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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyor diputats, diputades.

Declaració institucional per la mort de la rectora de la
Universitat de les Illes Balears, la Sra. Montserrat Casas i
Ametller.

Abans de començar l’ordre del dia d’avui, volíem llegir una
declaració institucional del Parlament per la defunció de la
rectora de la Universitat de les Illes Balears Sra. Montserrat
Casas.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

"Declaració institucional per la mort de la rectora de la
Universitat de les Illes Balears Montserrat Casas.

El Ple del Parlament de les Illes Balears vol expressar el
condol més sentit per la irreparable pèrdua de la Dra. Montserrat
Casas i Ametller, qui fou durant sis anys rectora de la
Universitat de les Illes Balears.

Montserrat Casas fou llicenciada i doctora en ciències
físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Després del
seu pas per la UAB, a partir de 1984, va ser professora de la
Universitat de les Illes Balears. Després treballa al Centre
d’Energia Nuclear Saclay (França) i, més tard, a l’Institut de
Física Nuclear d’Orsay. Com a investigadora se centra en
l’estudi de sistemes quàntics i de la contaminació radioactiva.

Dins l’àmbit universitari balear, Casas fou la primera Síndic
de Greuges durant cinc anys i des del 2011 fou la vicepresidenta
de la CRUE (Conferència de Rectors). Treballà especialment en
el camp de la investigació de la qual fou una gran defensora i
innovadora i primera rectora de la nostra universitat l’any 2007.
En moments de dificultats i canvis, fou una gran impulsora i
defensora de la implantació del Pla Bolonya.

Tots els diputats i diputades d’aquesta cambra coincidim en
el reconeixement de la seva persona, entregada totalment i
absolutament a la comunitat educativa universitària i, per
extensió, a tota la societat de les Illes Balears, treballant fins al
darrer moment, en la defensa de la difusió del coneixement,
especialment entre els més joves. La seva empremta traspassarà
la seva desaparició i, sens dubte, marcarà la Universitat de les
Illes Balears del futur.

Des de la cambra autonòmica volem fer especialment
extensiu aquest sentiment de tristesa al claustre de la UIB, al
marit i al fill de la nostra estimada rectora.

A la seu del Parlament, a 2 d’abril de 2013."

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, i abans de començar amb l’ordre del dia d’avui, propòs
a la cambra que facem un minut de silenci en memòria de la
Sra. Soledat Ames, que fou assassinada el passat dia 31 de març
a Palma.

Si els sembla, començam a partir d’ara.

(Minut de silenci)

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

I.1) Pregunta RGE núm. 3350/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunions amb ADESMA.

La primera pregunta, RGE núm. 3350/13, és la relativa a
reunions amb ADESMA, que formula el diputat Sr. Lluís
Maicas i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bon
dia. Abans de tot vull, en nom del meu grup, tenir unes paraules
de gratitud i reconeixement per a la rectora Montserrat Casas.
Dona de gran saviesa i discreció, la seva pèrdua ens empobrirà
a tots, especialment en l’àmbit humà i acadèmic.

Sr. Conseller, quantes vegades s’ha reunit al llarg d’aquesta
legislatura amb els representants de l’Associació de Directors
d’Ensenyança Secundària de Mallorca?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Em permeti que
em sumi sincerament a les paraules que vostè acaba de dirigir
in memoriam de la Dra. Casas, com ja vàrem fer personalment
el passat diumenge.

De les tres reunions que hi ha hagut amb els membres
d’ADESMA, dues les he tengut personalment jo i membres del
meu equip i la tercera que ja feia referència a instruccions
enviades per a ús d’instalAlacions, va tenir lloc, tot i que va ser
solAlicitada al gabinet, amb el director general corresponent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.
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EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sr. Conseller. Vostè, Sr. Bosch, és un professional
de l’ensenyança, jo diria fins i tot, un bon professional de
l’ensenyança, que, a més, té la responsabilitat temporal, com a
conseller d’Educació, de vetllar per als interessos del colAlectiu
docent, intentar solucionar el fracàs escolar, oferir un
ensenyament de qualitat i tenir cura de les infraestructures, entre
moltes altres coses.

Pel que fa al colAlectiu docent, els seus colAlaboradors en els
centres, no són sant de la seva devoció. De fet, tant vostè com
el grup que dóna suport al Govern, no deixen, cada cop que en
tenen l’oportunitat, d’acusar-los de fer un mal ús de la llibertat
de càtedra. Insinuen fins i tot la possibilitat que els alumnes
puguin, des de l’anonimat, denunciar als seus professors,
instigant la delació pròpia de les dictadures, com ja fan els seus
a Castelló.

No surten a aquesta tribuna ni vostè ni el seu grup
parlamentari, que no aprofitin per vessar insídies sobre el
comportament d’alguns mestres i professors, posant en dubte la
seva exemplaritat. Insinuacions o acusacions, l’objectiu de les
quals és sembrar l’ombra del dubte, rebaixar la credibilitat del
conjunt, intentar el seu desprestigi.

Vostè, Sr. Conseller, administra, dirigeix o gestiona un
segment extraordinàriament sensible de la nostra societat.
L’educació dels nostres nins i joves hauria de ser assumpte
d’estat. Té al seu abast l’experiència, ni que sigui des de la
discrepància, de multitud de professionals i d’algunes
associacions, per tal de cercar punts de coincidència que puguin
enriquir i millorar la feina de tots. Un dirigent...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Un dirigent democràtic no pot desoir als que dissenteixen,
sinó que cal trobar punts...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat.

(Petit aldarull) 

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltíssimes gràcies, Sr. Maicas. Li agraesc el to i la
discrepància i el seu recordatori que com a professional de
l’educació, evidentment que crec en la tasca que cada dia fan
tots els docents i crec en la seva discrepància i crec en algunes
coses amb la seva coincidència, perquè no tot és discrepància.

A les reunions, ja sigui d’ADESMA, ja sigui que aquest
conseller personalment va a les meses de negociació, cosa que
li he de dir que els meus antecessors no varen fer precisament,
estar amb els pares, m’he reunit amb els estudiants de la
pública, de la concertada, amb patronals, amb sindicats, amb
meses, sincerament li dic que m’he reunesc i trec temps d’on
puc, per atendre totes les meves obligacions dins el camp de
l’educació i també de la cultura i universitats.

Per tant, dins la discrepància, el meu màxim respecte a
tothom. El meu suport a la feina que fan cada dia. Demanar
excuses si a vegades a l’hora de prendre mesures, un determinat
colAlectiu se’n ressent especialment, no les prenem de bon gust
ni nosaltres, ni qualsevol conseller d’Educació d’Espanya. 

Per això li dic que sincerament, pel que fa referència a la
seva pregunta sobre reunions, feina, tasques, arribar a molts
d’acords, perquè, avui ho puc dir, com es pensa que hem arribat
gairebé dos cursos després, amb les dificultats econòmiques que
tenim a dia d’avui, idò amb negociació, negociació que tal
vegada no es coneix tant perquè és fruit del dia a dia de les
direccions generals, de telefonades de representants sindicals o
patronals, de colAlaboració amb els serveis econòmics, de
prioritzar pagaments, de prioritzar determinades decisions per
tirar endavant en circumstàncies complicades. Li assegur que el
que no faig és deixar d’escolar i parlar amb la comunitat
educativa.

Moltes gràcies.

II.2) Pregunta RGE núm. 3338/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Vallès i Ramis, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni per a la deshabituació de
drogues en menors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 3338/13, relativa a conveni per
a la deshabituació de drogues en menors i que formula la
diputada Sra. Antònia Vallès i Ramis del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. De tots és coneguda la gran feina que du a terme
Projecte Home a les Illes Balears des de l’any 1987 en la
rehabilitació i la reinserció de persones amb problemes
d’addiccions, així com en la prevenció i investigació de dites
addiccions.

