existe conducta sustitutoria para eludir el pago del
impuesto que no sea la de no beber. 

Decía el Sr. Portavoz del Gobierno que son partidarios de
retirar el impuesto sobre la leche, pero no sobre el agua porque
ésta, el agua, va por tuberías. Si tan buena es el agua de esas
tuberías, ¿por qué Baleares tiene el mayor consumo de España
de agua embotellada? Y además han subido el canon del agua.
No se rían de los ciudadanos. ¿No consideran que beber agua es
una necesidad básica?, ¿qué van a desincentivar? Y el agua va
a asumir la mayor parte de la recaudación de este tributo y
ustedes lo saben.

Impuesto sobre grandes superficies. El hecho imponible es
la mera existencia de una gran superficie, contamine o no,
contamine o no, porque a fin de cuentas ¿sabe quién lo va a
pagar?, no lo van a pagar las más contaminantes. Desincentivar
la existencia de una gran superficie significa que ésta cierre, así
es como se desincentiva. La única conducta sustitutoria de quien
tiene abierta una gran superficie es cerrarla; ¿es eso lo que
buscan? Si quieren desincentivar la existencia de grandes
superficies por considerarlas contaminantes, actúen sobre la
planificación urbanística, pero no les cambien sustancialmente
las reglas del juego cuando han incentivado su instalación y
siguen incentivando su instalación, incluso en zonas húmedas,
como todo el mundo conoce.

Bien, impuesto sobre coches de alquiler. El hecho imponible
es alquilar un coche sin conductor. Aquí tengo que decir que sí
que caben conductas sustitutorias, que es alquilar el coche con
conductor.

(Remor de veus)

Vamos a ver, ¿cómo pueden sostener que alquilar un coche
sin conductor contamina y si lleva conductor no contamina?

(Algunes rialles)

Se ríen de la gente, se lo estoy diciendo, se ríen de los
ciudadanos, se ríen de las empresas. Cabe otra conducta
alternativa más radical todavía: que el que va a alquilar un
coche no lo haga, es decir, que si el éxito de un impuesto
medioambiental es que no se ejecute el hecho contaminante,
¿considerará el Gobierno un éxito que un turista no decida
alquilar un coche porque el impuesto le supone una parte
importantísima del precio?, ¿eso será el éxito? ¿Cuánto dejarán
de recaudar así, ya que su fin fundamentalmente es
recaudatorio? 
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Función disuasoria no hay. Función resarcitoria, quien
contamina paga, ¿la cumplen? Impuesto sobre envases, ¿quién
es el que contamina, el que fabrica el envase, el que lo llena de
líquido o el que se bebe el contenido? Para este gobierno
iluminado es quien se lo bebe, pues a él al final es al que al final
le van a obligar a pagar. En España ya hay una ley, la Ley
11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, que
siguiendo una directiva europea garantiza la correcta gestión de
residuos de envases mediante aportaciones económicas que se
hacen a los llamados SIG, a los que conocemos vulgarmente
como puntos verdes, que están gestionados por Ecoembes y
Ecovidrio. Lo lógico es considerar que son los fabricantes de
envases los que contaminan, pero que además ya pagan la
gestión de su residuo, ya la pagan. El Govern pretende que por
causa de un residuo cuyo tratamiento ya está pagado el
consumidor pague por una contaminación que ni existe ni causa
y que el Govern no va a solucionar, porque se soluciona por otro
conducto. Y lo que se pretende no es que pague cantidades
irrisorias, se pretende, por ejemplo, un botellín de agua de
medio litro pagará de impuesto de envases el 600% de lo que
pagaba por su eliminación en un punto verde, y una lata de
refresco de 33 centilitros pagará el 2.714% de lo que pagaba por
su eliminación en el punto verde, 2.714% por no hacer nada,
porque con el otro por lo menos se trata el residuo, por no hacer
nada un 2.714% más. 

Impuesto sobre grandes superficies. Lo van a pagar en la
práctica los supermercados, grandes almacenes, etc. ¿Quién
contamina más, una gran superficie dedicada a grandes
almacenes o una dedicada a venta de maquinaria, vehículos,
utillaje industrial, materiales de construcción, venta de
vehículos automóviles, embarcaciones, etc.? ¿Entonces por qué
están exentas estas últimas y no las anteriores? Este govern nos
descubre que las grandes superficies industriales que habíamos
derivado a los polígonos específicos resulta que no contaminan
porque las califican como industrias exentas, y que los grandes
almacenes que están en el centro de la ciudad y los
supermercados sí que contaminan. ¿No ven algo de hipocresía
en todo ello, señores del Gobierno? ¿Por qué lo llaman
ambiental cuando simplemente quieren decir impuesto? Y más
todavía, ¿saben que las gasolineras están exentas? ¿Cómo
pueden sostener que es más contaminante una tienda de ropa
que una estación de servicio? Es que no se aguanta nada, no se
aguanta nada.

Impuesto de coches de alquiler. Lo que están gravando no es
la contaminación del vehículo, sino el mero hecho del alquiler,
y eso lo convierte en un impuesto ilegal. Están gravando la
actividad económica. Los vehículos de alquiler contaminan
igual o menos que los que se utilizan en propiedad; ¿por qué?,
porque suelen ser más nuevos y normalmente de menor
cubicaje, y desde luego contaminan menos que los vehículos
industriales. Si se gravara la contaminación del automóvil se
gravaría con independencia del título habilitante para su uso,
fuera el alquiler o la propiedad; la única diferencia es que son de
alquiler sin conductor. Dicho con otras palabras, lo que están
gravando no es la contaminación, sinon la actividad económica,
el alquiler de vehículos sin conductor, y eso ha dicho el
Tribunal Constitucional que no se puede hacer, gravar una
actividad económica dos veces. 

Consecuencias de todo ello, consecuencias de la aprobación
de estos impuestos... Permítanme un breve paréntesis porque sé
por dónde van a venir las cosas aquí luego. Es desolador que
este gobierno justifique estos impuestos en una supuesta
herencia recibida y se niegue a reclamar 800 millones de euros
de inversiones estatutarias, a lo que esta comunidad tiene total
derecho, total derecho, ...

(Alguns aplaudiments)

...y que por 35 millones que no estarán a 31 de diciembre de este
año en las arcas autonómicas dé un golpe tan importante a
nuestra economía. 

Perjuicios para los consumidores, retracción del consumo.
Miren, en momentos un poco lejanos de la historia de España,
cuando Felipe II entró en una de sus cuatro bancarrotas se decía
que cuando llevaba a cabo conductas como las suyas se procedía
al desempeño de su majestad y el empeño del reino. Aquí va a
pasar lo mismo, el empeño del reino vendrá, el desempeño de su
majestad no sé si llegará, pero el empeño del reino sí que va a
llegar. El impuesto sobre los envases, especialmente, va a
repercutir de forma muy negativa en ese empeño de las
economías domésticas; por mucho que digan que grava los
envases no grava los envases, lo que está gravando realmente es
el consumo de su contenido. ¿O alguien conoce alguna persona
que vaya a un bar y pida una botella de agua y pida solamente
el envase?, ¿o que vaya a un supermercado y compre los
envases y no el contenido? Está gravando el consumo, el
consumo de estos productos de primera necesidad, y deja sin
ningún tipo de alternativa a los ciudadanos.

El impuesto sobre superficies se va a convertir en un coste
más de explotación, y ya saben lo que pasa con los costes de
explotación, que se repercuten sin más. 

No hace falta ser un lince en cuestiones económicas para
darse cuenta de que con esta ley el principal castigado es el
consumidor. También traerá inflación esta ley. ¿Por qué?,
porque la inflación aquí en Baleares es 2 décimas superior a la
media estatal, y le va a añadir 3 décimas más, puesto que los
productos afectados por el impuesto sobre envases ponderan un
3% en ese índice del IPC, y un incremento medio del 10% va a
ocasionar esas 3 décimas más de inflación. Más desempleo: las
empresas tenderán a reducir los costes laborales y muchos
pequeños establecimientos comerciales van a dejar de ser
rentables y cerrarán. Esto es lo que nos va a traer. Y perjuicios
para el turismo; todos influyen en la industria turística, a la que
ustedes ya han subido el IVA -que prometieron que bajarían,
déjenme que se lo recuerde-, el IBI, las tasas aéreas, el canon
del agua, etc., etc., etc. 
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¿Existe alternativa? Sí que existe alternativa, ya lo hemos
dicho. Uno de los mantras preferidos por este gobierno es “no
nos gusta subir impuestos pero no tenemos más remedio”, como
si los impuestos fueran cuestión de gusto. Los impuestos se han
de administrar no con el gusto, sino con la inteligencia, porque
dentro de las muchas figuras impositivas se debe escoger la más
adecuada. Aquí le hemos presentado iniciativas, iniciativas de
impuestos que gravan no la actividad productiva sino la renta
que se obtiene de ella, que ya no hace falta repercutir lo que se
cobra por ese impuesto dentro de lo que es la cadena productiva,
como es un nuevo tramo dentro de la escala autonómica del
impuesto sobre la renta, o también sobre el impuesto sobre
sucesiones y donaciones; ¿pedir que las herencias superiores a
1 millón de euros paguen el 7% le parece mal?, ¿le parece mal
con lo que usted está haciendo hoy aquí? Resulta llamativo que
quiera subir un 12% el agua envasada, y un 7% a los que
ingresan por herencia 1 millón de euros le parezca demasiado.

También hemos presentado un auténtico impuesto
medioambiental que usted ha rechazado. Alternativas tienen.
Pueden hacer otra cosa y si no la hacen es por una sencilla
razón, porque no quieren. 

Señores del Gobierno, Sr. Aguiló, retiren esta ley. Acepte la
enmienda a la totalidad, busquemos alternativas que,
alternativas, las hay. Llevan ya casi dos años en el gobierno, y
las cosas cada vez van peor. Vivimos instalados en la recesión,
usted lo sabe, usted es el gobernante de esta comunidad
autónoma que ha gobernado más tiempo en recesión, si no
dígame otro. Usted conoce las cifras, salga y dígame quién ha
gobernado más tiempo en recesión que usted. Y mire, si no me
cree a mí crea al Sr. Bonaparte cuando decía que a nadie le va
mal durante mucho tiempo sin que él mismo tenga la culpa.
Usted, Sr. Aguiló, la tiene.

(Remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

El Govern vol obrir torn incidental, qüestió incidental? 

(Remor de veus)

Té la paraula en aquest cas el vicepresident Econòmic, sense
límit de temps.

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

Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes Balears,
senyores i senyors diputats, membres del públic, comparesc,
senyories, en aquesta tribuna en nom del Govern de les Illes
Balears i fent ús d’aquest torn incidental a l’efecte de precisar
i explicar la posició del Govern en el debat d’esmenes al
Projecte de llei de mesures tributàries per a la sostenibilitat de
la hisenda pública de la comunitat de les Illes Balears.

El mateix nom del projecte de llei indica la finalitat de totes
i cadascuna de les mesures de política tributària que el projecte
conté, finalitat que no és una altra que la sostenibilitat de la
hisenda pública de la nostra comunitat autònoma, qüestió sobre
la qual endavant faré esment.

La Llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma
conté habitualment mesures de caràcter fiscal i financer per
concretar la política econòmica del Govern en relació amb els
ingressos de la comunitat. Les previsions d’ingressos de l’actual
llei de pressupostos generals de la comunitat contemplen la
creació de tres nous impostos, nous impostos que necessiten
implantació mitjançant llei ad hoc, de conformitat amb el que
estableix el nostre ordenament jurídic. 

És per això que el Govern ha aprovat i proposa per a la seva
aprovació parlamentària el projecte que tractam, un projecte de
llei que necessàriament s’emmarca en un profund procés de
reformes iniciat l’any 2011 i dissenyat com a complement de la
Llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma per a
l’any 2013 en allò que constitueix la segona fase d’un cicle
d’ajust de dos anys orientat a la consecució de l’equilibri
financer i pressupostari de la comunitat autònoma.

En efecte, senyories, en l’exercici 2012 la comunitat va
haver de fer un importantíssim esforç de contenció fiscal que va
suposar una reducció de 634 milions d’euros, cosa que
representa un ajust pressupostari de gairebé el 30% de la
despesa no financera, amb un increment pel costat d’ingressos
de 256 milions i una reducció de 376,9 milions pel costat de la
despesa. Tot això tenint en compte, a més, que la nostra
comunitat autònoma era del conjunt nacional una de les menors
capacitats de despesa, ja que som la tercera comunitat espanyola
amb menor despesa per habitant.

Davant d’una situació anterior de dèficits recurrents de
l’ordre de 700 milions anuals, que no eren destinats a inversió
sinó a despesa improductiva, davant la impossibilitat d’accedir
al crèdit pel descrèdit d’una política clientelar i destinada al
malbaratament; davant el (...) generalitzat en els pagaments a
proveïdors de l’administració o l’engany en la concessió de
subvencions a entitats amb finalitat social sabent de la
impossibilitat del seu pagament, obligant-les a mantenir els
serveis, havia d’assegurar una administració, precisament a
causa d’una política imprudent. El resultat va ser un compromís
ferm amb una economia productiva i que ens dugui a una
situació clarament millor.
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Davant aquest panorama, senyories, havia d’articular un
profund programa de reformes que ha permetés tornar la nostra
comunitat al camí de l’equilibri pressupostari, que assegurés que
quan contractem béns o serveis se sabés que anam a pagar; que
convoquem subvencions a les persones i entitats que adopten les
nostres decisions en base a aquests no es veiessin defraudades
per falta de liquiditat de l’administració; que quan adoptem
determinades mesures d’austeritat que afecten les persones els
membres del Govern en tots els seus nivells són els primers en
aplicar-se-les.

Per recuperar la confiança i poder recuperar el crèdit perdut
era i és imprescindible mostrar determinació a l’ajustar les
nostres despeses als nostres ingressos. Ajustar les nostres
despeses als nostres ingressos, menysprear despeses supèrflues
en l’administració, honestedat en les propostes i seriositat en les
solucions, tot això era i és necessari per tirar endavant en
aquesta situació, que en el seu moment va arribar al colAlapse.
La història de l’exercici 2012 la coneixen, senyories, és una
història d’un gran esforç colAlectiu en ajust de despesa pública,
situant el nostre dèficit en el llindar de l’objectiu marcat. 

Quan el Govern de les Illes Balears va plantejar aquest
necessari procés d’ajust de despesa pública ho va fer incidint en
aquella despesa que realitzava l’administració i resultava
improductiva, i ho va fer també calibrant adequadament
l’impacte contractiu d’aquelles mesures, repetesc, calibrant
adequadament l’impacte contractiu d’aquelles mesures, de tal
manera que avui podem dir que aquestes mesures d’ajust han
tornat a la nostra comunitat part de la credibilitat perduda, i això
s’ha traduït en un esforç precís i ràpid de reducció de la despesa,
més meritori encara en un període recessiu, sabent que la nostra
comunitat i la nostra activitat econòmica permetia aquesta ajust,
i més tenint en compte que es realitzava sobre despesa ineficaç
i supèrflua. 

Les dades són les que són, senyories, no es poden disfressar.
Ajust al dèficit públic en 2,36 punts del nostre producte interior
brut, única comunitat del conjunt nacional amb reducció de la
desocupació, única comunitat autònoma que redueix la
desocupació durant l’any 2012, i que mostra un creixement del
0%, a molta distància del -1,4 del conjunt del país. És la gran
diferència entre les polítiques. Mentre que unes polítiques són
capaces d’incrementar el dèficit de l’1,9 al 4,19 i del 7% d’atur
al 22%, altres polítiques, les del centre reformista, són capaces
en un exercici de baixar el dèficit públic del 4,19 a l’1,8, i
rebaixar alhora la taxa d’atur en més de 4.400 persones.

Enfront dels negres auguris mancats d’alternativa, els
resultats; enfront de la desesperança, l’esforç d’una comunitat;
davant del sofriment predicat per alguns, el cap ben alt d’una
societat que fa les coses ben fetes, i a la qual no cal demanar
esforços perquè l’esforç i el treball és la seva manera de ser i és
conscient dels reptes que té avui. 

En aquest procés de consolidació fiscal i ajust, el Govern de
les Illes Balears en l’exercici 2013 havia de procedir a repartir
en major mesura l’esforç que s’ha de seguir fent pel costat dels
ingressos de la comunitat, i això perquè l’ajust en despesa que
hem de seguir fent, repetesc, que hem de seguir fent, ja no és
possible fer-lo amb la mateixa intensitat amb què ho vàrem fer
l’any 2012, a risc de fer passes enrere en les polítiques bàsiques
de l’estat de benestar, i també perquè calia emprendre en aquest

exercici pressupostari certes inversions en infraestructures
bàsiques hidràuliques i de sanejament, energies renovables i
I+D+I.

I no només això, sinó que tampoc, senyories, no era possible
la reducció del volum de transferències de capital de la
comunitat autònoma realitzada a institucions insulars
d’autogovern i les altres entitats locals, ja que aquestes
institucions exerceixen competències imprescindibles en la
nostra societat en matèria de transport, carreteres i serveis
socials. Una reducció d’aquestes transferències determinava la
impossibilitat d’aquelles institucions de desenvolupar les
competències que exercien. Per tant una primera fase de l’ajust
en despesa per tornar a obtenir credibilitat, i una segona fase en
la qual mantenint l’esforç de reducció de la despesa supèrflua i
improductiva es pogués incrementar l’ingrés determinat per
l’escàs marge d’ajust en despesa que li queda a la comunitat
autònoma, tenint en compte que la despesa per habitant és la
tercera per la cua i que és necessari afrontar inversió productiva
en matèria d’infraestructures molt bàsiques.

És en aquest context que neix la necessitat de realitzar una
profunda modificació dels nostres ingressos, tant del sistema
tributari propi, que és el que feim avui amb aquest projecte de
llei, com el que plantegem per una revisió del sistema de
finançament autonòmic, que suposa tres quartes parts dels
nostres ingressos.

Respecte del sistema de finançament autonòmic el Govern
ha plantejat la seva reforma sobre la base de determinades
premisses. Primer, cal aprofundir en la cessió de la capacitat
normativa a les comunitats autònomes i donar més seguretat als
ingressos, sense que depenguin de lliuraments a compte a
futures liquidacions, que no s’ajusten als cicles econòmics
autonòmics. Segon, cal procedir a una major descentralització
dels ingressos que es correlacioni amb el fet que les autonomies
són les que gestionen les grans competències de l’estat de
benestar. Tercer, una major responsabilitat en l’obtenció de
l’ingrés, que porta necessàriament a haver de ser més eficient i
responsable en matèria de despesa. I quart i últim, tot això
emmarcat en un esforç de solidaritat que tots estam disposats a
fer, i correspon a l’Estat vetllar per una equitativa redistribució
de renda, encara que és imprescindible que no es distorsioni el
principi d’“ordenalitat” en el resultat.

En la reforma d’aquest sistema de finançament autonòmic
ha de descansar gran part de l’obtenció d’ingressos de la
comunitat, i és per això que el Projecte de llei de mesures
tributàries que avui debatem, tot i que formalment té una
vocació de permanència, se subjecta a la possibilitat que sigui
revisat en la mesura que els recursos financers del sistema i les
necessitats pressupostàries ho permetin, tenint en compte a més
que es tracta d’imposts amb una finalitat en part extra fiscal, que
es preveu una incidència decreixent en recaptació en la mesura
en què es vagin complint les seves finalitats.
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Els he comentat, senyories, que en el procés de reforma del
sistema de finançament autonòmic cal una major
desconcentració de l’ingrés amb correlació amb la gran
descentralització de la despesa que l’estat de les autonomies ens
ha dibuixat, però és més enllà d’això..., però més enllà d’això
s’ha produït entre els exercicis 2006 i 2011 una caiguda
d’ingressos tributaris propis de la nostra comunitat entorn al
55,7%.

És evident que determinats tributs com els cedits actualment
són extraordinàriament dependents de l’activitat immobiliària,
una activitat que segurament no tornarà als nivells d’anys
passats, diré més, fins i tot que convé a la nostra economia que
no torni a aquells nivells.

Tot això determina la necessitat de reforma, també del
nostre sistema tributari, de manera que aquesta contribueix en
l’eficàcia a la sostenibilitat de les polítiques públiques. Els
imposts que es contenen al Projecte de llei de mesures
tributàries per a la sostenibilitat de la hisenda pública de la
comunitat dibuixen un sistema tributari en les nostres illes que
atorga major pes als imposts indirectes enfront als plantejaments
de política tributària que fan caure el pes a la tributació directa.
Dit d’una altra manera, senyories, enfront d’altres propostes
d’increment del tipus d’impost sobre la renda o de tornar la
tributació de successions i donacions, s’ha optat, d’acord amb
les recomanacions d’organismes de la Unió Europea, per atorgar
major pes a la tributació indirecta i això per diversos motius.

No és un gravamen de la titularitat de la renda o dels béns o
activitat, sinó que és un gravamen d’índexs indirectes de
capacitat fiscal relacionat amb element físic, envasos o grans
àrees de venda en funció de la seva incidència mediambiental.

Són imposts que preserven l’estalvi com a element primer
que fa possible la inversió. Es persegueix igualment evitar
externalitats negatives, tant en el sector de la distribució
comercial, amb la permanència de petits i mitjans comerços dels
nostres nuclis urbans, així com en l’ordenació territorial i
mediambiental i es tracta de figures impositives que
persegueixen la modificació de comportaments que incideixen
en el medi ambient accelerant l’efecte substitució d’elements
menys respectuosos per altres més respectuosos precisament
amb el medi ambient.

Finalment, és un sistema tributari que preserva l’estalvi i en
aquest sentit constitueix un suport clar en el creixement
econòmic. 

Ens trobem, senyories, en una de les crisis econòmiques més
greus de les últimes dècades i és veritat que les decisions que ha
de prendre un govern les ha d’adoptar en aquest moment, que és
més tard del que seria desitjable, a causa de la inacció de
governs anteriors. 

És veritat, senyories, que tot el procés de reformes implica
temors, però la nostra societat ha demostrat en altres ocasions
que no té por a les transformacions. No podem seguir atenent
els que ens recomanen continuar igual sabent que aquest camí
ens porta al desastre. El compromís d’un govern democràtic no
és... és, ho és, amb tots els ciutadans, els que van a votar i els
que no van a votar, són les servituds de la democràcia, però
també aquesta és la seva grandesa.

El Govern durant aquest temps ha realitzat un esforç
permanent d’apropar posicions, d’atendre demandes i crec que
el projecte que es presenta i les esmenes que s’hi introdueixen
responen a aquest diàleg permanent. Ho hem fet de bona fe i
pensant sobretot en tots.

Durant aquests vint mesos de govern se’ns ha demanat una
cosa i la seva contrària al mateix temps, se’ns ha dit que no
ajustàssim despeses, també que no incrementàssim ingressos,
se’ns ha demanat que ajustàssim despeses, però que també
concedíssim subvencions a l’hora que dia rere dia observam el
gran dany que produïa una política irresponsable que va inundar
d’una muntanya de deute la nostra comunitat.

El resultat d’aquests mesos de govern són aquí; control de
dèficit, reducció de desocupació, reducció dels deutes amb
proveïdors de la nostra comunitat i creixement econòmic en el
marc d’una situació de creixement negatiu estatal.

Al final, senyores diputades i senyors diputats, allunyats
d’altres temptacions... ha adoptat tot moment per fer el que
realment considera que s’ha de fer, pensant en el progrés de tots
i amb una visió global de la situació que no tenen aquells als
quals no s’ha sentit ni una sola proposta realista en vint mesos
de govern.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara per a la intervenció del representant del Grup
Parlamentari MÉS, té la paraula la Sra. Joana Lluïsa Mascaró,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, realment
no entén res, eh?, realment no entén res. Vostè creu que avui
som aquí per debatre una altra vegada el dèficit? No, avui som
aquí per parlar d’imposts o no?, no és una llei d’imposts de què
parlam avui? Sí o no?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

No m’ha contestat cap de les preguntes que li he fet i miri
que eren senzilles, miri que eren senzilles: creu vostè que beure
aigua embotellada és un índex de riquesa?, basta dir sí o no, ho
creu?, creu vostè que els cotxes de lloguer contaminen i en
canvi els cotxes que duen els turistes de casa seva no
contaminen?, ho creu? Hi ha tota una sèrie de coses que fan
inconcebible poder donar suport a tots aquests imposts.
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Vostè està molt content d’aquest llei, sembla, n’està molt
satisfet, però és veritat que tenen majoria absoluta i que
aprovaran el que vulguin, fins i tot una proposta de fer canviar
el nom de la mare de déu, l’aprovarien, tenen una majoria
absoluta indiscutible, però no li estranya que en un tema com
aquest no tengui cap suport ni un?, cap ni un?, és veritat que
s’ha reunit moltes vegades, però reunir-se no és arribar a acords
ni voluntat de consens, és asseure’s un davant l’altre o al costat,
però no sé de ningú que s’hagi reunit amb vostè i estigui content
d’això, ningú. És ver que no poden tenir tothom content, però és
que és més difícil no tenir-ne cap, de content, i això és el que
vostès fan des del primer dia. És impossible governant fer
content tothom, s’ha de prioritzar, el que ja és dificilíssim i
vostès ho estan aconseguint és no fer content ningú. Crec que
això s’ho hauria de mirar. 

Vostè diu que estan parlant per al bé general, quin bé
general?, que vostè l’any que ve podrà dir “he complit el
dèficit”?, mentrestant empreses que estan fent esforços de
competitivitat per poder sortir a fora, ... els vins, els vins
d’aquesta comunitat que fan un gran esforç per poder sortir, ara
els farem perdre competitivitat?, en un moment en què
l’important és créixer. Vostè realment creu que això farà créixer
l’economia d’aquesta terra?, en què es basa? En què es basa per
dir-nos que l’economia creixerà a partir d’aquests imposts? Ho
ha dit vostè fa un minut!, quan... “i anirem al creixement
econòmic”, com?, si els acabarà d’enfonsar!, si els pocs que no
tenen problemes, en tendran més! I les famílies, vostè creu que
a una família a la qual costa, li costa trobar doblers per anar a
comprar menjar, per anar a comprar una botella de llet, li ha de
dir “això ho feim per al bé general”?

Crec que és que... que, parlam el mateix idioma, però en
llenguatges diferents, Sr. Vicepresident. Sé que vostè és
professor d’Economia i la teoria econòmica la domina, però
avui estam parlant de la realitat, de tocar amb peus a terra, de fer
possible - de fer possible- el manteniment d’empreses i millor
encara si podem créixer, però això no ens ho ha explicat vostè.
Vostè ens parla del seu pressupost, el maleït pressupost i tants
n’entren, tants n’han de sortir, a vegades n’han de poder sortir
una mica més i et pagarem l’any que ve o inversions, ens ha
dit..., ha dit que el pressupost tenia inversions productives, on
són les inversions productives?, on són?, en ambientals, n’hi ha
moltíssimes per fer, depuradores, n’ha fet cap?, o dessaladores
que al final arriben a fer més mal que bé, i pagam l’aigua més
cara, molt més cara per les dessaladores.

És que no l’he entès gens, la veritat és que... no podia
comprendre com ens feia el discurs que feia sobre els imposts.

Li ho torn dir, sabem que té problemes d’ingressos, sabem
que té problemes de quadrar pressupost, ho sabem, ho sabem.
Sabem que ha fet ajusts, m’agradaria que no tornàs dir que
davant el sofriment hem d’anar cara ben alta, perquè, a mi, em
fa avergonyir veure persones que pateixen i crec que ni vostè
per molt d’esforços que faci ha d’anar amb cara ben alta.

És necessari afrontar les inversions productives, és veritat,
és veritat, vostès l’han aturada, moltes empreses no tenen feina
perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mascaró, ha d’anar acabant.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

...o no paguen o les han aturades, però li ho torn dir, li ho torn
dir, és importantíssim arribar a acords, hi ha altres maneres, hi
ha altres maneres... diferents de la que vostès plantegen avui.
Vostè ho sap, vostè ho sap, ha de ser valent i convèncer els que
té al costat, però és possible, és possible fer-ho i arribar a acords
amb sectors importants que poden ajudar a contribuir al
creixement econòmic i, per tant, a llevar sofriment a les famílies
i a llevar gent de l’atur. Depèn de vostès.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del representant del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Antoni Diéguez per un temps de
cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Aguiló, no entendía lo que me
decía mucha gente que usted cuando convocaba una reunión se
levantaba a los quince minutos y se iba y los dejaba allí, ahora
lo entiendo, es que no tenía nada que decir, nada que decir, es
que no nos ha dicho nada, ha salido a hacer un turno incidental
de defensa de esta ley y no ha dicho nada defendiendo el texto
de esta ley que tanto le hemos criticado, usted...

(Alguns aplaudiments)

...nos ha venido con un discurso de contable o de teoría
contable, mire, ya que pronto tendrá mucho tiempo libre, porque
tal como van las cosas no le auguro mucho tiempo en este
gobierno, aproveche para leer lo que decía el Financial Times
o el The economist la semana pasada criticando cosas parecidas
a lo que usted dice, que decía el Sr. Cameron en Gran Bretaña,
mire, la ley..., no tiene esta ley quien la defienda y nadie la ha
defendido aquí hasta este momento, la han abandonado en la
puerta de este parlamento y no hay quien la defienda ni quien
diga una palabra en favor de los detalles de esta ley, que tanto
se han dicho.

Mire, Sr. Aguiló, un día nos dijo usted que había llevado la
economía, me lo dijo a mí personalmente en una pregunta, del
caos al cosmos. No dudo que usted viaje por el cosmos, es más,
cada día estoy más convencido de que vive en él, pero con lo
grande que es podría haber evitado meterse en un agujero negro
porque sólo desde un profundo agujero negro se puede hacer tan
mal como se está haciendo. Mire, si graváramos con un
impuesto la improvisación, si graváramos la improvisación con
un impuesto este gobierno nos haría ricos. Si los errores de este
gobierno devengaran IVA se multiplicaría la recaudación fiscal.
¿Se imaginan ustedes que están viajando en un avión y en un
momento de fuertes turbulencias entran en la cabina y vieran al
piloto leyendo el manual de vuelo?, ¿cuál sería su sensación? 
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Desde el mayor respeto hacia su persona que sabe que se lo
tengo, Sr. Aguiló, la impresión que sus decisiones políticas nos
producen es que vive en un mundo irreal de teoría abstracta y
que desconoce profundamente qué es y cómo funciona una
empresa. Todos podemos leer un manual de vuelo de un avión,
pero pocos podríamos pilotarlo con seguridad y a ninguno se
nos ocurriría sentarnos en la cabina de un avión solamente con
un libro. Nos ha leído el manual, un manual de hace 250 años,
yo no me subiría a su avión voluntariamente, Sr. Aguiló, estoy
porque no tengo más remedio.

Mire, su teoría sólo la aguanta el papel. Es interesante oírle
decir como reduciendo la deuda pública se reducirá la privada
y casi suena a moralizante, un poco moralizante la visión
mortificadora y penitente de la lucha contra el déficit mostrando
el sacrificio como camino de salida a la crisis como si fuera un
pastor religioso en su homilía dominical, “sacrificaos y salid
adelante, sufrid, sufrid”, no es ése el camino, la realidad nos
impone que sólo es reduciendo la deuda privada como se
reducirá la deuda pública y no al revés.

Los países que salen de la crisis lo hacen con políticas de
crecimiento y estímulo a la economía, mire el caso de Estados
Unidos, ha recuperado la situación anterior a la crisis haciendo
justo lo contrario de lo que usted hace. (...) y ataca el consumo
privado, especialmente de bienes de primera necesidad, impone
cargas a la economía productiva, cargas que no tienen nada de
progresivo y sí mucho de injusto.

No puedo resistirme a hacerle una mención cuando usted
nos refiere que aquí había mucho gasto superfluo. Si gasto
superfluo, lo llama a los 960 profesores que ha tirado y a los
más de mil miembros del personal sanitario que han tirado
fuera, estoy orgulloso de ese gasto superfluo. Necesitamos este
gasto superfluo, porque...

(Alguns aplaudiments)

... no es superfluo, educación y sanidad son gastos sustanciales
y esas 2.000 personas están fuera por su política.

Mire, nos dice que este impuesto grava indicadores de
riqueza y le decimos, le hablamos de herencias de 1 millón de
euros, eso no es indicador de riqueza, pero que un señor pida
una botella de medio litro de agua mineral en un supermercado,
en un restaurante o en una cafetería, ¿es indicador de riqueza?,
¿ y un millón de euros de herencia no le parece a usted
indicador de riqueza? ¿En qué mundo vivimos?, vivimos en
mundos realmente separados, usted sigue en el cosmos, Sr.
Aguiló, se equivoca una vez más y con ello nos perjudica a
todos.

Mire, nunca ha habido en esta comunidad autónoma una
unanimidad mayor en todos los sectores de la economía
productiva. Hable con todos, hable con todos, se equivocó
cuando se opuso al impuesto sobre el patrimonio, su
equivocación nos ha costado 30 millones de euros, ¿lo sabe?,
porque si lo hubiera puesto el otro año tendría ahora en sus
arcas 30 millones y a lo mejor no tendría que poner este
impuesto, porque es exactamente o más o menos lo mismo que
lo que usted dice que va a recaudar, aunque no lo recaudará.
Tuvo que rectificar.

Se equivocó cuando se opuso a impuestos progresivos sobre
la renta y sobre las sucesiones y donaciones y tendrá que
rectificar, al tiempo. Se equivocó también cuando renunció a los
800 millones de inversiones estatutarias y le será imposible
rectificar, imposible, (...), Sr. Aguiló, hasta aquí ha llegado su
credibilidad, tendría que dimitir, Sr. Aguiló, y me sabe
personalmente muy mal decírselo así, tendría que dimitir. El Sr.
Presidente del Gobierno tendría que nombrar a otro conseller de
Economía o vicepresidente económico, retirar esta ley y
negociarla con todo el mundo, esto es lo que se tendría que
hacer en un país civilizado, esto es lo que se tendría que hacer.
Todo el mundo se puede equivocar,...

(Alguns aplaudiments)

...ustedes se pueden equivocar, nosotros también.

Presente su dimisión, nómbrese un nuevo conseller y
negóciese con todos y, por supuesto, retiren esta ley. Con esta
ley se equivoca, se equivoca y se equivoca una vez más, pero al
final, ¿qué importa una raya más en el tigre?

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tanca la qüestió una nova intervenció del vicepresident
Econòmic, sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
anem per parts a intentar contestar les principals qüestions. 