Per desgràcia, actualment ens trobam que el consum de
substàncies addictives s’està donant en edats primerenques, a
partir dels 12 o 13 anys, per la qual cosa Projecte Home Balears
va adoptar al seu dia per oferir un tractament adequat per als
joves amb un marcat caràcter educatiu. Aquest projecte s’adreça
a menors que presenten una vulnerabilitat social i personal que
condiciona el consum de drogues i les conductes de risc en
general. Les investigacions demostren que droga i delinqüència
apareixen freqüentment associades. 
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Juntament amb la Fundació S’Estel, una fundació pública
integrant del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que té entre les finalitats
fundacionals la de gestionar els serveis i centres de menors per
garantir l’execució correcta de les mesures que preveu la Llei de
menors, han subscrit un conveni per al tractament de
deshabituació de drogues en menors. Ens podria explicar el
conseller de Salut, Família i Benestar Social en què consisteix
aquest conveni?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller membre del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El que feim
amb aquest conveni és donar continuïtat a un que ja es va signar
l’any passat i que ha donat excelAlents resultats, per tal
d’aprofitar l’alt grau d’especialització que té la Fundació
Projecte Jove a l’hora de reinserir socialment i de deshabituar
aquests menors que tenen mesures judicials dins la societat. El
que es pretén és donar demanda a aquelles necessitats que per
desgràcia hem de donar compliment a les mesures judicials i
incrementar en dues places més aquelles que ja veníem
subvencionant a l’anterior conveni, perquè la demanda s’ha
incrementat i per tal de donar solució a aquesta gent.

Tenen programes específics i personalment altament
qualificat, per tal de donar compte i donar bons resultats a
aquestes deshabituacions i vàrem considerar oportú incrementar
la partida pressupostària, per tal de donar cobertura a tota
aquesta gent. A més, vull remarcar que va ser un dels
suggeriments que dins les mesures judicials ens vàrem fer
arribar des del jutjat per tal de poder aplicar aquestes mesures
judicials amb aquests convenis a la Fundació Projecte Jove.

Per tant, és una colAlaboració interadministrativa que
valoram molt positivament.

I.3) Pregunta RGE núm. 3341/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millores en els centres educatius de l'illa
d'Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 3341/13, relativa a millores en
els centres educatius de l’illa d’Eivissa que formula la diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, em
podria fer una valoració sobre les obres i millores que s’han fet
en els diferents centres educatius de l’illa d’Eivissa? La
pregunta ve motivada perquè hi havia tot un seguit d’inversions
pendents quan vostè va entrar com a responsable d’educació,
però pocs sous per dur-les endavant, per no dir cap. I
m’agradaria que fes un repàs de les millores realitzades com,
per citar-ne algunes, la instalAlació elèctrica del colAlegi de Sant
Jordi o les obres de reforç de varis centres, com per exemple el
colAlegi Can Misses, Dalt Urgell o l’IES Xarc. 

Tal vegada individualment podrien parèixer actuacions
petites, sobretot si les comparam en fer un nou centre, però són
importants, són importants per a la seguretat i per al
manteniment òptim dels centres educatius. I el més important de
tot és que finalment, malgrat les dificultats econòmiques, els
temes es van solucionant i això, Sr. Bosch, s’ha de reconèixer.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller d’Educació.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament,
sempre hem parlat tots els grups que per distintes
circumstàncies històriques, des del moment que assumim la
transferència en aquesta comunitat autònoma, hem vist que
realment la situació d’infraestructures a Eivissa sempre ha
tengut una manca que anomenam històrica. S’han fet moltes
actuacions, però així i tot, a més amb el creixement important
d’alumnat que ha tengut, en quedaven per fer, quedaven
reformes, quedaven centres i es faran centres.

Miri, per exemple a Can Misses ni trobàrem pressupost i
trobàrem aules apuntalades amb una situació de molta
preocupació i vàrem aconseguir a base d’un esforç i amb la
colAlaboració del departament econòmic, 370.000 euros per
licitar amb caràcter d’urgència el reforç estructural de Can
Misses; o la històrica remodelació de la instalAlació elèctrica a
Sant Jordi, que també ha sortit gairebé per 150.000 euros i s’està
executant en aquest moment. També tenim l’Urgell, el Xarc,
tenim algunes actuacions que anam fent en aquest moment i
també a la fi, disposarem de nous centres educatius, quan només
hi havia centres modulars.

Si no hi ha res de nou, la informació que tenc d’avui matí
del gabinet, és que aquest mes a la fi, es posarà la primera pedra
del nou centre de Sa Joveria, que suposa una inversió de
2.840.000 euros a Eivissa i és un centre educatiu prou necessari.
També Sa Bodega, iniciat per l’anterior equip de la conselleria,
es va trobar amb tota una problemàtica per la trobada de restes
arqueològiques, que va suposar una aturada, unes
indemnitzacions. En qualsevol cas, projecte aturat i sense haver
pactat les indemnitzacions i el procediment per continuar. Avui
en dia l’obra continua, quedarà un centre adaptat en una zona de
descobriments arqueològics magnífica. Això suposarà un
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projecte final amb un modificat que arribarà prop dels 2.966.000
euros per a un centre de dues línies, d’educació infantil i
primària, però també, si Déu ho vol, el setembre que ve serà una
realitat.

I també ho serà ja, està en fase de treure la licitació, però
mitjançant un conveni especial que hem aconseguit amb Santa
Eulàlia del Riu, l’ampliació del CEIP de Santa Gertrudis, que
també és una ampliació de 2.200.000 euros. Per la qual cosa
crec que ens n’hem d’alegrat tots.

I en aquest moment s’està en fase de redacció del necessari
i esperat centre de quatre línies d’educació secundària de Santa
Eulàlia, que en una segona fase anirà complementat amb un
cicle formatiu de la família nàuticopesquera, per la qual cosa és
un projecte de 5.200.000 euros i que crec que també és
destacable.

És a dir, molt d’esforç de tots els que integram la comunitat
educativa, el Govern de les Illes Balears i aquesta cambra, crec
que ens d’alegrar per aquestes inversions tan importants a les
Pitiüses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 3343/13, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a rutes saludables a Menorca.

Quarta pregunta, RGE núm. 3343/13, relativa a rutes
saludables a Menorca, que formula el diputat Sr. José María
Camps i Buenaventura del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, presidenta. Senyors diputats, senyores diputades.
Sr. Conseller, la nostra formació política considera que les
administracions han de fomentar la promoció de la salut entre
els ciutadans i han de potenciar els recursos personals que té
cada individu per augmentar la seva qualitat de vida. Cada
persona té una gran responsabilitat en mantenir la pròpia salut,
però també pensam que els poders públics han de fomentar
aquesta autoresponsabilitat individual, en el manteniment d’un
bon estat físic i en l’adquisició d’uns bons hàbits nutricionals
òptims, perquè gaudir d’un bon estat físic ens pot evitar tot tipus
de malalties i també ens incrementa l’autoestima i el control que
cada un de nosaltres té sobre la seva pròpia vida.

I per aquest motiu el nostre grup ha presentat diverses
iniciatives parlamentàries, on instam el Govern de les Illes
Balears a fer actuacions en aquest sentit i per això a Menorca
vam rebre amb satisfacció la notícia de fa uns dies, sobre les
rutes saludables que havia projectat la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social del Govern i el Consell de Menorca
concretament a Maó.

La passada setmana es donava a conèixer aquesta iniciativa
a Menorca, que esperam que serveixi per fomentar els bons
hàbits en a la nostra família i amics i també evitar mals majors.
Cercant informació sobre l’obesitat, he trobat dades com que ara
hi ha tres vegades més nens obesos que fa només 15 anys. Les
conseqüències d’aquest avanç poden ser molt preocupants, les
solucions existeixen, la clau és modificar els hàbits. Si
conscienciam la nostra població adulta, tal vegada d’aquí a 15
anys tenim la bona sort de tenir una població en el seu pes ideal
i com a conseqüència, més saludable i més feliç. Aquest serà un
pas més per començar a canviar els nostres costums i el nostre
estil de vida. L’educació i el foment dels bons hàbits, des dels
més petits de la família als més grans, és clau per passar a millor
nivell de vida.

Per això avui ens agradaria que informassin aquest
parlament sobre quina ha estat la proposta de rutes saludables i
com valora el conseller de Salut, Família i Benestar Social el
projecte de rutes saludables a Maó, impulsat per la seva
conselleria i el Consell de Menorca?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. Aquestes dues
rutes que es varen presentar la setmana passada entre el Consell
Insular de Menorca i la conselleria, s’emmarca dins l’Estratègia
d’alimentació saludable i vida activa que s’impulsa des de la
Direcció General de Salut Pública. Són dues rutes que
segueixen sis objectius en concret que, resumint, cerquen:
corresponsabilitzar la persona donant-li les eines que ha de
seguir per tal d’un envelliment actiu, d’una vida activa, evitar el
sedentarisme i per tant evitar la patologia crònica que després es
desenvolupa de no seguir aquestes pautes de vida. Els objectius
són: millorar la salut de la població a les Illes Balears
mitjançant la promoció de la pràctica de l’activitat física diària;
fer accessible i segura la pràctica d’activitat física regular,
afavorint la realització d’activitat física per part dels usuaris
dels centres de salut i de la població en general de les zones
bàsiques de salut participants, de manera que se’ls permeti
integrar dins la seva quotidiana i el seu entorn; fomentar la
socialització dels veïnats en el seu propi entorn, mitjançant la
pràctica d’activitat física en grup, contribuint d’aquesta manera
a l’enfortiment del teixit social; incorporar el consell breu i la
prescripció d’activitat física com a eina terapèutica pels
professionals de la salut dels centres participants, aconseguint
un mínim de trenta minuts d’activitat física diària; millorar
l’entorn urbà, mitjançant el disseny de camins més segurs,
accessibles i saludables; implicar i sensibilitzar sectors aliens a
la salut.
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Com vostè comentava, es varen presentar dues rutes: la ruta
d’Alt Sant Joan a Maó, que té una durada de 3,14 quilòmetres,
i la durada és entre 40 i 45 minuts, i la segona de les rutes que
es va presentar és la de Verge del Toro, que també té entre 41
i 61 minuts. Però, a més, les volem fer extensives a altres
centres de salut d’aquí, de Palma, i fins i tot a alguns de la part
forana. I un centre de salut, que és el de Canal Salat a
Ciutadella.