La primera de totes és que reconèixer la realitat crec que és
el primer pas cap a la recuperació, quelcom que no tothom ha
fet ni que tothom va fer en el seu moment. De fet, bona part de
la situació que ara tenim és per una negació constant i total de
la realitat, una negació que va fer..., no reconèixer que hi havia
caigudes d’ingressos i pensar que les polítiques d’expansió
econòmica consistien a gastar més i més ingressos que no es
tenien.

A partir d’aquí el que és important és reconèixer que tenim
una crisi de deute, de deute, aquest és el problema que tenim,
una crisi de deute que ve del passat, d’anys anteriors i a partir
d’aquí, el que hem de fer entre tots són els esforços necessaris,
repartits entre tota la societat, perquè es pugui retornar a una
situació de normalitat que ens asseguri un benestar d’una forma
clara i duradora.
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Efectivament, que té qualque cosa de moralitzador això, està
clar que té moral, perquè aquella forma d’actuar, d’enganar i
d’autoenganar-nos permanentment és la que ens ha dut a una
situació dolenta. I és cert que aquella situació dolenta, en bona
part, i d’engany continu, en bona part era conseqüència d’un
desordre permanent en totes les macromagnituds importants.

Se m’acusa de teòric, senyories, no hi ha res més pràctic que
una bona teoria, no hi ha res que comenci sense una bona teoria,
ni la televisió, ni les sabates, ni qualsevol dels instruments
importants que empram ara no han començat si no és amb una
teoria. I la teoria que ens reclama en aquest moment és una
teoria d’equilibris, és una teoria d’esforços, és una teoria de fer
les coses d’una forma diferent, una forma que consisteix en:
primer de tot, saber on som, fer un diagnòstic correcte i posar
les mesures adequades per tirar cap endavant. La recuperació
econòmica, senyories, ha de venir per la via de l’estalvi, ha de
venir per la via de la reducció d’endeutament, i aquesta té molta
connexió amb l’exterior, el sector exterior és la nostra principal
fortalesa. I aquests imposts no posen cap dificultat a aquesta
recuperació exterior.

(Remor de veus)

Aquests imposts, aquests imposts, imposts que han de ser
provisionals, perquè, efectivament, i aquí els don la benvinguda,
imposts que, com a partit que no els agrada una activitat
econòmica pública excessiva creu en els imposts reduïts, és la
forma de dur a terme aquesta reducció. Perquè de cap manera
són una alternativa o un increment de despesa, de cap manera,
és fer més via a l’hora de sortir de la crisi, és fer més via a
l’hora d’atacar els problemes que tenim damunt la taula que,
com he dit, són problemes d’endeutament. I una vegada atacats
aquests problemes, la sortida de la crisi és molt més fàcil, de
manera que aconseguir que els imposts puguin davallar en el
futur està clarament més lligat a una política seriosa, a una
política rigorosa, que no a una política d’engany permanent i
constant.

Ja he dit a la meva intervenció que pensava que el sistema
de finançament ha de canviar i he dit que pens que el sistema de
finançament ha d’anar per unes altres vies i he assenyalat quines
són aquestes vies, m’agradaria veure el mateix en altres
formacions polítiques.

També m’agradaria entrar a debatre el que significa pujar els
imposts que ens proposa el Sr. Diéguez, IRPF i successions,
això suposa clarament un atac a allò que ens manca, que ens fa
falta, un atac clarament a la capacitat d’estalvi i per tant a la
capacitat d’inversió.

(Remor de veus)

Un atac a la capacitat ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci.

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

... a la capacitat de reconèixer quina és la realitat i de poder tirar
cap endavant.

En definitiva, crec, Sr. Diéguez, crec, Sra. Diputada, que
som davant dues alternatives, dues formes de fer política
econòmica, de veure les coses: una política irresponsable, una
política que deixa per a més endavant els problemes, una
política que no resol res i tot ho agreuja; i una altra política, una
altra política que reconeix la realitat, que és capaç d’enfrontar-
se i mirar-se al mirall i veure on són les febleses per posar-hi
remei i per tirar cap endavant. Aquestes dues polítiques tenen un
eix o un objectiu final i és un acord sobretot amb el ciutadà
mitjà, el ciutadà mitjà d’aquesta comunitat sap que s’està fent
el correcte, sap que s’està tirant cap endavant ...

(Remor de veus)

... sap que l’alternativa no existeix, sap que l’alternativa no
existeix i que, a partir d’aquí les coses són clarament millors per
a tot.

Els resultats ens avalen, les dades que han sortit darrerament
ens diuen que som en el millor dels camins, això avui és difícil
reconèixer-ho, i és cert que és difícil reconèixer-ho, però cada
dia que passa és una mica més fàcil, i els ho assegur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara en torn en contra de les esmenes, intervé el
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Antoni Camps,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Abans de començar la meva intervenció, he de fer una confessió
pública, una confessió amb sinceritat: mai no m’hagués
imaginat haver de defensar avui i aquí una llei que suposarà la
creació de tres nous imposts, és així. I m’imagÍn també que el
nostre vicepresident Econòmic tampoc no s’ho hagués hagut
d’imaginar mai.

(Remor de veus)
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Ho dic i dic açò, perquè m’agradaria que quedés molt clar
que defensam aquest projecte a contrapèl, en contra dels nostres
principis, en contra també, i el Sr. Diéguez ho ha dit, del nostre
programa electoral.

(Remor de veus)

Si ho feim és com a un mal menor, com a una mesura
extraordinària que aplicam davant una situació extraordinària,
i ho feim només amb un únic objectiu: salvar aquesta comunitat
autònoma del colAlapse.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. Silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Intentar que aquesta comunitat autònoma sigui viable i sigui
sostenible de cara al futur. Avui segurament no ens endurem cap
aplaudiment, ho sabem, en som conscients, però sí que almenys
explicarem, i alguns evidentment no ens entendran, no ens hem
entès durant aquests dos darrers anys, però esperem que sí
almenys altres puguin entendre per què hem arribat a aquesta
situació, què ha passat per arribar aquí, per què s’han de crear
aquests nous imposts.

(Remor de veus)

Per què aquest govern i el grup que li dóna suport han pres
aquesta decisió? Ho feim per gust? Ho feim per molestar uns
determinats sectors, ho feim per molestar els ciutadans?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

La resposta és no, la resposta és no, en absolut. Ho repetesc,
aquesta llei és el mal menor, és l’única alternativa, és la
conseqüència d’unes polítiques que no van tenir en compte el
que es gastava, que no van tenir en compte si les despeses es
feien i no es podien pagar, no es va tenir en compte si aquelles
polítiques creaven dèficit o si augmentaven de forma perillosa
l’endeutament.

(Remor de veus)

La conseqüència que avui ens du aquí a aprovar aquests
imposts és, precisament, aquelles polítiques que es van fer en
aquells anys. Els imposts d’avui són la conseqüència d’aquells
anys d’excessos, anys en què no es va mirar la despesa ni
l’endeutament, uns excessos que ara ens passen factura, una
factura que, per desgràcia, ara hem de pagar tots els ciutadans.

Ha de quedar molt clar avui aquí que el dolent de la
pelAlícula no és qui ara aprovarà els imposts, sinó aquells que
amb les seves polítiques suïcides ens han duit a un carrer sense
sortida i que ens obliga, per responsabilitat, a haver d’aprovar
aquests nous imposts.

Algú creu que si no haguéssim trobat més de 1.500 milions
d’euros en factures pendents de pagament, ara rallaríem de pujar
imposts o de fer-ne de nous?

(Remor de veus)

Algú creu que si no haguéssim trobat un dèficit estructural
de més de 1.000 milions d’euros anuals, ara faria falta aplicar
aquests nous imposts? Algú creu que si no haguéssim trobat
més de 6.000 milions d’euros de deute, més de 6.000 milions
d’euros de deute avui faria falta pujar imposts? Algú creu que
si no haguéssim de tornar als bancs 800 milions d’euros
enguany, el 2013, 800 milions d’euros als bancs,
d’amortitzacions i interessos, avui rallaríem de pujar imposts?
És evident que no. Per tant, aquelles polítiques que ens han
deixat açò, avui ens obliguen a haver de pujar imposts.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Efectivament, efectivament, la catastròfica situació
econòmica que ens vam trobar a l’inici d’aquesta legislatura ens
va obligar a prendre mesures immediates, a actuar amb
responsabilitat, a no esquivar els problemes, com s’havia fet fins
aquell dia, i a afrontar-los amb decisió, amb prudència i amb
rigor.

També m’agradaria destacar una altra qüestió de què avui
també se n’ha parlat aquí, en aquest plenari, i és de la Llei de
finançament; un model aprovat l’any 2009, amb el Govern del
Sr. President Rodríguez Zapatero, amb el Sr. Antich, aquí, a
Balears, un model de finançament que va ser aplaudit per
l’esquerra balear i que és absolutament negatiu per a Balears, és
un model de finançament que ens du que en aquests moments
siguem la comunitat autònoma amb la despesa pública per
habitant més baixa d’Espanya, aquest model que vostès encara
defensen, aquest model ens du que Balears sigui la comunitat
autònoma amb la despesa pública per habitant més baixa
d’Espanya.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Un model de finançament del qual ja hem demanat la seva
revisió, consideram que s’ha de canviar aquest model,
consideram que Balears no mereix aquest model que ens posa
a la cua d’Espanya, i per açò, des d’aquí, i una vegada més,
reivindicam un finançament que, com a mínim, estigui en la
mitjana estatal.
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I aquí, encara que aquest model sigui un fill putatiu del
PSOE, crec que hauríem d’anar tots junts en la defensa de la
nostra comunitat, en defensa dels interessos dels ciutadans i en
defensa de la viabilitat econòmica de Balears.

En definitiva, un model de finançament raquític per a
Balears i una gestió frívola dels doblers públics que van fer a
l’anterior legislatura, ens han conduït a una situació que ens
obliga a prendre unes mesures impositives que, en condicions
normals, mai no s’haguessin pres.

(Remor de veus)

Aquesta reforma fiscal es fa, per tant, per responsabilitat,
perquè no hi ha altre camí, no hi ha alternativa possible, es fa
una volta s’han fet tots els esforços en reduir la despesa al
màxim. De fet, el primer que es va fer, quan es va arribar a
aquest govern, va ser posar tots els esforços a frenar una
locomotora que anava a tota velocitat cap al precipici. Balears
es dirigia cap a la fallida tècnica, cap a una situació que hagués
provocat en molt poc temps el tancament d’hospitals, el
tancament d’escoles, en definitiva, es dirigia al colAlapse del
nostre estat del benestar. Era imprescindible, per tant, ...

(Remor de veus)

... per tant, comprenc que aquí alguns diputats, que supòs que
desconeixen la situació, doncs diguin les beneiteries que diuen,
però bé, en qualsevol cas, ens dirigíem cap al colAlapse del
nostre estat del benestar, era imprescindible, per tant, frenar
aquella deriva, posar fre a les despeses desorbitades i reconduir
uns comptes públics que estaven totalment desbocats.

Tots sabem, i aquí ho hem debatut moltes vegades, que
s’han aplicat mesures dures de racionalització de la despesa i
d’optimització dels recursos; aquest govern ha fet un esforç
enorme, la primera mesura va ser reduir a la meitat les
conselleries i les direccions generals, un esforç que suposarà 27
milions d’euros d’estalvi a aquesta comunitat autònoma. I els
ciutadans també han fet un esforç, un esforç que és necessari per
reconduir una situació que era ja insostenible.

Sorprenentment, sempre hem trobat la incomprensió dels
partits de l’oposició els quals han continuat defensant una forma
de governar, la de l’anterior legislatura, que passarà a la història
precisament com allò que no s’ha de fer; no només no n’ha
après dels errors passats, sinó que encara s’hi entesten.

Per tant, una volta les despeses s’han reduït fins a l’extrem,
quan s’han eliminat més de la meitat de les empreses públiques,
quan l’administració s’ha redimensionat i s’ha racionalitzat al
màxim i encara així no basta, llavors ja no queda cap més remei
que demanar un nou i un darrer esforç als ciutadans. A
diferència dels partits d’esquerres, que quan pugen imposts ho
fan per continuar mantenint el seu ritme de despesa i els seus
dispendis; ara, en canvi, el que s’ha fet és reduir la despesa al
màxim, i quan ja no hi ha més remei pujar imposts. És una
diferència substancial, tots recordam, i avui el president ho
recordava, a l’any 2010, els pressuposts del 2011, volien pujar
imposts però sense reduir el ritme de despesa, sense fer
reformes estructurals. Açò no és la manera com evidentment el
Partit Popular vol fer les coses, nosaltres ho feim una volta ja no

hi ha cap més remei. Uns pugen imposts per continuar essent-hi
i nosaltres els pujam quan ja hem reduït al màxim les despeses.

És important destacar, per tant, que aquesta reforma fiscal,
que culminarà amb l’aprovació de tres nous imposts, el
d’envasos, el de rent a cars, el de grans superfícies, i que també
suposa l’aplicació de l’impost de patrimoni o la pujada del
cànon de sanejament, implicarà que el Govern ingressi 135
milions d’euros; 135 milions d’euros que serviran per alliberar
recursos per dedicar-se a sanitat, educació i benestar social.

(Remor de veus)

Per alliberar recursos, els doblers que ara aniran ...

(Remor de veus)

... no, no, no ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Després ja li ho explicaré, Sra. Armengol, que veig que
vostè no entén les coses.

(Remor de veus)

S’alliberaran recursos per poder-los dedicar a sanitat,
educació i benestar social, açò és així, ho vulguin entendre o no
ho vulguin entendre.

Hi ha una altra opció, que és el que vostès feien ...

(Remor de veus)

... no apujam imposts, no davallam les despeses i aquests 135
milions que no es paguin a ningú, per no voler prendre mesures,
per no voler reduir el ritme de despeses van deixar quasi
250.000 factures de prop de 4.000 empreses sense pagar, més de
1.500 milions d’euros pendents de pagament a empreses i petits
autònoms, i ajuntaments i consells insulars.

El Govern, presidit pel Sr. Antich, ja no era fiable, les
entitats financers ja no se’n fiaven, ja no li deixaven doblers i
per açò va haver de deixar de pagar els proveïdors i dedicar a
despesa ordinària fons finalistes, com ara les inversions
estatutàries. És açò el que no volem que ens torni a passar.
Volem que el Govern no pagui els seus proveïdors? Volem
continuar amb la mateixa tònica de l’anterior legislatura que va
deixar 1.500 milions d’euros pendents de pagament als
proveïdors? Jo crec que no, jo crec que ha costat molt recuperar
la confiança de les entitats financeres i la de les empreses. Avui
tenim un govern que és fiable i ha de continuar essent-ho i per
açò és necessària aquesta reforma fiscal.
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Una qüestió que també m’agradaria destacar avui és que
aquests tres nous imposts s’aprovaran després d’un llarg procés
de diàleg amb els sectors afectats. S’han mantingut infinitat de
reunions que han cristalAlitzat en algunes modificacions del text
original, un diàleg que continua obert i que es mantindrà fins al
final del procés de tramitació de la llei; un diàleg que ha suposat
que el Partit Popular hagi presentat 13 esmenes al text del
projecte de llei i que significarà, entre d’altres qüestions, que els
envasos de llet quedin exclosos de l’impost d’envasos o que hi
hagi el compromís del Govern de modificar la Llei de comerç
per tal que s’apliqui l’impost a les grans superfícies, a totes
aquelles de més de 700 metres quadrats, independentment de
l’illa en què es trobin.

Un diàleg que segurament no ha acontentat a tots, i aquí
m’agradaria dirigir-me als representants dels sectors afectats
que avui ens acompanyen. Entenem el rebuig per part del sector
empresarial a aquests imposts, ho entenem i ho respectam, però
demanam comprensió, demanam comprensió a les empreses
afectades, demanam comprensió als ciutadans, comprensió cap
a un govern que fa en molt poc temps el que s’havia d’haver fet
feia ja molts anys, comprensió davant unes mesures
extraordinàries per afrontar unes circumstàncies també
extraordinàries, comprensió davant aquesta reforma fiscal, una
reforma fiscal dura, és cert, però que és la garantia perquè
Balears no caigui, una garantia per a la sostenibilitat i viabilitat
de la nostra comunitat autònoma.

Aquests tres nous imposts, ja ho he dit abans, són un mal
menor, un mal menor per preservar un bé superior que és salvar
Balears del precipici. De vegades és imprescindible haver
d’aplicar tractaments dolorosos per salvar un malalts, Balears
encara és a la UVI, hem aconseguit estabilitzar-la, les constants
vitals s’han normalitzat i ara hem de començar a operar, una
operació que suposarà salvar la nostra comunitat d’una mort que
era segura.

I aquest tractament dolorós, aquesta medicina que haurem
de prendre, és important destacar-ho, té un caràcter temporal, té
data de caducitat, hi ha el compromís d’aquest govern i d’aquest
grup parlamentari d’anar suavitzant i fins i tot eliminant aquests
imposts a mesura que la situació econòmica vagi millorant. És
el darrer esforç, el darrer esforç que hauran de fer els ciutadans
en aquesta legislatura, demanam aquest darrer sacrifici a tots els
ciutadans per aconseguir aquest objectiu ...

(Remor de veus)

... que no és altre que fer viable i sostenible la nostra comunitat
autònoma.

Per tots aquests motius, el Partit Popular rebutjarà les
esmenes a la totalitat presentades pel PSOE i pel Grup MÉS,
unes esmenes que demostren la incoherència d’una esquerra,
causant de la situació que ens ha conduït a haver d’aprovar
aquests nous imposts, que, per una banda, no vol que es
redueixin les despeses i per l’altra tampoc no vol que
s’incrementin els ingressos; idò, com ho feim, com ho feim?
Quina alternativa hi ha? Vostès no tenen alternativa, aquesta
esquerra, totalment "desnortada" i irresponsable no ha après res
de tot el que ens passa, no només no ha après res sinó que fins
i tot insisteixen en l’error, encara continuen defensant els
mateixos paradigmes que ens han duit a les portes de la fallida

I com a anècdota final, quina credibilitat pot tenir un partit
polític que ahir per exemple, la seva portaveu Sra. Armengol,
deia que aquests nous impostos suposarien 306 euros més de
despesa per família. Això ho posen alguns informes que corren
per les conselleries. Però és que fa una setmana el Sr. Diéguez
deia que eren 700, 306, 700. Però és que el Sr. Marc Pons deia
que eren 400. Escoltin, algú pot posar ordre dins el PSOE? Algú
dins el PSOE té una calculadora que sumi i resti en condicions?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

És que ni amb una xifra econòmica es poden posar d’acord?
Parlin amb el Sr. Diéguez, el Sr. Marc Pons, la Sra. Armengol,
parlin, parlin i diguin una xifra ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor! Silenci!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Certament és una anècdota, però que deixa ben a les clares
la frivolitat i la improvisació en què els grups de l’oposició
tracten un tema tan seriós com és aquest. Avui per
responsabilitat, perquè ens mouen no els interessos electorals,
sinó el benestar futur dels nostres ciutadans, rebutjarem les
esmenes a la totalitat d’aquest projecte de llei.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica dels grups parlamentaris que han intervingut
a favor de les esmenes. Torn ara del Grup Parlamentari MÉS,
Sra. Joana Lluïsa Mascaró, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Responsabilitat Sr. Camps,
responsabilitat! Ha començat la intervenció fent una confessió
pública que mai no s’hauria imaginat que hauria de defensar una
llei d’imposts, miri, jo sí, de vostè, perquè són capaços de
defensar el blanc i el negre amb una facilitat impressionant i ho
hem vist aquesta legislatura, contra els seus principis. Escolti,
si va contra els seus principis, no lluita dins el seu partit perquè
no facin coses contra els seus principis?
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“Salvam la comunitat autònoma del colAlapse”. Clar, al final
tot es redueix a una cosa, els quatre anys passats hi havia uns
dimonis que tot ho varen fer malament, la història comença el
2007 amb un govern de pacte de progrés, abans no hi havia
hagut història en aquesta comunitat, ni hi havia hagut economia,
ni hi havia hagut governants, i ara el Partit Popular ho ha
d’arreglar tot. Però a part de donar culpes als altres, hi ha
diferents maneres d’arreglar les coses. Ja no discutiré de qui era
la culpa, perquè vostè sap ben cert de qui era, si hi ha culpes són
repartides i alguns fan unes coses perquè creuen en allò i altres
en fan unes altres, que estiguin bé o estiguin malament és un
altre tema. Però la passada legislatura no vàrem poder posar més
imposts perquè el Partit Popular no ho va voler, no teníem
majoria i no ho va voler...

(Remor de veus)

I el Partit Popular tampoc. El Partit Popular tenia més vots,
si hagués votat que sí ho hauríem tengut, hagués estat que sí, per
tant no n’hi va haver més perquè ... Que gastàvem molt?
Gastàvem el necessari. Però és que el Partit Popular trobava que
gastàvem massa poc, mirin i llegeixin els Diaris de Sessions i
veurà com trobaven que gastàvem massa poc. Ja ens ho hem dit,
nosaltres ho fèiem malament i vostès troben que ho fan bé. Però
ara som en un altre moment. Avui debatem uns imposts, vostè
creu que aquests imposts arreglaran l’economia d’aquesta
terra?, perquè el vicepresident l’única cosa que ha dit que
arreglaria era la hisenda pública, no l’economia. I si no arreglam
l’economia, la hisenda pública continuarà estant malament, a no
ser que tanquin el Govern d’una vegada i punt, ja està, cadascú
que s’arregli per ell.

No són un mal menor aquests imposts. Analitzi aquests
estudis que vostè se’n riu que hi hagi preus diferents. Analitzi
quins són els efectes. No ho dic jo, ho diu una universitat de
Madrid, ho diu l’Institut Cerdà de Catalunya, ... Hi ha diferents
estudis sobre, per exemple sobre els envasos molt concret i hi
han dedicat molta feina. Ni aquest poden retirar? Vol dir que de
la mateixa manera que han dit llevarem la llet, no es veu capaç
vostè alAlegant els seus principis de llevar l’impost dels envasos
o com a mínim d’amortitzar-lo encara més que llevar el de la
llet? Vostè és capaç de defensar això? És capaç de dir-ho? O
només és capaç de dir-nos com estàvem de malament. Si el
vicepresident ho ha dit, gastam molt, gastam molt. Som els que
menys doblers gastam per habitant, la tercera comunitat ha dit
ell. En relació amb el PIB som els campions d’inversió per
habitant en relació al Producte Interior Brut. I què passa? Una
comunitat com la nostra que sigui la que ha de gastar menys?
Perquè vostè ara farà el discurs del finançament, ara hem
començat el discurs del finançament i d’un nou model de
finançament. Vostès no el varen votar a aquest que hi ha ara,
perquè s’estimaven més l’anterior, que era molt pitjor, 400 o
500 milions més cada any que anaven a Madrid amb aquell i
què? Però avui, ara, en aquests moments jo estic d’acord, han de
debatre el finançament, perfecte. Què llevam de la llei que
debatem? La retiram? Miram si tres o quatre coses es poden
aprofitar i anam per un altre camí, volen fer això? No, no ho
volen fer. Vostè parla de diàleg. Diàleg no és asseure’s i parlar,
diàleg vol dir ser capaços d’arribar a un acord. I pel que hem
vist, no han arribat a cap acord amb ningú, amb ningú! Això no
és dialogar. Això és complir el tràmit de veure’s i punt.

Sr. Camps, sí que hi ha alternatives, n’hi ha, i vostè ho sap.
Però avui li han dit que toca defensar això, vostè ho cap. Miri de
convèncer-los, d’asseure’ns, retirin aquesta llei, miram què
podem aprofitar i miram...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí Sra. Presidenta. Gràcies per la paciència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Antoni Diéguez per un temps de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En
este funeral de la economía productiva de nuestra comunidad
autónoma, sólo nos faltaba escuchar alabanzas hacía el
enterrador y ni el más mínimo aprecio hacía la víctima de este
sepelio. Le veo casi hasta contento dentro de su confusión, tiene
problemas de coherencia, nos dice que tiene problemas de
coherencia, lo entiendo, si tiene problemas de coherencia haga
como otros diputados del Partido Popular que han preferido ser
coherentes a ser diputados del Partido Popular. Nosotros
seguimos siendo los mismos en nuestro bando y seguimos
siendo coherentes, ustedes no. Ustedes son el único grupo
parlamentario que se ha fragmentado en esta legislatura. Por
coherencia, por coherencia probablemente.

Miren, acabaré rápidamente con el tema de la herencia
recibida. Solamente diré dos cosas. Ha dicho que el govern
anterior no hacía más que gastar. Usted tiene el turno y puede
salir aquí a decirlo, dígame qué comunidad autónoma de España
en el año 2010 bajó su presupuesto un 10%, la mitad en el
debate presupuestario y el resto en un debate especial en el mes
de julio del 2010. Dígame qué comunidad autónoma. Yo se lo
diré, Baleares, la única...

(Remor de veus)

Y les diré algo más, ... sí, sí tiene razón, Sr. Alorda, les diré
algo más, con el voto en contra del Partido Popular, con su voto
en contra...

(Remor de veus i aplaudiments)

Sr. Camps, se lo decía antes. Hay que llevar cuidado cuando
no tiene memoria porque a veces patina. En la herencia, Sr.
Camps, iban también los 800 millones de inversiones estatuarias
e iban también los +532 millones del nuevo sistema de
financiación, +532 y los 800 de inversiones estatutarias. ¿Esos
800 millones dónde están? En los bolsillos del jefe Rajoy, ¿por
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qué están allí? Porque la debilidad sustancial del Sr. Presidente
dentro del Partido Popular, al que sólo le trae problemas, le
impide mantener una postura de fuerza. Esa debilidad nos
cuesta 800 millones de euros. Miren como al Sr. Feijoo le han
puesto el AVE. No hay dinero, pero le han puesto el AVE, pero
nuestros 800 millones de euros firmados no hay manera de que
vengan, por esa debilidad estructural, por esa debilidad.

Miren, dicen que la paradoja como método de conocimiento
ha permitido grandes avances en el pensamiento. La paradoja
simplemente es algo verdadero que conlleva una contradicción
lógica. Yo he visto muchas y las hemos puesto de relieve y no
han defendido ninguno de los argumentos los grupos que hemos
presentado enmienda a la totalidad. A esta ley le han hecho el
peor ataque que le pueden hacer, la ignorancia, no han
defendido nada, un poco en general pero nada más. 

Miren, ¿les parece bien a ustedes que se graven productos de
primera necesidad con el mismo tipo impositivo que productos
perjudiciales para la salud en un impuesto que se llama
medioambiental? El agua con alcohol por ejemplo. ¿Les parece
bien que se pague un impuesto por una botella de agua que por
una de whisky, porque gravan sobre el tipo de envase y no sobre
el contenido?, porque la repercusión es mucho mayor para quien
compra el agua que para quien compra esta botella de contenido
alcohólico. ¿Qué les parece más perjudicial para el medio
ambiente una botella de agua o una de detergente o pintura,
porque estas no están sujetas a este impuesto?, y el efecto
contaminante sin duda es muchísimo mayor. De todo esto no
han dicho nada y por esto no entraré mucho más allá.

Nos han dicho que están obligados a subir impuestos. Están
obligados, se van a llevar a lo mejor una sorpresa muchos,
¿saben que esta ley baja impuestos?, también baja impuestos. Si
están obligados a subir impuestos ¿por qué no suben los
impuestos a todos?, y ¿qué impuesto baja? Disposición
adicional segunda, modifica la Ley 3/2012, de 30 de abril, para
aplicar una bonificación del 8,5% de la cuota variable a las
máquinas tragaperras tipo B para el 2013. Es decir, necesitan
dinero, impuestos sobre el agua embotellada y reducen los
impuestos a las tragaperras. Es decir, una persona que compre
una botella de whisky y se va a jugar a las tragaperras está
mejor tratada por esta ley que la se queda en su casa con un par
de botellas de agua. Es la paradoja, Sr. Camps...

(Alguns aplaudiments)

Dígame que no es cierto, que no bajan el impuesto a las
tragaperras. La paradoja estimula a la reflexión, Sr. Camps, ¿va
por el buen camino?

No venimos aquí a defender empresas que se pueden
defender solas. Estamos para defender a ciudadanos desarmados
frente a este Gobierno y principales víctimas. Eso sí,
defendiendo a las personas, defendemos a las empresas que les
dan trabajo. No a las que se dedican a las actividades
especulativas. No diga, Sr. Camps, que es un impuesto
dialogado. No es necesario el ensañamiento, no es necesario el
ensañamiento, todo el mundo sabe cómo se ha dialogado este
impuesto.

Señoras y señores diputados, y me dirijo especialmente a los
del Grupo Parlamentario Popular, está en su mano evitar el
desastre que se nos avecina con esta ley. Pueden decidir subir
los impuestos utilizando los votos que les dieron para no subir
los impuestos o acogerse al sentido común. Alguno ya lo ha
hecho, no es un camino fácil porque luego le van persiguiendo
y esto, pero pruébenlo, se sentirán mejor consigo mismos.
Todavía tenemos esperanza, esta mañana tenemos esperanza
todavía. La esperanza es un buen desayuno, pero es una mala
cena.

Miren, concluyo solamente indicando una cosa que pasó
hace tiempo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Concluya, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Acabo, Sra. Presidenta. El Sr. Luís XIV, rey de Francia, hizo
grabar...

(Remor de veus) 

Hemos de mantener al Gobierno. Luís XIV, rey de Francia,
hizo grabar en sus cañones una frase “ultima ratio regum”, que
se puede traducir como el último argumento de los reyes. Con
ello quería significar que su fuerza, la fuerza de los cañones era
su mejor argumento. 

Dentro de unos momentos las enmiendas a la totalidad
pasarán a votación y ustedes dispararan 34 cañonazos a la Santa
Bárbara de la economía productiva de estas islas. No ganarán la
votación por sus argumentos, que no hemos visto, la ganarán
solamente por sus ... cañones.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Antoni Camps per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diéguez, ya que estamos
en Semana Santa, les diré que ustedes actúan como los
fariseos, porque imparten doctrina y no se la aplican cuando
gobiernan. Sr. Diéguez, todo lo que nos ha dicho lo podría
haber aplicado cuando ustedes gobernaron en la anterior
legislatura.
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En qualsevol cas m’agradaria fer algunes referències a allò
que s’ha dit aquí. La Sra. Mascaró ha parlat del model de
finançament. Estam d’acord, tot el que vostè ens digui del
model de finançament actual hi estam d’acord, és nociu per a
Balears. Però no em digui que l’anterior era pitjor. Duc les
dades, 2007 amb el model anterior aquesta comunitat va
ingressar 2.793 milions d’euros. Any 2012 amb el model actual,
2.600. Aquesta és la realitat...no, no, no, escolti ...

(Remor de veus)

Sr. Thomàs, comprenc que vostè estigui acostumat a dir
mentides, jo no n’he dites mai, jo no n’he dites mai. Vostè hi
està acostumat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Cree el ladrón que todos son de su condición.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Mirin, notícia d’avui, que és també una conseqüència
d’aquells anys quan els doblers anaven a chorro, quan no es
mirava si es gastava més del compte o si es donaven
subvencions de forma irregular: “Ingresa en prisión el
candidato del PSM que cobró ayudas del consell sin justificar”.
Precisament unes subvencions del Departament de Cultura del
Consell Insular que dirigia la Sra. Joana Lluïsa Mascaró. Açò és
una conseqüència més...

(Remor de veus i petit aldarull)

...d’aquells anys allà on no hi va haver regit de cap casta. Una
conseqüència més d’aquells moments en què els doblers públics
no eren de ningú...

(Alguns aplaudiments)

Com que els doblers públics no eren de ningú, els donarem
als nostres amiguets. I així ens ha anat i ara avui, culpa
d’aquesta política, hem de pujar els imposts.

I com que el Sr. Diéguez siempre nos viene con una cita, yo
también he venido con otra. Deia Sèneca: "no es porque las
cosas sean difíciles por lo que no nos atrevemos, sino que por
no atrevernos, ellas se hacen árduas". I efectivament, moltes
vegades els polítics covards no actuen, no s’atreveixen a
prendre determinades iniciatives o determinades accions per
afrontar un problema i els sembla que si ignoren aquell
problema, aquest escamparà o desapareixerà...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Però passa tot el contrari. Precisament per no haver pres les
mesures correctores en el seu moment, quan era hora, ara el
problema s’engrandeix i es fa més i més gros. I és allò que ens
ha passat ara, tenim un problema molt gros.

Avui jo crec que hem constatat que la covardia o la
negligència d’aquells anys, d’aquells governs de l’anterior
legislatura, ens ha creat un problema més gros del que teníem en
un principi. No van prendre cap mesura i van continuar
funcionant com si el problema no existís, van continuar gastant
quan els ingressos baixaven. Es van continuar endeutant mentre
el dèficit es feia de cada vegada més insostenible. No van voler
veure el problema, fins que ara ens ha esclatat a les mans, però
com que són els altres, ja no és un problema del que governava
abans. I ara, amb el problema que tenim damunt la taula,
tampoc volen posar-li remei. No volen colAlaborar en la solució
del problema que ells mateixos van crear. Volen escórrer el
bony, culpant de tot a qui ara governa. 

Avui una vegada més l’oposició s’ha retractat, ha anat a allò
fàcil, ha anat a la demagògia, no ha assumit responsabilitats i ha
criticar aquells que prenen solucions per doloroses que aquestes
siguin, però que són imprescindibles perquè aquesta comunitat
sigui viable.

Avui més que mai, Sra. Presidenta, tres segons, vull donar
l’enhorabona al Govern...

(Remor de veus)

Estic, i ho dic sincerament, orgullós d’aquest govern i en
concret del seu president i vicepresident, un govern que actua
amb valentia, que afronta els problemes i que no amaga el cap
davall l’ala.

(Remor de veus)

Sabem que amb aquesta llei de mesures tributàries no
guanyarem amics. Sabem que amb aquesta llei no guanyarem
cap vot, probablement el perdrem, però ho feim no per treure un
rèdit electoral sinó per responsabilitat, perquè ens devem a les
futures generacions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... i mai no ens podríem perdonar que per un càlcul electoral
cortoplacista...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camps, acabi.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...sacrifiquéssim el futur de la nostra comunitat i dels nostres
fills. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al torn de votacions. Atès que ambdues esmenes
solAliciten la devolució... Sí, digui.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre li deman mig minut
només per explicar el sentit del meu vot, per deferència sobretot
a les persones de Formentera que avui ens acompanyen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara ja hem de passar al torn de votacions, Sra. Font, vostè
ho sap. 