Per tant, el que feim és intentar donar les eines a la gent
perquè tengui un exemple de com ha de seguir una vida
saludable i dissenyar-los les rutes més properes al centre de
salut, seguint els consells de professionals sanitaris.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 3349/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a imposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 3349/13, relativa a imposts,
que formula la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Vicepresident, en el ple de la
setmana passada va quedar ben clar que aquest govern no té
arguments que sustentin la creació de tres nous imposts i que la
seva política impositiva ens convertirà en la comunitat
autònoma més cara d’Espanya, amb conseqüències negatives
per a tots, també per a les empreses.

Plou damunt banyat, Sr. Vicepresident, no sols és l’impost
als rent a cars, a les grans superfícies i als envasos, ara, avui ja
ens entren dins la butxaca amb la benzina més cara d’Europa,
amb els copagaments sanitaris, amb la targeta sanitària, amb la
pujada de l’IVA, del cànon de sanejament de l’aigua, de l’IBI
i segur que encara me’n deix, tot un èxit d’aquest govern.

No exposaré cap teoria econòmica sobre aquesta qüestió, ho
han fet economistes i de res ha servit, perquè aquest govern no
escolta. Per això, Sr. Vicepresident, li deman si continuarà
endavant amb aquests nous imposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern, el Sr. 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. Miri, la setmana passada crec que es varen rebutjar
totes les esmenes i per tant ara el que pertoca és que entri en
comissió i allà s’hi puguin fer les aportacions que es trobin
oportunes perquè la llei pugui sortir endavant amb les millors
condicions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Vicepresident, per a qui governen
vostès? Amb les seves actuacions veim que aquest govern no
governa per als ciutadans d’aquestes illes, governa per
complaure el Sr. Rajoy i per això se’n fa recaptador; treu
doblers dels treballadors, de les famílies i del consum, per
quedar bé davant els seus companys de Madrid.

Sr. Vicepresident, baixi del núvol còsmic on està instalAlat
i escolti, sobretot escolti tot el que tothom li diu; escolti qui
vostè mateix ha dit que són els que en saben, els empresaris, els
escolti, faci cas del que li diuen. No els doni l’esquena, com ha
fet fins ara, governi per als qui democràticament l’han triat, els
ciutadans d’aquestes illes. Governar en contra, que és el que fa
vostè, té un nom que jo no vull dir, no continuï per aquest camí,
rectifiqui. I si l’únic argument capaç d’articular és el de
l’herència, serà la constatació que no té arguments i que
s’amaga darrera aquest mantra, per no dir la veritat, que és que
governa d’esquena a la gent.

Després de dos anys de govern, continuar amb la cançó de
l’herència ja no val, Sr. Vicepresident; després de dos anys, el
que patim i tenim són les seves decisions i la seva herència. Li
deman que no empri el seu torn de rèplica per repetir les
mentides de sempre, ja les sabem i ja ningú no les creu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sra.
Diputada. Miri, vostè sap, i si no ho sap jo li puc explicar, que
els imposts són per sufragar despesa; qui va cometre la despesa
excessiva, qui va cometre un exercici de malbaratament dels
doblers va ser la legislatura passada, que em sap greu, parlar
d’herència, però és que era d’unes dimensions bíbliques.

(Remor de veus)

I mentrestant vostès han fet una oposició que jo diria és una
oposició, diria contradictòria, demanen una cosa i l’altra, per un
costat demanen que no hi hagi un ajustament en despesa, però,
per un altre, també demanen que no hi hagi un ajustament en
ingressos, la veritat és que això no té sentit.
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I la ciutadania sap que vostès no tenen cap proposta, no
tenen cap idea, durant 22 mesos ho hem sentit més que una
crítica permanent a un posar ordre a totes les coses que vostès
ens varen deixar, i d’aquesta manera continuarem. Sabem que
estam en una situació que hem de demanar sacrificis, sabem que
hem de demanar esforços, ho estam fent, la ciutadania ho
valora, i el que no valora és aquesta actitud, gens constructiva,
per part de l’oposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 3348/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a imposts i dèficit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 3348/13, relativa a imposts i
dèficit, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, fa 22 mesos que
la seva gestió econòmica es mostra primera amb retalls de
serveis bàsics, aquells que necessiten els nostres ciutadans, mà
ferma i dolor per als nostres, i per una altra banda, silenci,
submissió i cap acotat davant el PP de Madrid. Ara
incompleixen el seu programa electoral, canvien de discurs i
creen nous imposts, els ciutadans patiran més, primer retalls,
després que paguin.

Per això, Sr. Vicepresident, li deman si els nous imposts són
per acomplir l’objectiu del 0,7 de dèficit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Sr. Thomàs, Sra. Presidenta. Miri, evidentment, hi ha en els
pressuposts, figura a la Llei de mesures tributàries que es va
ventilar en aquesta cambra la setmana passada i per tant això
ens ha de dur a un compliment del 0,7, que, entre d’altres coses,
té un objectiu i és sufragar l’endeutament de 327 milions que
vostè va deixar a l’ib-salut.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Jo, d’herències seves també en
conec un parell: Palma Arena, Urdangarín, Matas, Over
Màrqueting, equip ciclista i moltes altres coses.

Miri, la veritat, el que interessa als ciutadans és que ara vol
imposar i improvisar uns nous imposts que no són
mediambientals, que no són progressius i que només són
recaptadors; uns imposts que disminueixen productivitat, pèrdua
de competitivitat de les nostres empreses, uns imposts que
rompen això que a vostè el preocupa tant que és la unitat de
mercat, uns imposts que penalitzen el consum de productes
bàsics, graven el consum, independentment de la renda de les
persones, grava més una aigua embotellada que una botella de
whisky; castiga a qui lloga un cotxe i castiga una botiga de roba
i declara al mateix temps que una benzinera no és contaminant.

Sr. Vicepresident, ningú no l’estima, ningú no l’entén, ha
decidit contra tothom; vostè fa el contrari del que predica i està
tan desesperat que no calibra ni les conseqüències dels seus
actes i decisions. I mentre vostè està tot solet i tan content, els
ciutadans, que són els que pagaran aquests imposts, i els
empresaris estan indignats.

Vostè només té un objectiu i és recaptar per acomplir un
objectiu de dèficit, que li ha marcat el PP de Madrid. Vostè
acota el cap i obeeix i té mala consciència. No ha aconseguit
bones inversions, no ha aconseguit les inversions estatutàries, ni
demana la flexibilitat del dèficit ni de modificar la nostra
solidaritat fiscal. Ara, el que vol és castigar-nos, no té ni
credibilitat ni confiança, hi ha altres ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... alternatives fiscals, utilitzi-les.

LA SRA. PRESIDENTA.

Acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Miri, crec que per fer un exercici de responsabilitat, per tenir
autoritat, per tenir auctoritas, s’ha d’haver tengut una gestió
doncs més o menys d’acord amb una economia sana i poder
deixar un llegat als que venen darrera en unes condicions, cosa
que, em cregui, en el seu cas no passa. No passa i per tant vostè
no està en condicions de donar lliçons de res, no es pot dir per
un dia, per un dia, que primer hem d’aconseguir incrementar la
despesa i l’altre que els imposts no es poden tocar.

Jo li aconsellaria una cosa, Sr. Thomàs, li aconsellaria que,
després de sortir d’aquí, se’n vagi a prendre un cafè amb la gent
que vostè va deixar sense pagar, que se’n vagi a fer un cafè amb
els farmacèutics, que se’n vagi a fer un cafè amb la gent que és
damnificada d’una gestió...