(Remor de veus)

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Bé, jo li he demanat mig minut i vull deixar la constància
absoluta de la meva protesta..., perdó, vull deixar constància de
la meva enèrgica protesta davant aquesta situació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara sí...

(Alguns aplaudiments)

Ara sí, si els pareix passam a la votació. Atès que ambdues
esmenes solAliciten la devolució del projecte de llei les votarem
ambdues conjuntament. Començam les votacions. Votam. 

Queden rebutjades les esmenes per 35 vots en contra de 24
vots, és a dir, 35 vots en contra i 24 a favor.

(Remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 8056/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern en matèria hidrològica.

Passam ara al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon
al debat de la InterpelAlació RGE 8056/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en
matèria hidrològica.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Marc Pons per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el Govern entès com un tot que ha de preocupar-se i ocupar-se
de tot allò que tengui incidència sobre els ciutadans a què
representa, un govern que necessita, perquè sigui vertaderament
executiu i efectiu, de la compartimentació en àrees de
responsabilitat perfectament definides, al capdavant de les quals
sempre hi ha d’haver un responsable màxim, una persona que
dirigeixi, executi i assumeixi les responsabilitats de totes i cada
una de les accions des del departament que les impulsen. 

Per açò mateix el Grup Socialista presenta avui aquesta
interpelAlació a qui té les responsabilitats màximes en matèria de
medi ambient, (...) el Govern de les Illes Balears; a qui ha de
vetllar per la defensa dels nostres valors ambientals i naturals,
a qui ha d’impulsar polítiques que permetin garantir el
manteniment, la preservació i fins i tot la millora dels nostres
recursos naturals. Avui en aquesta sessió plenària obrim un
debat amb qui té la responsabilitat màxima de vetllar pel nostre
paisatge, per la nostra terra, pel nostre aire, per la qualitat de les
nostres aigües i dels nostres aqüífers. 

Sr. Company, demanam la seva compareixença no perquè
avaluï les dificultats del sector lleter o del cerealístic, no
demanam la seva compareixença per analitzar les polítiques
territorials; en aquesta cambra hem tingut ocasió de poder-ho fer
i en continuarem tenint. Avui vostè pujarà a aquesta tribuna com
a màxim responsable en matèria de medi ambient del Govern de
les Illes Balears, i en aquesta condició esper que doni totes les
respostes a les preguntes que es deriven d’aquesta interpelAlació.

I reclamam la seva presència preocupats com estam per les
conseqüències que la llei autonòmica 13/2012, de mesures
urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria,
energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i
mesures tributàries, tindrà sobre el medi ambient, i d’una
manera especial sobre la qualitat de les nostres aigües
subterrànies; una llei aprovada amb la solitària majoria del
Partit Popular, que va ser durament contestada en molts
d’aspectes per la ciutadania, precisament pels seus perjudicis
mediambientals que provocava, i és que aquesta, val la pena
recordar-ho, és la llei que ubica a Mallorca el femer on són
tractats els residus produïts a molts de punts del continent. El
mal és que no només açò acaba aquí, perquè aquesta és també
la llei de la contaminació dels nostres aqüífers, la llei que dóna
barra lliure a la sobreexplotació de les nostres aigües
subterrànies, la que provocarà, segons tots els experts,
importants increments de clorurs i de nitrats que devaluaran
encara més la qualitat d’uns aqüífers que ja es troben al límit.

Aquesta és la llei que en matèria d’aigües contradiu normes
autonòmiques, legislació estatal i directives europees, i açò és
greu, Sr. Conseller, molt greu, perquè suposa explotar encara
més un dels recursos naturals més importants per a l’home com
és el de l’aigua, perquè implica jugar amb el punt de no retorn
de la qualitat de les nostres aigües, aquell punt que una vegada
traspassat necessitarà dècades per aconseguir retornar a uns
mínims la qualitat dels nostres aqüífers.
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I saben per què fa tot açò el Govern?, perquè el conseller
d’Agricultura, mitjançant una espècie de butlla papal, pugui
autoritzar noves extraccions per a l’agricultura intensiva sense
cap tipus de límit i sense encomanar-se a ningú, sense valorar
les conseqüències irreversibles d’uns aqüífers en situació crítica.
I amb tot açò algú coneix la valoració que el Govern fa de les
conseqüències ambientals d’aquestes decisions? El Govern fins
ara s’ha negat a fer-la, mira cap a un altra banda. Per tant,
primeres preguntes, Sr. Conseller: quines conseqüències tindrà
sobre la qualitat dels nostres aqüífers l’extracció de 4.000
milions de litres més cada any?, provocarà açò, tal com diuen
tots els experts, un increment de les concentracions de clorurs?,
i de nitrats? Com incidirà tot açò sobre el consum humà? És
preocupant, ens preocupa i molt, per açò escoltarem amb
atenció les seves respostes.

Però n’hi ha més, perquè he acusat el Govern de contradir
les normes autonòmiques, la legislació estatal i la directiva
europea, i aquí també el Grup Socialista voldria conèixer la seva
opinió. Voldríem saber com valora el conseller de Medi
Ambient el fet que s’hagi ignorat el Decret 116/2010, de
determinació de zones vulnerables per la contaminació dels
nitrats, un decret que vull recordar que declara les unitats
hidrològiques de Mallorca i de Menorca com a zones
vulnerables per la contaminació de nitrats. La qualitat de l’aigua
de Mallorca i de Menorca es troba en el límit, ens diu el decret,
i vostès encara el volen esprémer més. 

I les seves preguntes sense resposta per part del Govern es
fan evidents. Creu el conseller de Medi Ambient que aquestes
zones vulnerables poden suportar l’extracció de 4.000 milions
de litres més d’aigua cada any? Quins perjudicis generarà sobre
unes aigües que en alguns llocs fins i tot ja han superat el límit
màxim de nitrats? Afectarà tot açò al consum humà? Escoltarem
amb atenció les seves respostes.

I no acabam aquí, perquè aquesta llei també contradiu la Llei
d’aigües estatal, que regula el que s’ha de fer amb les masses
d’aigua subterrània en risc de no arribar al bon estat quantitatiu
i químic, és a dir, amb totes aquelles zones vulnerables les quals
vostès volen sobreexplotar encara més, i que evidentment la
Llei d’aigües no els ho permet. I novament sorgeixen preguntes
que el Govern fins ara s’ha negat a respondre: què farà, Sr.
Conseller de Medi Ambient?, té pensar complir la Llei d’aigües
i treballar per recuperar el bon estat dels nostres aqüífers? Si és
així, per què autoritza noves extraccions? Com resoldrà aquesta
greu contradicció? S’ha assegut amb l’Estat per valorar aquesta
llei? És preocupant, Sr. Conseller, i escoltarem amb atenció les
seves respostes. 

I continuam, perquè el Partit Popular no ha tingut prou a
contradir el Decret de zones vulnerables i la Llei d’aigües, sinó
que ha ignorat la Directiva marc europea de l’aigua, la qual
estableix que els aqüífers l’any 2015 hauran d’estar en bon estat.
Com ho farà per aconseguir-ho, Sr. Conseller de Medi
Ambient? Quines actuacions té previstes impulsar per complir
els objectius de la Directiva marc d’aigua? Creu que l’extracció
indiscriminada aprovada per vostès va en la direcció fixada per
l’Estat i per la Unió Europea? Ajudaran més extraccions a
millorar la qualitat dels aqüífers? Ens preocupa, Sr. Conseller,
i escoltarem amb atenció les seves respostes.

I a tot aquest comú de despropòsits hem de sumar a més a
més la congelació del Pla hidrològic de les Balears, del qual, des
que vostès van arribar, no se n’ha sabut res més, un pla
hidrològic que per cert no establia increments de consum en el
sector primari, en contra del que vostès han decidit aprovar. I les
preguntes novament són obligades. Establirà en el nou pla
hidrològic les previsions de noves i desmesurades extraccions
d’aigua dels nostres aqüífers tal com contempla la llei que
vostès han aprovat? Com ho farà per no contradir la Llei
d’aigües i la Directiva marc europea? És açò el que realment
està provocant el retard i la paralització del Pla hidrològic? Ens
preocupa, Sr. Conseller, i escoltarem amb atenció les seves
respostes.

I no es pensi, Sr. Conseller de Medi Ambient, que aquesta
és la primera vegada que el Grup Socialista planteja aquestes
qüestions. Al llarg de tota la tramitació de la Llei 13/2012 vam
intentar fer veure al Partit Popular les incongruències i els
perills que presentava per als nostres recursos hídrics la
sobreexplotació de nous pous que vostès finalment han aprovat.
Ho vàrem denunciar en ponència, ho vàrem denunciar en
comissió, ho vàrem denunciar en plenari, i la resposta del Partit
Popular va ser sempre la mateixa, que el Govern disposava
d’uns estudis que avalaven incrementar les extraccions d’aigua
a les zones vulnerables però que, curiosament, ni ens van voler
entregar ni ens van voler mostrar mai. 

Repetesc, ni durant tot el període que va durar la ponència,
ni durant tot el període de comissió, ni durant el plenari, el Partit
Popular no va entregar als ponents que representaven el Grup
Socialista la documentació que segons ells havia elaborat el
Govern i que justificava allò injustificable. La resposta, quan
se’ls pressionava, era sempre una evasiva, ens deia el Partit
Popular que ho demanéssim per escrit al Govern. I així ho vam
fer; dia 17 de desembre del 2012 es registrava la petició de
documentació on solAlicitàvem els informes tècnics que
avalaven l’increment d’extraccions d’aigua. El Govern
disposava de vint dies hàbils per remetre el document a
l’oposició, vostè ho sap molt bé, i ja han passat més de tres
mesos i el Govern encara a dia d’avui no ha remès aquesta
documentació a l’oposició. I les preguntes novament són
obligades. Per què, Sr. Conseller de Medi Ambient, tres mesos
després de la petició de documentació escrita encara no ha
entregat els informes a l’oposició? Ho pensa fer? Existeixen
realment aquests informes? O és aquesta la constatació d’una
gran mentida? I si no existeixen, en què s’ha basat per autoritzar
la sobreexplotació dels nostres aqüífers i incomplir les
normatives autonòmiques, estatals i europees? 
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Escoltarem amb atenció les seves respostes a unes preguntes
que fa massa temps el Grup Socialista ha plantejat i el Govern
sempre s’ha negat a respondre. Avui té l’oportunitat de poder-
ho fer i esperam que ho aprofiti, i és que ens hi jugam massa
amb aquestes decisions, i la falta d’informació, l’obscurantisme
amb què ha envoltat les seves decisions no ajuda gens. La
negativa a explicar les vertaderes motivacions, a entregar la
documentació solAlicitada per l’oposició, és un mal símptoma
que genera desconfiança i dispara les alarmes en temes molt
sensibles com el de la qualitat de les nostres aigües. 

I és cert, pareix que els problemes econòmics, que aquesta
crisi brutal ho acaba relegant tot a un segon pla, però
s’equivocaran si perden de vista el llarg termini, si no entenen
aquesta crisi com un brutal procés de canvi cap a una nova
forma de funcionar que ens obligarà a destriar les coses que
deixarem pel camí i les que mantindrem i millorarem, i açò en
el Grup Socialista ho tenim clar. Sortir d’aquesta crisi
econòmica amb uns aqüífers esgotats, amb un paisatge
empobrit, amb uns valors naturals devaluats, serà sortir-ne
debilitats, serà sortir-ne amb una menor capacitat d’adaptació
davant un futur que no sabem encara el que ens depara, serà
sortir-ne amb menys opcions per generar benestar entre la gent
que viu a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i açò per
damunt de tot és el que hauríem d’evitar. Escoltarem amb
atenció, Sr. Conseller de Medi Ambient, les seves respostes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Gabriel
Company.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Diputat, bé, jo crec
que la demostració que no domina gaire bé el tema que ha tocat
avui és que continua fent el que vénen fent alguns companys
seus, i és parlar d’obscurantisme, de males intencions, de
vertaderes intencions que té aquest conseller, etc., etc., però no
me’n diu cap. Concreti. No, no, vostè concreti, perquè darrere
de tot això el que hi ha és una persona que, a vostè i a altra gent
d’aquesta cambra, els passa informes, que tots sabem qui és, i
jo tenc els altres informes d’altra gent, de la mateixa direcció
general de Recursos Hídrics, i em diuen el contrari. Per tant jo
li agrairia que em digués on és aquest obscurantisme. Si venir
aquí a fer una llei, a discutir-la aquí és obscurantisme, escolti,
idò n’hauríem de parlar; potser tenir un concepte realment
contrari.

Després vostè diu que contradic normes, poc menys ens ha
dit que som els culpables de la mort de Manolete amb tota la
seva intervenció. Si contradic normes vagi als jutjats tot d’una,
denunciï-ho tot d’una, perquè jo crec que, ja dic, o bé no ha
entès o no s’ha llegit perfectament el que diuen les coses, o a
nosaltres ningú no ens ha dit que anem en contra de res. Més

aviat al contrari, amb aquell reial decret llei que anam totalment
en la mateixa línia.

Després ve aquí, vostè i altra gent ha vengut algunes
vegades, i vol intentar fer creure que aquí pot venir amb la
butlla papal i dir al conseller que tot anirà bé i serà com vulgui.
Escolti! Supòs que no ha tengut temps tampoc de llegir-ho. Les
solAlicituds han d’anar acompanyades d’estudi agronòmic que
ha de contenir un mínim de memòria explicativa de l’activitat
agrícola, la superfície afectada per l’activitat, el sistema de reg,
els tipus de cultiu, màxims necessaris, les necessitats hídriques;
en funció de les disponibilitats hídriques reals i de la demanda
existent es podran augmentar o disminuir els hectòmetres. A les
unitats geològiques que estan classificades només se’n podran
aprofitar, d’aquest assumpte, els titulars d’explotacions agràries,
que és un tema molt reduït. 

Vostè ve aquí a intentar fer veure que ens acabarem tota
l’aigua que hi ha dins les Balears. Fins i tot li he pogut llegir
coses que deia vostè ahir, qualque companya seu a la premsa,
que deia que pràcticament el sector agrari, com diu vostè allà,
és el responsable de la contaminació dels aqüífers, llocs que
estan contaminats de nitrats i fa 30 anys que no hi ha cap vaca,
a la seva mateixa illa, a algun municipi de la seva illa. Per tant
jo crec que aquí hi ha gent que està interessada, per altres
històries, a fer veure el que no és.

Miri, parlant del Reial Decret Llei 17/2012, que vostè diu
que està enfrontat a la nostra llei que férem aquí, aquest reial
decret llei -ho tenc aquí- parla d’una sèrie de coses. Miri,
curiosament diu a l’exposició de motius: “En una situación
como la actual, en la que se están encarando profundas
reformas estructurales que permitan la reactivación de nuestra
economía y la generación de empleo, resulta indispensable la
reforma urgente de ciertos aspectos de nuestra legislación
ambiental que contribuyan a lograr ese objetivo sin merma del
principio de protección”. Vostès varen posar la mà al cel dient
que nosaltres posàvem un tema com aquest a una llei que
parlava de mesures urgents per a l’activació econòmica en
matèria d’indústria, energia, noves tecnologies, residus, aigües,
etc. Primera coincidència: parlam del mateix a Madrid que aquí,
per tant primera cosa en la qual jo no veig que hi hagi aqueixa
confrontació que diu vostè. Per tant a l’exposició de motius diu
que hem d’anar cap a una protecció eficaç del medi ambient i el
foment del desenvolupament sostenible integrat dins el medi
ambient. Això no vol dir prohibició. Ja sé que vostès confonen
constantment protegir amb prohibir. Això vol dir gestionar i fer
les coses àgils. Per tant crec que en aquest primer punt queda
bastant clar que ja anam de la mà.

Respecte a les actuacions urgents en política d’aigües, que
indica el motiu de la interpelAlació, ja dic que es refereix a
l’elaboració d’un programa d’actuació per a la recuperació del
bon estat. Vostè llegeix, supòs que deu haver llegit, una part
d’aquest programa, però altres supòs que no les deu haver llegit.
Aquest programa d’actuació s’ha de dur a terme en el termini
màxim d’un any, i mentre s’aprova es podran adoptar les
limitacions d’extraccions així com mesures de protecció en la
qualitat d’aigua subterrània que siguin necessàries com a
mesures cautelars. A més el programa podrà incloure, entre
altres mesures, la inclusió de perímetres en els quals no sigui
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possible l’atorgament de noves concessions... Bé, això és el que
es fa sempre. Després diu: “També contemplarà les condicions
amb les quals temporalment es puguin superar les limitacions
establertes -supòs que, això, no ho ha llegit- i així permetre
extraccions superiors als recursos disponibles d’una massa
d’aigua quan estiguin garantits els compliments dels objectius
mediambientals”. 

Per tant crec que a mode de resum hem de dir que en
aqueixes masses d’aigua en risc d’aconseguir un bon estat
quantitatiu i qualitatiu s’han d’abordar programes d’actuació, i
aquest programes poden incloure sempre que sigui necessari
limitacions d’extraccions com a mesures cautelars. És a dir, és
una actuació potestativa, Sr. Pons, no obligatòria de
l’administració, i condicionada a l’estat real de la massa
d’aigua, que a més ho diu així. I miri què diu, el nostre article
25 al punt 4 diu que s’autoritza el consell competent en matèria
de recursos hídrics perquè mitjançant un ordre pugui augmentar
o disminuir la quantitat d’hectòmetres cúbics indicada a
l’apartat 1 anterior, en funció de les disponibilitats hídriques
reals i la demanda existent.

Vostè em diu, bé, que no hi ha..., supòs que qui li ha passat
a vostè, li ha passat a vostè, idò algun informe, perquè el que jo
maneig interiorment o almanco internament està firmat per la
cap de servei d’Aigües Subterrànies i per la cap de departament
de gestió de Domini Hidràulic, i la seva conclusió és que
“sempre que es mantingui el flux d’entrades d’aigües que
permetin mantenir als aqüífers un balanç hídric equilibrat es
considera que no produeix cap perjudici l’assignar 4
hectòmetres cúbics de recurs subterrani per a l’aprovació d’una
disposició que reguli i permeti l’atorgament de concessions
d’aigües subterrànies per ús agrari”, s’haurà de continuar amb
una vigilància permanent, com és lògic, de les condicions dels
aqüífers i si es produeix alguna alteració que impliqui perjudici
als aqüífers s’haurà de suspendre l’atorgament de les
concessions esmentades, idò lògicament, aposta aquí diu que el
conseller ràpidament ho pot aturar.

Entenc que amb un informe supòs que vostè també ho entén,
no m’aixecaré jo un matí i em posaré a fer ordres, no?, entre
altres coses perquè no em passi res del que està passant per allò
que han comentat fins i tot avui matí que ja passava, que no en
tenc cap ganes que em passi.

Per tant, si ens posam a llegir aquest reial decret llei, diu que
a les zones hidrològiques classificades no es permet en caràcter
general l’atorgament de concessions, només en el cas d’usos
agrícoles i ramaders, qüestió que està en concordança amb
l’exposició de motius del reial decret llei que indica que la
reforma legal està enfocada a fomentar un desenvolupament
sostenible, per tant, sí que existeix una limitació d’extraccions
que a més no és cautelar, sinó permanent en el temps, Sr. Pons.

El reial decret llei també preveu que en el programa
d’actuació fins i tot es pugui augmentar el volum d’aigua
utilitzada, com li he comentat. També preveu el programa
d’actuació que es puguin restringir les extraccions de manera
cautelar, la qual cosa ens sembla ben normal. Les disposicions
vigents en matèria d’aigües en aquesta comunitat autònoma
restringeixen en caràcter permanent i no cautelar les
extraccions, només permeten determinades quanties en usos
agrícoles i ramaders.

Si aquí del que es tracta és de frenar més els agrícoles i
ramaders, idò, digui-ho i si vostè creu que hi ha algun interès
ocult, digui-ho també, perquè m’agradaria saber quin és,
defineixi’l exactament. 

És que hem arribat a ja a absurds, però escolti, la Direcció
General de Recursos Hídrics, demani-ho a qui li filtra les
informacions, indica que actualment hi ha 140 hectòmetres
d’aigua subterrània concedits per a usos agrícoles i ramaders.
Això és el que en aquells moments hi ha, 140 hectòmetres
cúbics concedits, sap quants se n’empren?, no ho sap, idò jo li
ho diré, Sr. Pons, 40, i això ho sap el que li ha dit tota aquesta
informació, ho sap perfectament perquè ell hi ha estat aquests
darrers anys, molts d’anys, fent els informes.

Per tant, la conclusió és que la política del Govern en
matèria hidrològica és respectuosa i protectora del medi ambient
i a més permet un desenvolupament compatible en ell, qüestió
extremadament important en el moment actual ja que com el
mateix reial decret llei 17/2012 diu la legislació ambiental
també ha de ser sostenible. Les normes que fins ara s’han
aprovat en matèria de recursos hídrics tant pel Govern com pel
Parlament de les Illes Balears són respectuoses amb la legislació
bàsica de l’Estat i l’europea, també les que s’aprovaran.

El medi ambient no pot estar confrontat amb la dinamització
econòmica i això és el que es va fer quan vàrem fer aquesta llei
de mesures aquí a les Illes Balears.

Vostè em diu si contradiu les normes i directives europees,
jo li dic que no. Vostè em demana si hi haurà butlla papal per a
l’agricultura intensiva sense encomanar-se a ningú, li dic no,
rotundament. Vostè em diu si afectarà el consum humà, li dic
no, rotundament. Vostè em diu que no sabut res més del Pla
hidrològic de les Illes Balears, Sr. Pons, només pot ser perquè
vostè se n’ha fotut, perquè miri que n’hi ha hagut de reunions
del Pla hidrològic de les Illes Balears, si vostè no sap què ha
passat és perquè no ha estat interessat a saber-ho, eh?, perquè hi
ha hagut un munt de reunions, 101 alAlegacions que s’estan fent
i se segueix el procediment que teníem previst des del moment
que hi va haver.

Miri, si també sap algun interès ocult meu perquè es retardi,
digui’m-ho perquè el meu interès és el contrari, n’he parlat
moltes vegades amb el ministre i amb altra gent del ministeri,
tenim molt d’interès a fer via i de fet, els vàrem demanar que
ens ajudassin amb la seva empresa, que és el CEDEX, per poder
tenir un pla hidrològic així com toca.
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Vull acabar dient-li, miri..., a Eivissa el desembre del 2012,
un 65% teníem dels aqüífers, perquè es faci una idea, el 2003
estava al 59%; a Menorca, la seva illa, a un 64%, el 2003
estàvem, crec, a un 48%, si no m’equivoc de columna. Dic això
perquè vegi l’estat en què estan els aqüífers, i a Mallorca estam
al 55%, el 2003 estàvem en el 51%. Ens basàrem entre altres
coses en aquestes xifres que són les que donen la possibilitat
que efectivament per al sector agrari i dins el sector agrari per
a determinades explotacions que són les que són prioritaris...,
més, titulars d’instalAlacions agrícoles i ramaderes que ja tenien
pou i es podien quedar sense pou o necessitaven més aigua, per
això ho férem. I si creu que hi ha interessos ocults, Sr. Pons, el
convid que telefoni a aquell regidor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, conseller.

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

...gràcies, presidenta, acab, a aquell regidor que té Sa Pobla i li
demani què els estan demanant els seus, els amics del seu
regidor, què és això que estan demanant, que no precisament té
res a veure amb... el Sr. Socias, sí, i si després vol que li digui
qui és el que li diu al Sr. Socias que demani això, també, però
miri, no és dubtós de ser un gran amic meu precisament qui ho
demana, per tant, interessos ocults, no sé què dir-li, Sr. Pons,
interessos a fer les coses bé, li asseguro que són tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de rèplica del grup autor de la interpelAlació, pel
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Marc Pons per
un temps de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per un moment semblava
que vèiem una pelAlícula i tot, Sr. Company, i em sorprèn que
faci fins i tot determinats raonaments. Estat real de les masses
d’aigua, aquesta reflexió que feia vostè, el Govern va aprovar
un decret, 16/2010, que establia totes les zones vulnerables per
contaminació de nitrats. Els començam a dir? Mallorca:
Almadrava, Pla d’Inca i Sa Pobla, massa de Llubí, la massa
d’Inca, la de Navarra, la de Crestatx, la de Sant Jordi, la del
Pont d’Inca, la de Son Teulet, la del Pla de Campos,
pràcticament totes, tot i que són a zones de màxim risc per a
contaminació de nitrats...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Perfecte. Menorca: les tres masses d’aigua, la de Maó, la del
Migjorn i la de Ciutadella, estan exactament en la mateixa
situació, exactament en la mateixa situació, compartim açò?, bé,
idò hem fet una primera passa. Ara ja reconeixem... no?, ara ja
reconeixem..., no, esperi un moment, ara ja reconeixem que
estam al límit de la contaminació de nitrats...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...d’acord, bé, si són zones vulnerables vostè m’ho acaba de dir
ara...

(Remor de veus)

...perfecte, estan contaminats, què decideix fer aquí dins el
Govern de les Illes Balears en aquestes zones que ell fins i tot
diu que estan contaminades? La seva solució és xuclar 4.000
milions de litres més del que ha es xucla, per tant, davallam
encara més el nivell d’aigües, i davallant el nivell d’aigües
augmentam les concentracions. 

Què li diu la Llei d’aigües que li deia abans i que vostè no
ha volgut fer massa i hi ha passat de puntetes? Article 56,
“masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen
estado cuantitativo o químico”, aquestes que vostè mateix
reconeix, “en el plazo de seis meses el organismo de cuenca
constituirá una comunidad de usuaris si es necesario” aturarà
les extraccions, s’haurà de fer un pla en sis mesos i marca tota
una sèrie de feines.

Jo em deman: i què ha fet el conseller?, que reconeix que
tots aquests aqüífers estan contaminats!, no que siguin zones
vulnerables, no, ha reconegut que estan contaminats, no, no, la
solució a això és 4 hectòmetres més que es puguin xuclar.
Home!, això a nosaltres ens sembla una vertadera
irresponsabilitat i ho deim directament, ho vàrem demanar i ho
vàrem explicar, no pot ser aquest el plantejament i no només no
pot ser aquest el plantejament, sinó que la llei a més a més diu
si se superen els 4.000 milions de litres d’aigua i el conseller
troba convenient que s’han d’incrementar aquestes extraccions,
ho farem. Açò, açò és bastant poc seriós, Sr. Conseller, bastant
poc seriós.

Obscurantisme? Home, quan nosaltres denunciam o quan
nosaltres explicam açò demanam, què avala açò?, i el que avala
açò són els informes del Govern, que els podem veure?, ens els
varen negar, no ens els varen voler mostrar per res, els vàrem
demanar una vegada i una altra i li llegiré l’acta perquè és que
vull que se n’adoni, som a la comissió dia 25 d’octubre, llegeixo
textualment: “Sr. Pons i Pons: A la darrera ponència vàrem
quedar que el grup popular ens faria arribar els estudis en
matèria d’aigua i encara no els tenim, ha passat la ponència, ha
finalitzat, som a la comissió, ens varen assegurar que els
tindríem, han passat quinze dies, dimarts li vaig demanar a la
diputada i esper saber si els tindrem”. La Sra. Marí i Ferrer que
era la que duia aquesta qüestió va respondre: “ No els tenc ara
en aquests moments, però miraré de fer-los-hi arribar”.

No ens els va fer arribar per res i un servidor els va demanar
al Govern, els va demanar al Govern dia 17 de desembre de
2012. Sr. Company, Sr. Company, dia 17 de desembre del 2012,
des del desembre vostè té aquesta petició de documentació i
encara no ha estat capaç de lliurar-la, s’ha passat de termini tres
mesos i ens ve a dir aquí que no hem de rallar d’obscurantisme?
Escolti, lliuri la documentació, permeti que l’oposició la pugui
analitzar, però no ens vengui a fer el discurs que totes les coses
estan perfectes i que vostès actuen amb total transparència
perquè no és cert. Evidentment, no ens digui que la situació és
bona perquè no ho és. 
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Una persona que segur que coneixem tots, el Sr. José
Antonio Fayas, enginyer de camins i persona que ha duit..., que
té més "mili" que vostè, que jo i que tots els que hi ha aquí
durant trenta anys dins la conselleria com a màxim responsable
de Recursos Hídrics, dissabte dia 23 de març, fa dos dies, deia:
“Els aqüífers de Menorca estan al seu límit d’explotació
responsable”, i el conseller sense cap tipus de problema ha pujat
aquí dalt a dir que ho tenim bé, que podem seguir augmentant
aquestes extraccions perquè no hi haurà cap problema. 

La llei no li ho permet. La llei no li ho permet, li ha manat
que faci actuacions, que vostè està ignorant, i mentrestant ha
agafat el camí d’autoritzar sense que ningú no acabi de saber
prou bé què. I açò tindrà una realitat o una efectivitat damunt de
la qualitat de les nostres aigües i tant que si!, i ara ens
recomanen, com que pugen els preus dels envasos, que bevem
aigua de l’aixeta, d’aquella aixeta que, a partir d’aquestes
extraccions, estarà encara en pitjor estat.

Acab ja, crec que els valors que està aportant vostè com a
conseller de Medi Ambient a aquest govern no són els més
encertats, ho hem vist en matèria de paisatge i de territori. La
Llei de mesures territorials i ambientals recuperen aquesta idea
d’escampi qui pugui, en matèria d’aire van autoritzar la crema
de residus provinents del continent i en matèria d’aigua han
autoritzat l’extracció indiscriminada dels aqüífers. El resum
podria ser que el Govern està atacant aquesta comunitat per
terra, per aigua i per aire i per aquest camí no anam bé.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de contrarèplica del Govern, té la paraula el Sr.
Company, per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, presidenta. Bé, crec que seguim en la
mateixa tònica, Sr. Pons. Si Adelita se fuera con otro vendria
amb vostè por tierra, por mar y por aire, això sense cap dubte,
però el que jo tenc clar, sap què és?, home, és clar que sí, i ell
quin té?, i vostè quin té, d’argument? Idò clar que empr els
arguments, els mateixos, és clar, si vol emprar arguments que no
tenen base, idò jugarem a això.

(Remor de veus)

Miri, això que vàrem aprovar tots, que tot ens sembla molt
bé..., en regadiu els darrers deu anys ha caigut un 30% la
superfície de regadiu a aquesta comunitat autònoma, un 30%,
no, perdoni, és que..., de medi ambient, és que els que treuen
aigua dels pous, els que treuen aigua per a regadiu que segons
vostè contaminen tots els aqüífers són els pagesos. El que vostè
ha de dir és que el PSOE el que vol és enterrar la pagesia d’una
punyetera vegada!, això és el que vostè ha de dir.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

És que vostès..., cony!, és que..., estam parlant, vostè parla
que aquí hem donat autorització indiscriminadament perquè
tothom pugui treure aigua, ho ha llegit el que diu? Sr. Pons, és
que li ho he dit, li faré una fotocòpia tal vegada de l’estudi, la hi
faré arribar en un altre moment, però si no... la hi deix, és que
només parla pels pagesos. És que vostès a l’anterior legislatura
es varen carregar fins i tot la conselleria i ara no està content
que li haguem donat 4 milions de... 4 hectòmetres cúbics, que
no els empraran tots segurament, ni molt manco!, però vostè no
n’està content, però és que això afecta medi..., escolti, és la
meva conselleria....

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...com que conselleria de Medi Ambient, vostè què parla?,
amb la llengua cap a la dreta o cap a l’esquerra? Amb la
llengua!, idò la meva conselleria és tot! Vostè no m’ha de dir
que li parli de medi ambient, de la Conselleria de Medi
Ambient! 

(Alguns aplaudiments)

Jo tenc una conselleria que és la d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori! Cony!, és que... estam parlant precisament
de reg, de reg agrícola i si no parlam d’això no m’hauria d’haver
fet aquesta interpelAlació, perquè és el que vostè ha dit en la seva
interpelAlació, per tant..., vostè vol fer entendre que tothom pot
venir a fer pous, idò no senyor, tothom no, el que no podem
consentir, el que no podem consentir és el que varen fer vostès
que varen deixar tothom amb aigua menys als pagesos i això ho
varen esmenar... no, cony, és que basta anar al BOIB, és que
basta anar al BOIB!

(Remor de veus)

I si té reuma es pot queixar tot el que vulgui!, ai, Déu meu!,
però és que és així, és que... Sr. Thomàs, em sap molt de greu si
no li agrada, no li agrada res avui! M’entén?

Per tant, li torn dir: regadius, se n’ha anat per avall, Sr. Pons,
no reguen els pagesos, ja reguen un 30% menys; el que ha
passat a l’illa de Menorca, ho sé molt bé com està la situació
dels aqüífers, fa molt de temps que ho estam mirant, que l’illa
de Menorca curiosament està travessada, un municipi a la meitat
del de Ciutadella fins a Maó, més enllà i tot i n’hi ha la meitat
que està contaminada i la meitat que no, sense cap dubte.

Escolti, que sense cap dubte, però s’estan fent coses perquè
no es contamini pus. Vostè, aquí no ha de confondre el que és
l’estat químic amb l’estat quantitatiu, no ho ha de confondre,
una cosa és que tenguem nivells suficients per donar aigua i
l’altra cosa és que es contamini, que es contamini per altres
causes, Sr. Pons. No té res a veure, vostè podria tenir els
aqüífers al cent per cent i tenir-los més contaminats que mai, i
tenir-los més contaminats que mai per nitrats o pel que sigui, tot
depèn de la política que dugui a terme. Ara, aquí, ja fa bastants
d’anys que es va molt alerta amb el que es fa, però miri el que
feren vostès amb la contaminació de nitrats.
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Vostès varen treure una norma -no la duc avui, però la hi
puc dur el dia que vulgui- en què el que varen dir va ser obligar
els pagesos de Sa Pobla a tirar tot el nitrat d’un cop en lloc de
deixar-los abonar continuadament durant la fase del procés del
cultiu. Sap què fa això? Contaminar els aqüífers, miri si varen
ser llumeneres! Això ho varen fer vostès, amb la Conselleria
d’Agricultura, abans que se la carregassin, que duien vostès,
precisament, el PSOE. Per tant, no em vengui amb segons
quines coses de contaminació d’aqüífers, home!