(Remor de veus)

... que ara, ara, es posa en ordre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 3351/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desviació pressupostària de la radiotelevisió
pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 3351/13, relativa a desviació
pressupostària de Radiotelevisió pública, que formula el diputat
Sr. Cosme Bonet i Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. Sr. Vicepresident, ja fa dos anys, i avui
també, que sentim sermons del Govern i del seu grup sobre
política econòmica ortodoxa, n’hem sentit molts de sermons,
però ben poques solucions a la situació econòmica de les Illes
Balears, que empitjora mes rera mes, com hem vist a les
preguntes que m’han precedit. La seva ortodòxia ha estat
plegada aquests dos anys de fracassos, errors de diagnòstic i
massa mentides i enganys; el darrer gran engany que hem
conegut ha estat el desviament de fons de diferents conselleries,
algunes tan sensibles com Educació o Sanitat, per cobrir
l’incompliment del pressupost de la Radiotelevisió pública, un
incompliment que alguns ja vàrem avisar en el moment
d’aprovar el pressupost del 2012.

Per tant, aquesta és la pregunta que ens formulam avui: és
aquesta l’ortodòxia del PP, sacrificar Educació i Sanitat
públiques per alimentar una Radiotelevisió al servei del
Govern?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Miri, vostè sap o hauria de saber que els crèdits que no s’han
executat i que no tenen, deixen de tenir, quan es bloquegen,
deixen de tenir una vinculació amb les matèries inicials i per
tant poden ser destinats a fer o sufragar als desfases
pressupostaris, per tant no té res a veure el que es va posar a IB3
amb les quantitats de Sanitat i Educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. BONET I BONET:

Em sorprèn, Sr. Vicepresident, que digui que no té res a
veure deixar o reduir els pressuposts de conselleries que han
sacrificat tant a favor de la Radiotelevisió pública. Ja li he
esmentat abans, vostès varen voler incomplir el Pla de viabilitat
d’IB3, que vostè havia votat, com a membre del Consell
d’Administració, i tenir un titular fàcil dient que reduïen el
pressupost a la meitat, i la veritat és que un any després tenim
un nou engany, una mentida més d’aquest govern: quan han
hagut d’esmenar l’error, quan han hagut de corregir el
pressupost fals d’IB3 ho han fet a costa de conselleries que, com
he dit, han fet grans sacrificis.

Mentre imposen copagaments a ciutadans, mentre
acomiaden professionals de la sanitat pública, deriven 1.200.000
euros a IB3 d’aquesta conselleria. Han desviat 1 milió d’euros
de l’educació pública. Són capaços de deixar sense un terç de la
prevista per a beques i es dediquen a retirar els doblers de les
partides que haurien de ser la base d’una economia del
coneixement, perquè també han retallat a joves investigadors,
no sé què en diria la rectora.

Sr. Vicepresident, tot parteix de la falsedat del pressupost
del 2012, i això que vostè ens deia fa manco d’un mes que la
primera estratègia del Govern és dir la veritat, i jo crec que la
primera estratègia per ventura és aquesta però és la primera que
incompleixen. Ens ha parlat vostè que construeixen un edifici
amb parets i canonades noves, no, vostès no construeixen un
edifici, construeixen una façana feta de mentides i
d’incompliments; un dels principals dogmes de la seva doctrina
ortodoxa, ens ho han repetit molts de pics, és que no s’ha de
gastar el que no es té; idò bé, han incomplert el dogma amb IB3,
han gastat més del que tenien pressupostat i ni així han evitat els
ERE que han afectat l’ens públic de Radiotelevisió pública.

És per això que ara vostès s’han negat a dir d’on va sortir
l’ordre, el sentit comú ens diu que l’ordre va sortir de
Presidència i que vostè va executar, va decidir de quines
conselleries, de quines partides es sacrificaven per cobrir IB3.
Ens contesti, Sr. Conseller, és així, és així com aplica vostè ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, acabi, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

... la seva ortodòxia econòmica?

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Molt bé, moltes gràcies. Miri, el que és ortodòxia és
reconèixer els deutes, que els deutes siguin al pressupost,
incloure deutes i desviament en el pressupost, això és ortodòxia;
deixar-les sense pagar, deixar-les fora, fer cas omís, no
reconèixer, deixar-les en l’aire, com es feia fins ara, això no és
ortodòxia.

I ja ho he dit abans, no hi ha una vinculació, una vegada
bloquejades les partides queden desvinculades d’allà on era
l’origen i per tant no hi ha una vinculació entre les partides
destinades a una matèria amb les altres. Moltes gràcies.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

I.8) Pregunta RGE núm. 3335/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a dragatge del Port de Maó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 3335/13, relativa al dragat del
Port de Maó, que formula el diputat Sr. Nel Martí i Llufriu del
Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, dimarts passat
el fiscal superior de Balears suspenia cautelarment les obres del
dragat del Port de Maó, per tal que la Fiscalia de Medi Ambient
pogués dur a terme les actuacions corresponents per verificar si
s’ha produït o no negligència i/o ilAlegalitat. El nostre grup ja
havia advertit que aquesta situació es podia produir i
demanàvem al Govern que canviés la seva actitud, expectant
fins ara, i passés a una posició més activa per garantir la
descontaminació dels sediments altament tòxics.

Com valora ara el Govern la decisió de la Fiscalia? Quina
serà l’actuació del Govern a partir d’ara? Romandrà el Govern
en aquell respecte a les actuacions judicials o assumirà en
primer grau la responsabilitat ambiental i farà les gestions que
siguin necessàries, com es fa a Tarragona, per tractar a terra i
descontaminar els sediments tòxics, quina serà l’actuació del
Govern?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé, l’actuació
del Govern serà de màxim respecte a la justícia, com ha estat
sempre, com hem fet en altres casis i a més molt recents. Per
tant, primer de tot, esperar, a veure què es fa i veure després que
es dirà i, lògicament, si des de la justícia s’indica que s’ha
d’anar en un camí, doncs s’anirà en un camí. Hem de recordar
les competències que tenim nosaltres, que no són les d’execució
en això, sinó que són les de fer informes, que ni tan sols són
vinculants, sinó que són preceptius. Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Aquesta és una opció, però hi ha altres
opcions: el Tractat de Londres, el qual estam obligats a donar
compliment, estableix que abans d’optar per l’abocament a la
mar de sediments altament contaminants, com els que es troben
en el Port de Maó, s’ha d’haver estudiat la viabilitat d’altres
possibilitats menys contaminants, com és el tractament i
descontaminació a terra. Açò no s’ha fet, açò no es preveu.

Açò sí que es farà a l’embassament de Flix i el Ministeri
d’Agricultura n’ha assumit com a part implicada en aquest
projecte, perquè el Govern no pot liderar aquesta opció.
L’actuació d’Autoritat Portuària ha estat absolutament
irresponsable, plegada d’errors, d’oblits i de pegats de darrera
hora, un nyap, Sr. Conseller.

L’estudi en què es basa Autoritat Portuària per optar per
l’abocament de fangs a la mar és un estudi que deixa sense
analitzar la meitat de la zona que es vol dragar, ni tan sols
inclou la zona més contaminada, i tot açò per acomplir els
índexs del CEDEX, que, com vostè molt bé va exposar a una
intervenció a una pregunta nostra, l’Institut Espanyol
d’Oceanografia ja valora que són insuficients i obsolets, diu:
“Estam treballant per millorar i actualitzar les recomanacions de
CEDEX”.

Sr. Conseller, hi ha altres opcions, és qüestió d’una opció
política, l’instam a impulsar l’opció de la descontaminació, és
l’opció que vol el ciutadà i que volen els menorquins. Moltes
gràcies.

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. Bé, el primer que hem de dir
és que la descontaminació, i vostè ha comentat, el CEDEX, és
una institució que va posar en marxa tot un protocol de com
s’han de fer els dragats dels ports, i ho va fer conjuntament amb
Ports de l’Estat, amb la Direcció General de Marina Mercant,
amb la Secretaria de Pesca Marítima, amb l’Institut Espanyol
d’Oceanografia, amb la Direcció General de Política Ambiental,
amb la Direcció General de Costes i amb el mateix CEDEX. Per
tant, aquí hi ha moltes d’institucions i alguna d’aquestes, com
l’Institut Espanyol Oceanogràfic que tenen tota la categoria i
crec que se li reconeix a nivell, no només espanyol, sinó
mundial.

Vostè hi ha fet referència, l’Institut Espanyol
d’Oceanografia està d’acord que es faci així, així com vostè diu
que no està bé. Per tant, ens trobam continuadament que hi ha
gent que no està d’acord que es facin les coses d’una manera,
però que després, quan s’estudien i s’analitzen, doncs veus que
estan almenys dins la legalitat i de la millor manera o de la
menys dolenta, com vostè li vulgui dir, que es puguin fer les
coses.

Per tant, el primer que s’ha de dir, hi ha un estudi fet que diu
que s’han fet unes mostres, que vostè el que sempre m’ha dit és
que no està d’acord amb la manera com s’han pres les mostres;
però bé, hi ha un protocol i s’ha seguit. M’imagín que ara el que
farà la Fiscalia és mirar si efectivament s’ha seguit aquest
protocol i s’ha fet bé, i després veurem què passa.

Si és de nivell 2 el que indica el protocol és que s’han
d’abocar dins la mar, és molt millor l’opció d’abocar dins la mar
si són de nivell 2 que treure-les fora. Això és el que es diu. I si
és de nivell 3 s’ha de descontaminar. Vostès mantenen que és de
nivell 3, però m’ha d’entendre, amb tota la bona intenció, m’he
trobat, d’ençà que som conseller, amb tota una sèrie de coses
que em diuen que són ilAlegals, la darrera va ser la de Ses
Covetes. Miri, dia 28 de febrer GOB i Esquerra diuen que
deixar els residus a Ses Covetes és ilAlegal, sentència del
Tribunal Superior de Justícia diu que està bé, el projecte fet per
la Direcció General d’Arquitectura està bé, és correcte i es pot
fer. Oceana, ens ha duit a BrusselAles a denunciar, han perdut.
Del torrent varen dir que era un atemptat al medi ambient, no-
res, no ha estat res. Un rere l’altre, per tant, deixem que les
coses tècnicament es facin com millor es poden fer, i així és
com estam nosaltres des de la conselleria.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 3345/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actes amb motiu del tercer centenari del
naixement de fra Juníper Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 3345/13, relativa a actes amb
motiu del tercer centenari del naixement de fra Juníper Serra,
que formula la diputada Sra. Maria Virtudes Marí i Ferrer del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, aquest any es compleixen 300 anys del naixement del
beat fra Juníper Serra. Per commemorar aquest aniversari el
Govern ha declarat oficialment aquest any, 2013, com a Any
Fra Juníper Serra i ha aconseguit la declaració d’esdeveniment
nacional d’excepcional interès. 

És necessari, una vegada més, destacar la dimensió local,
nacional i internacional de la figura del frare de Petra. És una
excelAlent oportunitat per donar a conèixer la tasca realitzada a
Califòrnia amb les seves fundacions, tasca amb transcendència
humana i espiritual per als pobles amerindis. No podem oblidar,
per exemple, que la introducció del cultiu, de la vinya, entre
d’altres, avui tan importants per a Califòrnia ha d’agrair-se
precisament a fra Juníper que la va dur des de Mallorca. És una
excelAlent ocasió per impulsar el nostre mercat turístic a
Amèrica del Nord. És una bona oportunitat per donar una
projecció nacional i internacional a les senyes culturals de
Mallorca i de Balears, vinculant-les a aquest personatge
essencial. És una excelAlent oportunitat per donar exemple de
colAlaboració entre les diferents administracions, institucions i
associacions.

Davant totes aquestes oportunitats que ens brinda la
declaració de l’Any Fra Juníper Serra, Sr. Conseller, quines
activitats ha programat el Govern en colAlaboració amb aquestes
altres institucions i associacions? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Sra. Diputada, con motivo del tercer centenario del
nacimiento de uno de los españoles más universales y
considerado uno de los padres de la patria americana, fray
Junípero Serra, el Govern de les Illes Balears ha decidido
liderar, junto al resto de instituciones y entidades de las Islas, un
proyecto divulgativo dirigido a realzar y a revalorizar la figura
del padre Serra. Se pretende, además, promover la riqueza de su
legado, tanto a nivel local, nacional como internacional, y
reeditar el hermanamiento de la sociedad mallorquina y la
americana del que fray Junípero Serra fue pionero hace tres
siglos.

Es por ello que se ha elaborado, por parte de la comisión
organizadora, un programa integrador, abierto y que busca
involucrar al máximo a la ciudadanía para que participe en los
diferentes actos programados. El programa se estructura en
diferentes bloques respondiendo a las tres líneas de actuación
estratégicas, como son la vertiente cultural, turística y
promoción empresarial. 
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En el ámbito turístico, por ejemplo, se ha diseñado un
itinerario turístico entre Petra y Palma bajo el título “Conozca
la tierra del padre Serra”, transcurre por los principales recursos
patrimoniales que marcaron la vida en Mallorca del franciscano.

En materia gastronómica, la Escuela de Hostelería ha
elaborado un menú temático Junípero Serra y también se han
diseñado unas rutas gastronómicas en Palma de Mallorca, la
Comarca del Pla y Petra. En el ámbito cultural la Orquesta
Sinfónica ha elaborado un programa de conciertos, se ha
coeditado el libro El viaje de Junípero Serra, del autor Tomás
Vivot, y se ha puesto en marcha exposiciones itinerantes,
conferencias, visitas escolares, etcétera.

Dentro del pla de promoción empresarial, entre otras
iniciativas, se van a celebrar entre los días 23 y 25 de abril las
jornadas empresariales en las que contaremos con la presencia
del agregado comercial de la embajada de Estados Unidos y en
las que se dará a conocer al empresariado local las posibilidades
de internalización que ofrece el mercado americano así como las
posibilidades de exportar nuestra experiencia y nuestro saber
hacer.

Lo que he mencionado aquí hoy son sólo algunos ejemplos
de los actos que se han organizado, pero les invito a todos
ustedes a entrar en la página web que se ha creado con motivo
de esta conmemoración, www.juniperoserra2013.es, para
conocer con más detalle toda la programación.

Muchísimas gracias.

I.10) Pregunta RGE núm. 3352/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a comissions de supervisió i tècnica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 3352/13, relativa a comissions
de supervisió i tècnica, que formula la diputada Sra. Cristina
Rita i Larrucea del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, també
voldria personalment, tot i que ja s’ha fet pel grup, lamentar la
mort de la rectora i reconèixer des d’aquí la seva tasca, ja que
tenc ús de la paraula. 

De totes maneres, la meva pregunta va dirigida, al conseller
d’Educació en ocasió que hem vist en el BOIB que s’han
publicat dues comissions, una tècnica i una altra de supervisió,
d’un denominat pacte per a l’educació i volíem saber quins
criteris han seguit per dissenyar aquesta composició, sobretot a
la tècnica on no apareixen més que els dos sindicats USO i
ANPE i en canvi no hi són els grans sindicats. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller d’Educació.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament,
com vostè sap, hi ha hagut distintes, i ho sap perfectament,
entitats que des de la precampanya electoral varen promoure la
possibilitat d’un pacte social per a l’educació. El nostre partit el
mes de maig, i hi havia presència, si no ho record malament, del
mateix Sr. Barceló i el president, expresident, Antich, també
foren presents en aquell acte, nosaltres signarem aquesta
proposta que realment d’acord a les propostes d’ensenyament
concertat, de directors d’ADESMA, de pública, de COAPA i de
tants i de tantes entitats feien una proposta de pacte molt
interessant. La signarem, hi creim. Al mateix temps, propiciam
un debat en aquesta cambra, que vostè sempre ens recorda que
gràcies a la seva iniciativa i li recordaria que no, gràcies als
nostres vots, aquesta iniciativa li deixarem presentar a vostè i no
nosaltres, en un gest evidentment de voler posar la primera
pedra per a aquest pacte.