Miri, segurament, sense cap dubte, no es xuclarà com diu
vostè aquesta quantitat d’aigua, segurament, si veiéssim que a
més..., no, és que precisament està feta la norma perquè si amb
els estudis que veim, que es miren mensualment, mensualment
vostè ho sap que estam mirant els nivells, no?, als diferents pous
que hi ha, si això en un moment donat es veu que baixa a un
nivell que no es permet, ho aturarem tot d’una, està fet a posta
això. El que passa és que el que no podem estar és que si un
pagès necessita aigua, no la pugui tenir.

Li comentava a Sa Pobla, hi ha gent que s’ha queixat que no
té volum fins i tot de cabal instantani per poder regar quan hi ha
una gelada. Tots aquests temes s’han fet per això, però em sap
greu que tregui això de botador, de botador en l’aspecte que
tothom pot xuclar aigua, escolti, que està fet només per als
pagesos, per als pagesos i per als ramaders d’aquesta comunitat.
Vagi-se’n a Menorca i digui-los-ho als pagesos d’allà que
estaran pitjor i que vostè no vol que treguin aigua, digui-los-ho
i faci’s responsable de les coses que digui.

En la ramaderia, la ramaderia ha caigut un 80% de les
explotacions els darrers vint anys, vostè creu que contamina els
aqüífers la ramaderia?, sincerament digui’m-ho, creu que
contamina?, la ramaderia contamina els aqüífers de nitrats?, idò
no, senyor, idò els contamina!, és que és impossible que els
contamini!, però hi ha gent que continua pensant que sí i quan
has estat en un nivell de discussió fins i tot els funcionaris et
diuen “és que només hi ha una normativa dins tota la Unió
Europea que parli de contaminació d’aqüífers i aquesta
contaminació d’aqüífers és a causa de temes agraris”, això a
Holanda, a altres bandes fins i tot d’Espanya pot ser que sigui
així, però a Menorca!, a Mallorca!, concentracions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, ha d’acabar.

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

...com les que hi ha per Girona o per Holanda? No, això no, el
que passa és que els que són aquí envers de fer una normativa
adaptada a la nostra situació ha estat més bo de fer copiar
l’europea que és horitzontal per tot i que es basava més en
problemes puntuals de contaminació de nitrats que hi ha hagut
en un altre lloc.

No vull, però, acabar sense dir-li, Sr. Pons: sense cap dubte
que ens preocupa i que hi feim feina i que, per suposat, sense
cap dubte i el que no li consentiré, sense que jo li rebati, és que
vengui aquí a dir-me que les esquerres són les que cuiden el
medi ambient, perquè crec que més aviat les esquerres el que
han fet ha estat prohibir, prohibir i prohibir i s’han carregat una
bona part del medi ambient.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 2464/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política educativa,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 3601/12.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Moció RGE núm. 2464/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política educativa, derivada
del debat de la InterpelAlació RGE núm. 3601/12.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
moció, té la paraula la Sra. Cristina Rita per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, des de fa ja quinze anys la nostra comunitat
autònoma gestiona les competències en matèria educativa, una
de les potes, al nostre entendre, de l’estat del benestar. Quinze
anys en els quals el nostre sistema educatiu hauria d’haver
arribat a una estabilitat normativa que ens portés a desenvolupar
les adaptacions, les actualitzacions i les millores recomanables
pel pas del temps a no necessitar legislar de nou.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats no ho ha
vist d’aquesta manera i ha optat per un canvi de model, un canvi
de model que potser sortirà car a la nostra comunitat educativa,
però sobretot a l’alumnat d’aquestes illes i també d’aquest país,
on descobrim ítems similars per tornar a un sistema educatiu
que ja donàvem per superat. 

En aquests gairebé dos anys de gestió conservadora a les
nostres illes hem estat testimonis d’alguns errors greus que es
poden resumir en dos: un, la priorització de les retallades allà on
més mal podien fer i, dos, la manca absoluta de diàleg, no ja
amb aquesta oposició sinó també amb tota la comunitat
educativa, tothom es queixa del mateix, de manca de diàleg i de
les formes poc democràtiques d’actuar.

Els punts de la nostra moció deriven, sobretot, de la segona
part, de la constatació d’aquesta manca absoluta de diàleg amb
la comunitat educativa. Es redacten amb l’objectiu, sempre
constructiu, d’aturar ara decisions quan encara no són fermes,
decisions errònies, al nostre entendre, que poden significar més
problemes en lloc de solucions per al sistema.
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Únicament són uns quants exemples, però n’hi ha més.
Gairebé cada setmana en trobam al BOIB, però hem preferit
centrar-nos en aquells més destacats per la contestació que han
tengut a la societat. En primer lloc, volem instar el Govern
perquè dialogui amb els agents educatius, aquest punt és bàsic,
perquè la manca d’acord desestabilitza el sistema. Volem que
s’asseguin i que es pactin actuacions perquè el diàleg no
significa únicament asseure’s, com s’ha dit aquí en el punt
anterior, sinó pactar i per pactar cadascú dels que s’asseuen han
de renunciar a alguna cosa. El Govern, també.

El segon punt, insta a refer l’esborrany d’ordre de provisió
dels llocs d’inspecció accidentals i acordar una nova redacció
dins els àmbits de negociacions pertinents. En aquest tema no
s’ha escoltat ningú tampoc, ni tan sols l’Associació d’Inspecció
Educativa. El tractament de la figura de la inspecció educativa,
per part de la conselleria, ha estat un dels gravíssims errors de
gestió que han comès, en la nostra opinió. Aquest assumpte ja
va ser debatut a la Comissió d’Educació i Cultura a instàncies
de la diputada que els parla. Els inspectors i les inspectores
acompleixen una important funció, són els ulls de la conselleria
en els centres, els vehicles de comunicació amb el professorat.
Hi ha inspectors amb plaça en propietat i d’altres habilitats per
necessitats del servei, per dir-ho d’alguna manera, i que són
professors en comissió de serveis.

El Pla econòmic i financer parlava de reorganització del cos
d’inspecció i podrien haver optat per tenir manco places
habilitades, no cobrir les jubilacions, etcètera, però no, varen ser
fulminantment despatxats tots els inspectors accidentals i s’han
passat els que eren titulars un curs amb una ràtio de 70 centres
i 2.400 funcionaris per inspector. I ara s’ha de convocar un nou
concurs d’accés del qual coneixem els criteris a partir de
l’esborrany d’una ordre que ha escandalitzat tothom. En la fase
de concurs valdrà més l’entrevista, que és l’element subjectiu,
que l’oposició i la comissió de valoració serà nomenada a dit.
Açò vol dir que no volen professionals, sinó que volen
comissaris polítics.

El tercer punt ens situa en un dels errors més greus de la
conselleria i del conseller que la gestiona, l’avantprojecte de llei
de convivència i autoritat del professorat, que nosaltres
demanam que retiri, per al bé de la conselleria i del conseller, no
es pensin; demanam que es retiri perquè amb els problemes que
hi ha en el sector educatiu a causa de la crisi econòmica la
conselleria té coses millors a fer que convertir un decret de
convivència, que existia, en una llei i afegir que el professorat
serà autoritat pública, quan ja ho són com a funcionaris, i en
canvi als de la concertada no els afectaria. També li deman que
la retiri perquè el que hi ha darrera de l’avantprojecte és que tant
l’alumnat com el professorat perden drets i que s’han endurit els
règims disciplinaris. Aquest és el veritable fons d’aquest
avantprojecte, com ha denunciat tota la comunitat educativa.

El quart punt, insta a retirar l’esborrany de decret de
tractament integral de llengües i pactar amb la comunitat
educativa l’ensenyament de l’anglès o una tercera llengua, és
igual, als centres docents. Un altre greu error. Ningú no pot
negar ni negarà la necessitat d’incrementar les competències
lingüístiques dels centres educatius i possibilitar l’existència de
ciutadans i ciutadanes multilingües, no voldríem res més que
açò, nosaltres ho volem també, però el Partit Popular converteix
la llengua, les llengües, que haurien de ser instruments de

comunicació en barreres, en elements de confrontació política,
ideològica, social i educativa, perquè el rerafons no és millorar
l’aprenentatge de l’anglès, per això ja hi ha altres instruments
com millorar i ampliar si volen, el que vulguin, el British
Council, les seccions europees, els auxiliars de conversa, però
no, aquí del que es tractava no era de millorar res, sinó
d’arraconar el català, de posar la llengua pròpia al mateix nivell
que les altres, la qual cosa significa una degradació en el fons.
Posar les tres llengües al mateix nivell, a més, s’esdevé un
objectiu inassolible perquè ni el professorat ni l’alumnat tampoc
no estan preparats. En definitiva, al nostre entendre no s’ha fet
un abordatge seriós de l’aprenentatge d’una llengua estrangera
perquè ha pesat més la ideologia i els intents d’arraconar el
català.

Anem ara a l’avantprojecte de llei de símbols de la
comunitat autònoma, una llei que es fa no per organitzar les
banderes i els escuts, que ja estan més que organitzats des que
hi ha democràcia en aquest país i Estatut d’Autonomia, no, es
fa per poder castigar els centres docents que s’adhereixen a
campanyes que al PP no li agraden, com és la que defensa la
llengua pròpia a l’escola, el ja popular “Enllaçats per la
llengua”. Un altre error, primer incendien, creen el conflicte
amb atacs constants a la llengua i després han de castigar els
que es queixen. Novament una normativa com a excusa per
establir un sever règim sancionador d’aquells que protesten.

Un altre punt és el dedicat a les APIMAS. Aquí, en aquest
parlament, ens hem dedicat molt al professorat i també a
l’alumnat i potser hem fet poca menció dels progenitors. L’any
passat vàrem aprovar en comissió una proposició no de llei del
Partit Popular, nosaltres la vàrem suportar, que demanava fer
una mesa de diàleg permanent entre el Govern i les federacions
d’APIMAS. Passat un any, com dic, finalment s’ha elaborat un
esborrany d’ordre que ara és al CEIB i és per aquest motiu que
instam el Govern a tramitar d’urgència, el proper mes d’abril,
sense més dilació, quan tengui l’informe la constitució de la
mesa de diàleg. Aquest és únicament un exemple, proposar una
mesa de diàleg i després intentar retardar-la tot el que s’ha
pogut, és un exemple per evidenciar que el Govern també s’ha
equivocat en el tractament amb els progenitors. S’han pres
decisions, com les ordres d’escolarització, les convocatòries de
beques, etcètera, que podrien haver estat tractades i pactades
amb ells.

I com a conseqüència de tots aquests errors, errors de base,
errors fruit de donar l’esquena a tothom, errors resultants de
pensar que perquè tenen els vots tenen la raó, per tot açò, el meu
grup considera que no ens podem asseure a una ponència per al
pacte educatiu. Per què, per què ens hem d’asseure si no han
escoltat a ningú? Ens han d’escoltar a nosaltres? És per aquest
motiu que constatam les dificultats actuals per arribar tant a un
pacte social com polític per l’educació, i consideram que hem
de deixar sense efecte la ponència d’estudi del pacte per
l’educació que va ser creada per aquest parlament dia 8 de
novembre de 2011. I després de veure la composició de les
comissions tècniques i de supervisió del denominat pacte social,
que van ser publicades en el BOIB fa uns dies, encara ens
reafirmam més en la nostra decisió.
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El Grup Popular no ha donat mostres de voler pactar res, no
ho ha fet en dos anys de mandat, totes les decisions de calat
preses ho han estat de manera unilateral i els punt d’aquesta
moció en són una mostra. Pensam que aquest parlament no pot
ser tampoc còmplice d’aquesta instrumentalització dels seus
espais de debat, com són les ponències. Com deia el professor
Gairim a un diari aquest dies:"El desafiament ara és fer política
educativa i deixar de fer política en l’educació". Aprenguin
aquesta lliçó primer, després ja parlarem d’asseure a la mateixa
taula.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Rita, si no hi ha doblers per a les beques escolars,
però n'hi ha per concertar un colAlegi de primària que separa
nins i nines en un polígon industrial, és difícil que hi hagi les
condicions per a un pacte.

Són decisions, són prioritats com aquesta la que fa insofrible
moltes vegades les retallades i quan s’adopten unilateralment fa
inviable, com a mínim amb el nostre grup, un pacte per
l’educació. O la fúria contra els docents amb continuades i
genèriques acusacions, a 2.000 ja de mala praxi, on un conseller
no els pot ni defensar sinó ben al contrari, s'hi recrea, avui una
altra vegada. La malvolença contra la llengua del país, contra
les senyes d’identitat, en definitiva.

Compartesc que a principis de legislatura hi havia un estat
d’ànim compartit que calia un pacte per l’educació, un pacte que
establís un gran consens polític que portés estabilitat al sistema
més enllà dels canvis de Govern i les lògiques diferències entre
partits. És una reivindicació històrica de la comunitat educativa
i un compromís polític jo crec que general de tots els que som
aquí. Seria útil per transmetre la importància de l’educació i per
implicar-hi tota la societat, però naturalment d’això es tractava,
d’implicar-hi la societat, de participar-hi la comunitat educativa
i atendre l’aportació dels experts. És curiós que qui acusa els
altres de pensar-se estar en exclusiva de la veritat no escolta els
altres als quals els deim parlau amb ells i consensua-ho en
meses on ni tan sols nosaltres no hi som, com la del Consell
Escolar per exemple.

De fet, més enllà dels matisos, per aquí anava un primer text
que es va aportar per part del Govern, insistia en les idees de
participació, en l’autonomia dels centres, insistia en la idea de
l’autonomia, com insistia a donar poder als actors educatius.
S'hi deia, per exemple, que la llengua i la cultura pròpia són part
essencial del patrimoni personal i colAlectiu. És en aquell
context, tot i que el PP ja va començar d’entrada a anar en via
diametralment oposada a la que apuntaven aquests texts,
nosaltres entenguérem la proposta del PSOE de constituir una
ponència en el si del Parlament per assolir un ampli pacte per a
l’educació, i hi votarem a favor.

Avui sabem que tot plegat ha estat un frau, un altre frau, i
per això votarem a favor d’aquesta moció. El PP no ha negociat
res important. Avui hem de pensar que mai no va tenir cap
intenció de negociar res, no només ha retallat dràsticament la
despesa educativa, fent just el contrari del que s’havia
compromès, sinó que s’ha entestat en una croada per a la
castellanització de l’escola, un dels eixos centrals de l’estratègia
per convertir el català en una llengua prescindible a les Illes
Balears.

De res han servit les reaccions a tots els nivells de la
comunitat educativa i de les autoritats acadèmiques, el PP actua
com si fos el portador d’una missió transcendental i com a tal,
no negociable. Al revés, amenaça i acusa els que en discrepen,
com vostè apuntava. I ja dic, encara hem de sofrir els altres que
se’ns acusi de no dir amén encantats. Aquest és el paper que
sembla que ens reservava el PP en la negociació del pacte per
l’educació, dir amén, o millor, callar, o encara millor, renegar
de tot el que ha fet l’escola per mantenir la cohesió social i
lingüística del país. I això mai.

La gran justificació del PP és que ho duien en el programa
i, per tant, no ho han de consensuar amb ningú, ho faran i per
avall, i tanmateix avui és un bon dia per desmuntar la idea de fer
que el PP està segrestat pel seu programa, acabam de fer un bon
paquet d’impostos. Però bastarà cenyir-nos a les promeses en
educació, aquell PP que deia que apostaria per l’educació i el
consens, el PP que deia que gastàvem poc en educació, que deia
que gastàvem poc en educació, que deia que gastàvem poc en
educació, el PP que deia que gastàvem poc en educació, el PP
que prometia autopistes de l’educació s’ha desentès de totes les
seves promeses i ens ha pres el pèl.

Fins i tot, ha girat el discurs amb caràcter retroactiu, ara diu
que hi gastàvem massa en educació, que gastàvem massa en
educació i en sanitat i en tots els aspectes quan érem i som els
que gastam més poc en educació i en sanitat en relació amb la
nostra riquesa i el nostre PIB, de tot l’Estat. Bé, idò, troben que
gastam massa. Som els que gastam més poc, però ara ens acusen
de gastar massa, i és l’únic leitmotiv que els ha quedat.

En tot cas, el cert és que han baixat dràsticament aquesta
despesa, han baixat més de 100 milions d’euros en educació.
Això és una barbaritat. I, amb qui han pactat aquesta decisió?
Com a mínim, amb qui han pactat les prioritats on s’afectaven
aquestes retallades? On hi havia els límits infranquejables? Amb
ningú.
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Bastaria aquesta actitud per dinamitar qualsevol possibilitat
de pacte. El PP reparteix un text i fa just el contrari, al nostre
parer hi perd la credibilitat. Es tractava d’una maniobra de
distracció, d’una oferta retòrica perquè sempre queda bé, però
tanmateix feien comptes fer els canvis de manera unilateral. Si
és així, si no és així avui tenen una bona oportunitat, si no volen
prendre el pèl a la gent i fer befa d’aquest parlament, si realment
volen un pacte aprovin aquesta moció, es comprometin a
renunciar a ajornar totes les mesures normatives a les quals fa
referència aquesta moció, les suspenguin; anem a parlar-ne,
anem a parlar de tot, ara, no ens vagin dient retòricament, a la
comunitat educativa, als grups polítics que intenten arribar a
enteses, mentre que totes les normes de gran calat que duen a
terme no tenen aquest suport. Com a mínim no facin befa del
Parlament a través d’intentar mantenir viva artificialment una
comissió per a un pacte per l’educació on només hi va el Partit
Popular.