Ara hi ha una comissió, que en vista que vostès han
renunciat a asseure’s ni una vegada ni a parlar-ne, ni una
vegada, tornem a aquesta comissió a la qual no hi havia ni STEI
ni Comissions ni UGT, hi ha la UIB, hi ha la COAPA, la
Confaecib, l’Escola Catòlica, Associacions de directors de
pública, el Cercle d’Economia, etc. Però per si queda algun
problema hem tramès un correu a tots els sindicats per si volem
sumar-se a aquesta proposta original, que no acceptaven. A
veure si entre tots aconseguim un pacte social, a veure si vostès
també s’ho pensen, a veure si signen com volia inicialment el
president Antich que em consta que volia i que després no va
signar per distints motius que jo ara no comentaré aquí, a veure
si d’una vegada ens asseiem almanco una vegada.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquella plataforma o aquella
proposta va ser en època electoral i en època electoral no tothom
s’hi va voler sumar, és cert, però allò va ser dos anys i mig. Jo
voldria saber ara, com pensa arribar a un pacte social per a
l’educació sense tenir en compte els sindicats majoritaris que
són els que tenen la majoria de professors afiliats. Un pacte que
deixa de banda la majoria de professorat, no s’entén, Sr.
Conseller. No s’entén un acord en matèria educativa si a les
comissions de seguiment només es tenen en compte dos dels
sindicats existents. No s’entén que la primera acció que es porta
a terme ja sigui d’exclusió. No s’entén que es vulgui encarar un
pacte amb aquesta extrema debilitat d’inici. El que sí s’entén és
que una acció de cara a la galeria i que en realitat vostès no
tenen cap intenció de pactar res perquè ja tenen decidit el
model.
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És una llàstima perquè tenia raó, teníem ocasió de signar un
pacte, tothom en tenia ganes, i ho vèiem imprescindible, però
vostès han sepultat qualsevol oportunitat. Què volen pactar si ja
s’han posat en contra tota la comunitat educativa? Ja ho han
vist, ningú ni tan sols no vol ser director de centres escolars,
com hem vist aquests dies. Nosaltres volíem un pacte per
avançar en l’èxit escolar i en contra de l’abandonament
prematur; per lluitar contra els problemes de l’educació
d’aquesta comunitat, no per afegir més problemes, no per
perseguir professors, no per demonitzar les comunitats
educatives dels centres escolars que no estan d’acord amb la
seva política, no per arraconar el català i rotundament no per no
concentrar en centres que segreguen fillets i filletes. Nosaltres
volíem un pacte que garantís la qualitat de l’educació, però
també l’equitat. 

Però, Sr. Bosch, vostè utilitza el poder per prendre decisions
molt qüestionables i que de fet són fortament qüestionades i són
lluny del model inclusiu que nosaltres defensam. Faci’m cas, Sr.
Bosch, torni enrere, tornem a començar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Acabi.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... retiri aquesta ordre elaborada sense consens. Gràcies.

(Petit aldarull)

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

Sra. Diputada, si m’ho permet, li diré un refrany molt
mallorquí que diu que vostè fa la desganada amb talent. Es
preocupa de tot el que no s’ha de preocupar més que de venir a
asseure’s en el pacte, li preocupa tots els que volen pactar,
l’Escola Catòlica, la Federació d’Associacions de Directors de
Pública, la UIB, la COAPA, la Confaecib, un caramull de
sindicats, tothom, excepte vostès, vol intentar el pacte i si a més
els sindicats que no volen aquesta plataforma s’hi volen sumar
estan convidadíssims, per correu electrònic, en conversacions
amb ells, si s’hi volen sumar estam oberts a tothom que s’hi
vulgui asseure, tothom. Però vostè perd més temps, més temps
del que hauria de perdre, en lloc d’encendre una espelma a
enfadar-se amb la fosca. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 3347/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prospeccions petrolíferes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 3347/13, relativa a
prospeccions petrolíferes, 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. Recentment hem tengut
coneixement que el Govern de l’Estat està tramitant dos
expedients per realitzar prospeccions marines d’hidrocarburs
entre Catalunya i el nord de les Balears. La superfície actual
afectada s’aproxima als 4 milions d’hectàrees, això són unes
deu vegades la superfície de Mallorca, i es troba a unes 40
milles del nord de Menorca. De fet, els expedients fins ara, fins
fa poc temps, es trobaven en exposició pública. Així en el BOE
de dia 17 de gener de 2013 es feia públic que l’empresa
Capricorn Spain Limited havia solAlicitat els permisos, obrint un
període d’exposició al públic que acabava el passat dia 17 de
març de 2013. Açò és ara fa dues setmanes. Mentre que en el
BOE de dia 16 de febrer de 2013, referit a una altra empresa
denominada Seabird Exploration, anunciava l’exposició al
públic de l’estudi d’avaluació d’impacte ambiental, el qual
finalitzava el passat dia 16 de març de 2013. Açò és fa ara
també dues setmanes. És evident que cap dels dos projectes
estan autoritzats sinó que es troben en tramitació.

Per açò voldríem saber si el Govern va presentar
alAlegacions als dos projectes en tramitació dins els terminis
corresponents i en quin sentit anaven les alAlegacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament,
dia 17 de gener va sortir publicat en el BOE una resolució de la
Direcció General de Política Energètica i Mines on es parlava
d’una sèrie de prospeccions per veure si hi ha petroli. Dia 22 de
març, que acabava també el termini d’exposició pública de
l’avaluació d’impacte ambiental, nosaltres ja havíem remès
estudis tant de la Direcció General de Medi Rural com
alAlegacions, tant de la Direcció General de Medi Rural com la
de Medi Natural, i abans, el mes de febrer, concretament dia 1
de febrer de 2012, es va publicar en el BOIB un acord del Ple de
la Comissió Balear de Medi Ambient on es deia també que era
molt necessari estudiar amb més profunditat tot allò relacionat
amb aquestes prospeccions i ens declaràvem, a més, totalment
en contra, com he fet jo, a més, personalment i per carta,
totalment en contra d’aquestes projeccions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el diputat? Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies. Jo li parlava de dos projectes diferents, Sr.
Conseller, i al que fa referència a l’avaluació d’impacte
ambiental de l’empresa Seabird Exploration, que acabava dia 16
de març de 2013, he vist que vostè no feia cap referència.
M’agradaria que pogués clarificar si també va presentar
alAlegacions a aquesta avaluació d’impacte ambiental.
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La veritat és que preocupa, i preocupa moltíssim. De fet,
hem pogut veure com a Catalunya hi ha hagut una trentena
d’entitats dels sectors pesquer, turístic i mediambiental que
s’han mobilitzat obertament i on les alAlegacions fan vertadera
feredat, s’incompleix la Llei d’hidrocarburs i les normatives
espanyoles i europees del medi marí; hi ha una afectació greu
dels bancs de pesca on es parla d’una reducció del 50% de les
captures, i es posa en perill el Projecte europeu INDEMARES,
que té com a objectiu la creació d’una gran reserva
transfronterera.   

Davant de tot açò demanam al Govern una actuació clara.
Voldríem, Sr. Conseller, que no es remeti únicament a complir
l’expedient i a trametre aquests informes sinó que dissenyi una
vertadera estratègia governamental per tal de garantir que tant
els recursos pesquers com els mediambientals de les Illes
Balears no es veuran afectats i en aquest sentit si ho fa així ha
de saber que comptarà amb el suport del Grup Socialista.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres, crec que a més hi ha hagut
dues ocasions que aquest parlament per unanimitat s’ha declarat
en contra d’aquestes projeccions, ens preocupa no només que
ara fan els anàlisis per veure si hi ha petroli sinó inclús, després,
si en trobassin, la continuïtat. És un problema que afecta dins el
Mediterrani; afecta Canàries, jo encara avui matí parlava amb
el conseller de Canàries i em deia que han posat, fins i tot, via
tribunals una sèrie de contenciosos, fins ara n’hi ha un parell
que estan en vigor i uns altres els han perdut, els han recorregut,
vull dir, Canàries ha perdut fins ara tot el que ha posat davant
els tribunals.

Però nosaltres crec que la contundència ha estat clara
perquè, a més, els deim, hi ha indicis demostrats d’afectació,
d’afecció irreversible en els cetacis, directament aquestes
afeccions poden ser letals o produir danys fisiològics
irreversibles; l’àrea on es realitzen les prospeccions sísmiques
són zones de gran productivitat primària i se situa en un
corredor de migració de cetacis; les mesures correctores que
incorpora la documentació presentada són insuficients per
garantir que no es produirien impactes irreversibles sobre el
medi biòtic; tenim informes de la Direcció General de Medi
Natural, tant del servei d’espècies com de serveis diferents,
d’Ordenació del Territori. Tot postulant-nos en contra del que
ve de Madrid. Feim molt més del que es va fer l’any 2010 quan
va sortir una cosa similar, també publicada en el BOIB, on no
tenc constància que es fes absolutament res. Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 3339/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultats d'ISBA SGR a
Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 3339/13, relativa a resultats
d’ISBA, SGR a Menorca, que formula la diputada Sra. María
Asunción Pons i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Entre les prioritats de l’acció política a favor dels
empresaris que impulsa el Govern del Partit Popular en aquesta
comunitat destaca la dotació d’instruments per accedir al crèdit,
o sigui, obtenir finançament per dur a terme noves inversions i
projectes innovadors junt amb la renovació i la modernització
de les empreses ja existents a Balears. 

Des del Grup Parlamentari Popular vàrem donar suport a la
primera iniciativa legislativa d’aquest mandat, la Llei de
l’emprenedor, perquè afavoreix i facilita l’accés al finançament,
i ho fa a través de la Societat de Garantia Recíproca ISBA que
durant aquesta legislatura ha rebut molts més recursos i una
major capacitat d’actuació gràcies al suport del Govern presidit
per José Ramón Bauzá. Ja comença a ser moment de passar
comptes i conèixer quins són els resultats obtinguts el 2012
gràcies al reforçament i a la major aportació pressupostària que
s’ha donat a ISBA. 

Volem conèixer, Sr. Vicepresident, si aquesta societat de
garantia recíproca ha complert amb la funció d’instrument de
suport a la petita i mitjana empresa, concretament a l’illa de
Menorca. Per tant, quina valoració fa el Govern de les Illes
Balears dels resultats aconseguits per ISBA a Menorca el 2012?

Gràcies, Sra. Presidenta.

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. Efectivament, aquest govern sempre ha pensat que
ISBA és un instrument molt adequat per colAlaborar entre les
distintes institucions a l’hora de facilitar crèdit, facilitar els
elements necessaris per a tot aquell que vol muntar una
empresa, que vol desenvolupar un projecte que sigui important
per al conjunt de la societat. Un projecte que, a més, passa uns
filtres, un filtratge que és important perquè passa una anàlisi de
professionals, d’experts en la matèria, que poden indicar si
aquell projecte té visos de tenir viabilitat en el futur o no, de
manera que sempre ens va parèixer molt més encertat no donar
ajudes directes, no donar subvencions directes sinó donar suport
al finançament de les empreses.
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En aquest sentit, crec que els resultats han estat tot un èxit.
Aquest govern va dotar amb unes quantitats molt importants
ISBA, va concentrar l’acció empresarial dins ISBA i en el cas
de Menorca li puc dir que ha donat com a resultat que hi ha un
42% més d’avals ja durant l’any 2012 que del 2011 quan ja es
va començar una política clarament de foment d’aquest tipus
d’instruments i, per altra banda, s’ha aconseguit un increment
de llocs de feina del 79% respecte també de l’any 2011, de
manera que creim que estam en la línia adequada, que realment
és un instrument que uneix voluntats i que té no tan sols
resultats sinó capacitat de en el futur encara generar unes
sinèrgies molt més grosses cap a la reactivació econòmica.

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 3342/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a regulació dels horaris dels funcionaris
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 3342/13, relativa a regulació
dels horaris dels funcionaris de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que formula el 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 la
reforma que el Govern de les Illes Balears està fent a
l’Administració pública de la nostra comunitat autònoma, entre
aquestes mesures es troben totes les mesures que posa en marxa
la Direcció General de Funció Pública i Administracions
Públiques per tenir precisament una funció pública que permeti
tenir una administració efectiva, eficient i que tengui esperit de
servei cap a la ciutadania. Per això, la funció pública ha d’estar
perfectament regulada i ben reglada i concretada dins la
normativa que preveuen les lleis. 

Valoram positivament els esforços que s’estan fent per
homogeneïtzar tots els treballadors que integren la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’equiparació laboral dels
treballadors laborals amb els funcionaris, la feina que es fa per
millorar en qualitat, per millorar el servei i la feina duita a terme
per aquests treballadors públics, la posada en marxa d’una mesa
per abordar el sector públic instrumental per tal de millorar-la
i s’està fent amb el màxim consens amb els representants dels
treballadors, els quals, els sindicats, són ben conscients que
s’han de regular d’una manera clara totes aquestes qüestions
relatives a la funció pública, qüestions com per exemple la
regulació dels horaris especials dels funcionaris, horaris que
estan fora de l’horari ordinari per la naturalesa de la feina duita
a terme pels funcionaris en qüestió i perquè ha de quedar ben
reflectida a la normativa per tal de tenir concretament
determinat el tipus de servei públic que ofereix a la nostra
societat.

Per això, Sr. Conseller, li volíem demanar sobre aquest tema
concretament, el tema dels horaris especials, a veure si ens pot
explicar si això es farà amb una regulació, quin procediment
s’utilitzarà i quina és la seva valoració d’aquest tema.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, té la paraula el conseller..., el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament la
regulació dels horaris especials s’ha de fer mitjançant una
normativa tal i com marca l’EBEP i com reflecteix també  la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
que va anulAlar un acord del Consell de Govern pel qual a
l’anterior legislatura s’imposaven horaris a certs empleats
públics. La sentència recorda que aquests s’han de regular per
norma i que a més s’han de negociar amb els sindicats, que és
el que es fa mitjançant el grup de tècnics i dels representants
sindicals creats per treballar conjuntament el text.

En definitiva, el que volem, perquè així ho diu la legalitat
vigent i entenem que així ha de ser, és regular aquests horaris
especials per poder oferir tots els serveis amb garanties. No té
sentit, per posar un petit exemple que tots vostès entendran, que
per exemple el personal d’emergències només pugui treballar en
torn de matí, és evident que les emergències no tenen horari
com molts d’altres serveis d’aquesta comunitat autònoma.

En l’actualitat, diversos colAlectius ja treballen per torns,
però ens trobam que no estan degudament regulats i és necessari
fer-ho, no només com deia abans per oferir el millor servei, sinó
per la mateixa estabilitat que això suposarà per als treballadors.

El futur decret no fa més posar ordre en tots aquells llocs de
treball que tenen com a característica del seu lloc un horari
especial, és a dir, que surt del que es considera jornada habitual
dins l’Administració, però que senzillament no es compleix.
Aquest horari especial ve determinat a la pròpia RLT i per tant,
no és espontani.

La premissa que seguim, un exemple més de la reforma que
duim a terme, és que tots els serveis han d’estar degudament
coberts amb garanties i atenent sempre el principi de (...).

Moltes gràcies.
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I.14) Pregunta RGE núm. 3344/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a regulació del teletreball a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 3344/13, relativa a regulació
del teletreball a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
formula la Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La tasca d’aquest govern per
millorar i modernitzar l’Administració pública és innegable des
del primer dia i dins aquest propòsit per tenir una administració
del segle XXI al nivell de les administracions europees cal fer
una menció especial a l’aposta d’aquest govern per l’igualtat, la
corresponsabilitat i la conciliació de la vida familiar i laboral
per oferir les millors condicions per al personal de la CAIB i ho
fa de la manera com fa feina aquest govern, anteposant les
accions concretes a les grans campanyes d’eslògans i fotografies
buides de contingut, front a un govern d’esquerres que es
penjava moltes medalles, però que ni tant sols aplicava la Llei
de la dona perquè no era seva, que creava departaments per a
l’igualtat sense pressupost, que reduïa any rere any el pressupost
de l’Institut Balear de la Dona, que no va poder aprovar cap pla
d’igualtat per conflictes amb els sindicats o que a nivell estatal,
tot i l’arxifamós ministeri, descendíem set posicions al rànquing
de la igualtat amb més diferència salarial que mai i menys dones
a llocs de responsabilitat.

Davant aquest fets que allunyen l’esquerra de la bandera que
volen representar hi trobam un govern del Partit Popular que
segueix la línia d’aquells governs popular que varen posar en
marxa l’única llei de la dona d’aquesta comunitat, la primera
llei de conciliació de la vida familiar i laboral o el permís de
corresponsabilitat, tot amb governs del Partit Popular.

Aquest govern en només un any ha aprovat el primer pla
d’igualtat de la CAIB amb, entre d’altres mesures, una
flexibilització d’horaris, i ara anuncia una regulació del
teletreball en línia també amb la reforma laboral del Partit
Popular que per primera vegada regula el treball a distància.
L’opció del teletreball per als empleats públics de les Balears ha
de servir d’exemple per la seva implantació al sector privat, ja
que aquesta modalitat és la millor opció per conciliar la vida
laboral i la familiar, especialment en casos de tenir al seu càrrec
persones dependents, nins o grans, persones amb problemes de
mobilitat o en residències allunyades.

Per això, li demanam, Sr. Conseller, quina és la seva
valoració en relació amb aquesta regulació del teletreball que
volen posar en marxa a la CAIB. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada. Aquest
projecte de decret és un pas més cap a la reforma de
l’Administració que aquest govern s’ha marcat com objectiu
com vostè ha dit al principi de la seva pregunta.

En concret, creim que pot incidir tant en la modernització de
l’Administració com en la millora de la qualitat de vida dels
empleats públics que s’hi puguin acollir sempre de manera
absolutament voluntària a aquesta modalitat pel que suposa
conciliar la vida professional, personal o familiar.