Nosaltres els deim que pactin amb el Consell Escolar, on no
hi som, i vostès canvien la composició del Consell Escolar. Els
deim que pactin amb els representants dels docents, i vostès fan
parts i quarts sense respectar els sindicats més representatius.
Els deim que acceptin l’autoritat de la Universitat en
determinades matèries, i vostès ens acusen de sectaris per
reivindicar la Universitat i el seu mètode a occident, se’ns tracta
de sectaris. 

Certament, ho podem tenir clar, contra l’educació pública,
contra els mestres i contra la llengua del país no ens trobaran
mai al costat ni asseguts per parlar-ne. Si no hi ha les premisses
que aquests elements s’eliminen de la mesa no ens tendran al
costat, sinó davant.

És possible que no hi hagi debat sobre educació, que no hi
hagi sessió en el Parlament en el qual el PP no acusi els mestres
d’adoctrinar els alumnes en el conjunt, en el 20% , ara ja mira
ho hem fitat, en el 20% dels mestres? Que no passi dia sense
que de manera més o menys sibilAlina no es treballi per soscavar
el prestigi de l’educació i dels seus professionals?

Acab per on hem començat, perquè no vull tampoc
estendre’m en un repàs. El mal moment econòmic no justifica
retalls tan dràstics, i molt menys els atacs als docents o
l’arraconament del català. Les endemeses són dictades per la
ideologia neoliberal i castellanitzadora, i no per la necessitat. El
concert, al qual feia referència, amb l’Opus Dei en plena crisi ho
mostra descaradament. El Govern dedica una llei que havia de
ser per a la convivència en les aules a enviar el missatge que
castigarà els mestres díscols, com deia la ponent. Però, de què
parla? Hi està tan obsessionat, tan obcecat, que fan encara una
altra llei, la de banderes, per si un cas no havia arribat, per
prohibir llaços quadribarrats a les escoles. No es podrà posar res
a una façana escolar sense passar per censura prèvia de la
conselleria. Però, quina idea transmeten de les nostres escoles,
dels nostres consells escolars, dels nostres pares, dels nostres
professors, dels nostres equips directius, qui es pensen que hi ha
a les nostres escoles? Però, de què tenen por? De la pluralitat?
De la llibertat? Dels mestres? Dels directors tenen por? Dels
pares tenen por?

Jo crec que aquí estan creant un clima realment malaltís,
morbós, que fa impossible, com es deia, un pacte per l’educació.
Eliminin totes aquestes prevencions, anem a parlar amb el
sector, anem a parlar tots plegats i recuperem un poquet el seny
i el sentit comú. Nosaltres votarem aquesta moció, tant de bo
suposés un canvi de rumb que, francament, no el veim arribar
per enlloc.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara 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 i senyores diputats. La
moció que ens presenta avui aquí el Grup Parlamentari
Socialista està basada, en la seva part expositiva, en tres
fonaments. Un fonament d’aquests és incert i els altres dos són
directament falsos i ho són perquè no es corresponen amb la
realitat, així de simple. El fonament incert consisteix a
pronosticar el fracàs del pacte educatiu, vostès pronostiquen no
només el seu fracàs polític, sinó també el seu fracàs social. Tan
sols recordar als senyors diputats que el pacte educatiu, almenys
aquí, en aquesta cambra, va ser objecte d’una proposició no de
llei del Grup Socialista, i aprovada per unanimitat de tots els
diputats, don per reproduïts tots els arguments que en aquell
moment va esgrimir el Grup Parlamentari Socialista per
fonamentar la necessitat d’un pacte educatiu.

Tan sols vull afegir que, després de 25 anys de legislació
socialista educativa, el nostre sistema educatiu necessita un
canvi de model que la societat en general i la comunitat
educativa no ens perdonarà que no els canviem aquest model
educatiu, socialista, que ja ha fracassat. Es repeteix una i una
altra vegada que hi ha hagut moltes lleis educatives, això ho
sent repetir una i una altra vegada, però si ens hi fixam, i no ens
cansarem de repetir-ho, que només hi ha hagut un model
educatiu, el model socialista, un model educatiu el qual, molt
lluny de ser producte d’una alternança política, és fruit de la
inseguretat en la qual el Partit Socialista ha afrontat aquests
anys el fet educatiu i els diferents corta y pega que ens ha fet el
Partit Socialista en el nostre sistema educatiu.

Els resultats acadèmics, tant a nivell nacional pel que fa a
Europa, com a nivell autonòmic, respecte del conjunt de l’Estat,
no poden ser pitjors; el sistema educatiu dissenyat pels diferents
governs socialistes ha resultat ineficaç quant als resultats
insatisfactoris per als professionals que han hagut de sofrir-lo,
vostès sí que no tenen cap consideració als professionals que
han hagut de sofrir el sistema educatiu socialista i que els ha
desprestigiat durant aquests 25 anys. Jo entenc que és molt dur
que en seu parlamentària puguin passar per aquí o puguin venir
personalitats de la nostra societat civil i professional de la
comunitat educativa i confirmin el fracàs del seu model
educatiu, del seu model socialista, però record, de nou, que la
ponència per al pacte educatiu va ser a proposta seva, a proposta
del Grup Parlamentari Socialista i es va aprovar en aquesta
cambra.
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Què es varen equivocar, que ara veuen que els especialistes
els treuran els colors? Ens sap greu, però el Grup Parlamentari
Popular no vol tancar les portes d’aquest parlament als
especialistes de la comunitat educativa. Nosaltres creim que és
ètic que venguin, que dialoguin i que no se’n vagin pel carrer a
cridar, com els diu el Sr. Rubalcaba que ho facin, no, nosaltres
volem dignificar els professors i volem obrir-los la porta
d’aquest parlament, això és el que volem per als nostres
professionals, donar-los un lloc adequat i de prestigi perquè
puguin expressar-se i donar una alternativa a aquest desastre de
model educatiu socialista.

La conselleria fa feina per veure si és possible un pacte
social i des del Parlament els professionals faran aportacions a
aquest pacte, fins i tot diria que el PP encara no ha perdut
l’esperança d’un pacte polític, però si aconseguim el pacte
social haurem estat molt més dialogants que el Sr. Zapatero,
qui, quan va arribar, va tirar a la paperera directament la LOCE.

(Remor de veus)

Mirin, no hi ha ni un sol motiu, cap, perquè no s’asseguin a
escoltar, aquí, en aquest parlament, els diferents professionals
de la comunitat educativa, els professors, els mestres, els seus
interlocutors sindicals, els reconeguts professionals. Poden tenir
raons per no firmar el pacte educatiu al final del treball, però no
hi ha cap motiu per a no escoltar, que és, entre d’altres coses, la
nostra funció política; és que no volen escoltar els especialistes,
és que els fa por escoltar els especialistes?

Quant a les falsedats d’aquesta moció o incorreccions
expressades en aquesta moció, tots ens hem presentat a unes
eleccions oferint la nostra visió del fet educatiu, les nostres
reflexions i el que canviaríem del model educatiu, en cas de
governar; precisament la normativa que es du a terme en
aquesta legislatura és producte d’un exercici democràtic, d’un
plantejament en matèria educativa que es va presentar a les
eleccions passades i que ser confirmat per la majoria electoral.
Per tant, no es confonguin, senyors i senyores diputats, el
Govern segueix un model educatiu votat per la majoria
d’aquesta comunitat autònoma.

El que passa és que aquestes mesures no els agraden i en
lloc d’aportar modificacions, idees, alternatives, es limiten a
demanar la seva retirada. Va passar el mateix en el Ple del
Parlament de la setmana passada, tants d’anys parlant de la
necessitat d’un estatut dels docents, des de Madrid, des de l’any
noranta, el Grup Parlamentari Socialista demanant un estatut del
docent, totes les forces sindicals demanant un estatut dels
docents, i vostès ni tan sols sabien què era un estatut del docent
ni per a què serveis, miri si són enfora del que vol la vertadera
comunitat educativa. Però a això ens hi té molt acostumats
aquest Partit Socialista nou, aquest Partit Socialista atomitzat,
aquest nou Partit Socialista és al que ens té acostumats.

Per altra banda, és del tot fals que en aquests dos anys el
Govern no hagi pres cap mesura per solucionar les deficiències
en matèria educativa. En el pla econòmic, tan sols recordar
aquest esforç que fa el Govern, on de cada 10 euros del
pressupost 8 són per a educació i sanitat, on les partides
pressupostàries d’educació són les que menys han baixat del
conjunt del pressupost, per poder fer front no només a la
despesa corrent diària dels centres escolars, sinó a tot el deute
que vostès ens varen deixar. Dins el pla econòmic tot allò que
el Grup Parlamentari Socialista la seva retirada constitueix
precisament l’embrió d’un nou model educatiu, un model que
ens permetrà anar desenvolupant i que permetrà tant a curt com
a llarg termini intuir ja un canvi de tendència quant a la qualitat
educativa i a la taxa de fracàs escolar.

El Partit Popular defensa el professional de l’educació i li
facilita els instruments i li vol facilitar els instruments
necessaris perquè pugui dur a terme, amb eficàcia, eficiència i
aprofitament, el seu treball, no com vostès que durant 25 anys
l’han desprestigiat dins les aules. El Govern ha d’aplicar
mesures correctores a nivell de llengua en matèria educativa, no
solament perquè aquest és el nostre model educatiu, sinó també
perquè existeix una sentència que hem d’acomplir; per què ens
demanen la retirada del nostre model lingüístic quan saben i
coneixen perfectament les sentències que sobre aquest tema
versen?

Vam tenir a l’anterior, jo els ho record perquè per a mi se
n’han oblidat, vàrem tenir a l’anterior legislatura un decret
lingüístic que ha estat declarat no ajustat a l’estat d’autonomia
i a la Llei de normalització lingüística. Vostès fonamenten la
seva moció sobre la base de la falsedat, que el Govern no ha
pres cap mesura per solucionar els problemes educatius, i a la
mateixa exposició, dues línies més avall, afirmen que la
comunitat educativa no suporta les mesures que ha elaborat la
conselleria; com quedam, ha pres mesures o no ha pres
mesures? Per favor, s’aclareixin, perquè vostès és que no
s’aclareixen, venen aquí, ens proposen un pacte educatiu, una
ponència per al pacte educatiu, després no venen, després se’n
van, s’aclareixin en matèria educativa, per favor, s’aclareixin en
matèria educativa!

I per acabar, només vull dir dues coses: una, no se subroguin
vostès la representació en exclusiva de la comunitat educativa,
afirmant que aquesta rebutja de pla les mesures d’aquest govern,
jo crec que no és així, els record que la darrera convocatòria de
vaga i manifestació menys d’un 20% l’han secundada i amb
prou feines hi ha hagut 2.000 participants que varen acudir a la
manifestació, per no parlar-los ja de la manifestació
d’estudiants; per tant, no parlin de comunitat educativa, vostès
no representen la comunitat educativa, nosaltres, amb 34
diputats representam més que vostès dins la comunitat
educativa.
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Precisament aquesta diputada que els parla ha tengut
l’oportunitat de fer feina a peu d’obra i de visitar gairebé la
totalitat dels centres educatius i els assegur que la gran majoria
dels professionals educatius, el seu objectiu principal és que
volen fer feina a gust dins les aules, la seva LOE i la seva
LOGSE no els ho ha permès, i ensenyar.

Per tant, senyors i senyores diputats de l’oposició, deixin de
crear un món educatiu imaginari, el que a vostès els convé,
deixin fer feina al Govern que es va presentar amb un model
educatiu i va ser votat i té la majoria absoluta i l’acompleix, i
deixin entrar els professionals en aquesta cambra per parlar-nos
d’educació.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula el grup proposant, té la paraula la Sra.
Cristina Rita, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volia donar les
gràcies al Sr. Alorda per al seu suport als punts d’aquesta
moció. I jo diria que sí, que em pens que els senyors del Partit
Popular sí que tenen por a la llibertat i tenen por a la pluralitat.

Per una altra banda, tenir majoria parlamentària, que és el
que ens han vingut a dir aquí, no vol dir tenir ciència infosa;
majoria absoluta no és raó absoluta, Sra. Aguiló. I per què ens
volen ara a un pacte educatiu si en dos anys no ens han volgut
per a res? Ara volen que ens asseguem, ara ens volen per a un
model educatiu que vostès ja duen pensat, que ens ho ha
explicat aquí, ho ha dit clarament que ja tenien un model? Per
què ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... per què hem de voler nosaltres aquest model, aquest model
que presenten quan encara no he sentit ningú parlar bé de la
seva política educativa? I jo em deman si en aquesta comunitat
autònoma ens podem permetre les conseqüències d’aquesta
política que provoca el rebuig constant de tota la comunitat
educativa, que no m’ho invent i que es tradueix en vagues, que
tendran la notorietat que tenguin i per les causes que siguin,
però que es fan; protestes al carrer, que n’hi ha; cartes als
mitjans de comunicació, que apareixen cada dia, cada dia a tots
els diaris, de professorat, de progenitors, d’estudiants; nosaltres
a açò li diem expressions de descontent i d’açò sumades n’hi ha
moltes cada setmana, Sra. Aguiló, tantes que desestabilitzen
cada vegada més la normalitat escolar, i açò no ens ho podem
permetre. Una vaga, senyors diputats i senyores diputades,
sempre és un fracàs, no hauria d’arribar-se a aquests extrems, i
més si la vaga s’ha convocat no per una qüestió de salari o de
condicions laborals, sinó, com a aquesta darrera, precisament
per la seva manca de diàleg, per açò es va convocar la darrera
vaga.

Crec que a la primera intervenció jo ja havia explicat prou
clarament la nostra postura i no tenia massa esperances

d’aprovar cap dels punts de la moció, punts als que avui en dia
ja en podíem haver afegit uns quants més: els concerts amb
escoles que segreguen; les comissions tècniques i de seguiment
del pacte social que no han inclòs els grans sindicats, etcètera.
Efectivament, no teníem esperances, perquè és impossible
esperar diàleg d’un Govern que és capaç de desviar a IB3 fons
que s’havien de dedicar a beques i a sanitat, com hem vist
darrerament en els diaris. Impossible esperar diàleg d’aquells
que diuen que vivim en una dictadura catalanista o que acusen
el professorat d’aquestes illes de fer política a l’escola, quan, si
algú ha fet política a les escoles ha estat vostè, Sra. Aguiló, ...

(Remor de veus)

... que cada setmana, a més, ens regala una perla. A un article de
no fa massa deia la portaveu d’educació del Grup Popular que
“tan sólo una minoría -ho posava en castellà-,
equivocadamente, incorpora elementos ideológicos con
alumnos que no todavía no tienen formado el criterio suficiente
para discernir.” Açò és molt greu, i si es té constància que
passa açò i es coneixen els casos s’haurien de denunciar, perquè,
en cas contrari, el que s’està fent és maledicència i posar dubtes
sobre aquest colAlectiu.

La mateixa persona que reclamava la setmana passada que
el professorat ha de tenir consideració i la dignificació social
que es mereix, per altra banda els acusa d’adoctrinar l’alumnat
que no té capacitat de discernir i diu que són uns 2.000 en
aquestes illes, i el conseller no ho desmenteix.

Quina importància té que el professorat tengui autoritat legal
quan, per altra banda, se li sostreu l’autoritat moral i es
precaritza la seva feina? No és més important aquesta darrera,
la moral, l’autoritat moral a una aula per conservar la disciplina,
que és el que tant li agrada?

No, no ens poden demanar actualment un pacte educatiu,
perquè no es pot pactar amb persones que desprecien i insulten
a qui tenen davant; que deslegitimen el professorat, però també
ens deslegitimen a nosaltres quan ens diuen que no volem la
ponència del pacte perquè ens fa peresa venir els divendres al
Parlament, que açò ho hem sentit; quan es qüestionen les nostres
propostes i opinions, a uns perquè no són professors, i als que
ho són perquè diuen que fa molt que no donen classes. Vostès
poden estar d’acord o no amb el que deim aquí, evidentment,
però no tenen perquè deslegitimar a qui té l’ús de la paraula,
qui, almanco, la té de manera tan legítima com vostè, Sra.
Aguiló.

No, vostès no ens poden aprovar cap punt, no ho poden fer
si coincideixen amb la seva portaveu, que diu que el seu partit
representa la majoria absoluta dels ciutadans i forma una
majoria parlamentària suficient per dur endavant pràcticament
qualsevol iniciativa legislativa; una llàstima, perquè quan els
centres i la pròpia administració haurien de tenir la tranquilAlitat
necessària per dirigir la seva feina, millorar els processos i els
resultats acadèmics de l’alumnat, a les aules es pateix un estrès
emocional i laboral provocat per aquestes iniciatives preses en
solitari, sense consensuar, sense acceptar esmenes que no siguin
de forma, iniciatives només suportades per la seva pròpia
vanitat.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim ara a la votació. Començam.

Ah, perdó, a veure, qualcú vol ...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Demanaríem votació separada
del punt 6è de la moció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisè, d’acord. Idò procedim ara a la votació del punt 6è, si
els pareix, votam el punt 6è. Començam.

El punt 6è queda aprovat per assentiment o queda aprovat
per unanimitat. D’acord?

Ara passam a la votació de la resta de punts, d’acord?
Començam.

La resta de la moció queda rebutjada per 32 vots en contra
i 25 a favor.

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