És cert que hi hagut altres intents d’introduir al sector públic
un sistema que Europa fa anys que ja ve recomanant, però fins
ara no s’hi havia treballat amb unes bases sòlides i segures per
aplicar-lo amb suficients garanties. 

El futur decret de teletreball, al qual queden alguns tràmits,
però que en allò essencial ja està pràcticament definit i negociat
amb els sindicats amb representació al sector públic, permetrà
que part del personal funcionari i laboral pugui treballar de
forma no presencial durant tres dies la setmana per un mínim de
tres mesos i un màxim d’un any, prorrogables a devuit mesos en
alguns supòsits, tot açò per afavorir la rotació.

Està clar que no tots s’hi podran acollir, que es tracta d’una
oferta limitada a certs llocs de treball que no s’hagin de realitzar
necessàriament en dependències oficials i s’estan articulant tots
els controls necessaris per garantir el seu desenvolupament.

D’alguna manera és una alternativa que creiem interessant
tant per a l’empleat com per la pròpia organització de la qual
depèn que es basa en el treball per objectius d’una forma
responsable i eficaç.

No parlam, idò, d’una fórmula extensiva a tot el personal,
però sí d’un exemple sobre com adaptar-nos al segle XXI i a les
possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. En aquest
sentit, crec que és una bona aposta que s’ha de valorar no tant
en temes quantitatius, però sí qualitatius. Si funciona com es
preveu el percentatge real de teletreball quatre dècades després
que aquest sistema es plantegés com una bona alternativa per a
la societat, només per tenir una breu referència temporal,
pensam que serà satisfactòria per al treballador i sobretot eficaç
per a l’Administració. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

I.15) Pregunta RGE núm. 3337/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a oportunitats laborals a diversos països
d'Europa.

Quinzena pregunta, RGE núm. 3337/13, relativa a
oportunitats laborals a diversos països d’Europa, que formula el
Sr. Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 2 d'abril del 2013 3505

 

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui hem presenciat aquí un
exemple més del que és la realitat a les Illes Balears, un govern
que ve a donar la cara i una oposició que compta només amb
cinc diputats a l’hora de les preguntes de control al Govern,
aquesta és la realitat d’aquest parlament, no hi són i ni se’ls
espera.

EURES és una xarxa creada per la Comissió Europea per a
la mobilitat professional de les persones dins la Unió, la seva
estratègia es basa en l’excelAlència, més si tenim en compte que
es tracta de persones que cerquen feina i que ofereixen per tant
serveis de qualitat. Des de les institucions europees es marquen
les directrius als països membres i els serveis d’ocupació envien
projectes coordinats a través de la xarxa EURES que en el cas
de les Illes Balears ha quedat integrada dins la xarxa d’oficines
del SOIB.

EURES Espanya té aprovat el projecte Tu primer empleo
EURES que pretén impulsar la mobilitat laboral juvenil dins la
Unió Europea reduint obstacles per poder traslladar-se... i
contractar un altre estat membre, és la contribució a la
consecució de l’objectiu de l’ocupació d’Europa 2020 que
proporciona finançament al colAlectiu de treballadors joves
d’entre 18 i 30 anys amb unes característiques específiques. 

En primer lloc han d’estar inscrits al servei d’ocupació, han
d’haver estat seleccionats en un procés realitzat per EURES
Espanya, han de ser nacionals de qualsevol país membre de la
Unió Europea i que l’oferta de feina sigui en un lloc distint al de
residència. 

Aquests avantatges que es faciliten a través d’EURES són
importants ja que el viatge per a l’entrevista rep una subvenció
de 300 euros com a màxim, així com una ajuda per a la
mudança depenent del país de destinació que oscilAla entre 600
i 900 euros, ajudes de les quals ja s’han beneficiat bastants de
ciutadans de les Illes Balears.

Avui hem conegut les bones dades en relació amb l’atur,
però el Govern continua fent feina, per això, la pregunta que li
formulam avui, Sr. Conseller, és concretament, quines
oportunitats laborals ofereix el Govern mitjançant el SOIB a
països com Anglaterra, Holanda, França o Itàlia. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament el
projecte de colAlaboració entre la xarxa EURES i el projecte al
qual deim El teu primer treball EURES i el Servei d’Ocupació
de les Illes Balears el que pretén és això, el que pretén és que
tota una generació de gent que té una determinada formació i
que pot ser susceptible de poder trobar una oferta laboral
interessant a altres països de la Unió, que alguns -i per fortuna
per a ells- tenen possibilitats i tenen creixement que nosaltres

encara ens torbarem a poder tenir, però que així i tot coincidesc
amb vostè que anam reduint les llistes d’atur, supòs que per
satisfacció de tothom, i que realment ara començarà una
temporada que permetrà que encara sigui millor, realment ...,
això no vol dir que haguem de descartar aquest principi bàsic de
mobilitat dels europeus, de mobilitat d’aquestes generacions
futures per obtenir no només un lloc de feina, sinó per conèixer
la cultura, estar... si hi volen estar un determinat, conèixer més
bé un currículum, un aprofitar per formar-se, conèixer una nova
llengua.

Realment, a la jornada europea d’ocupació del 19 i 20 de
març passat, realment va tenir lloc un trobada amb representants
del Regne Unit, Holanda, França i Itàlia a la qual es varen fer
unes ofertes relacionades amb l’àrea de salut, amb l’àrea de
transport, amb gestió de qualitat, amb vendes, amb enginyeria
tècnica, amb tècnics de formació professional, amb enginyeries
industrials, amb hostaleria, amb informàtica, etc., mitjançant la
presentació i l’acceptació dels possibles candidats que les seves
dades ja es traspassin al sistemes d’ocupació europeus si les
empreses creuen que aquest perfil d’un ciutadà d’aquestes illes
pot ser interessant ja es facilita moltíssim que a través del
mateix sistema europeu d’intercanvi de dades pugui rebre una
solAlicitud de l’empresa en aquest cas d’un país de la Unió.

Això realment és un avanç important, ens amplia moltíssim
el camp laboral, ens hem d’acostumar que com a ciutadans
europeus, certament el camp laboral és tot Europa i certament
ja hi ha hagut tot un colAlectiu especialment de l’àmbit
d’infermeria que ja s’ha vist beneficiat com vostè deia, fins i tot
dels 300 euros per anar a fer la visita, per anar a fer l’entrevista,
i si n’és el cas d’una subvenció d’entre 600 i 900 per colAlaborar
en les despeses de la mudança en cas d’obtenir un treball.

Realment aquesta és la línia que també, a pesar de reduir
l’atur i fer feina en aquesta comunitat, hem de poder obrir a tots
els joves preparats a les nostres illes.

Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 3340/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conclusions de la Mesa del
sector nàutic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 3340/13, relativa a conclusions
de la mesa del sector nàutic que formula el Sr. Carlos
Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. El sector náutico representa un sector
estratégico para nuestra comunidad, datos recientes dicen que
supone el 2,9% de nuestro PIB siendo incluso las empresas de
mantenimiento y reparación de embarcaciones una industria
productiva por sí misma que debería generar empleo.

La pasada legislatura el sector acusó al Govern de no tener
en cuenta su transcendencia para nuestra economía,
calificandolo de prejuicios ideológicos de los socialistas, al
intentar vincular náutica con clase de alto poder adquisitivo sin
darse cuenta que representaba un valor en sí para nuestra
economía, lamentado incluso que sólo fueran recibidos una sola
vez por el Sr. Antich al inicio de legislatura. Fruto de ello fue
que recibieron en abril de 2011 una sonora protesta del sector
náutico por la pasividad del anterior govern.

Este govern consciente de su importancia y de que apoyarlo
es una apuesta para nuestra mejora económica trabaja para
potenciarlo y minimizar la recesión que también afecta
lamentablemente al sector náutico por la crisis económica.
Recordemos el acierto de incluir al sector privado en el consejo
de administración de Ports, cumpliendo un compromiso
electoral y una reivindicación del sector. 

El propio sector náutico manifiesta que con este govern ha
encontrado una oportunidad para llevar a cabo las medidas para
sacar adelante la situación del sector y contribuir al desarrollo
económico de toda nuestra comunidad, incluso era tal el retraso
en las relaciones con el anterior gobierno que actualmente
destacan la buena situación de poder sentarse juntos en la
llamada mesa sectorial náutica.

Las entidades que conforman la Mesa sectorial náutica se
reunieron el pasado 26 de marzo con diversos representantes de
diversos departamentos del Govern encabezados en este caso
por el vicepresidente económico donde entregaron las
conclusiones de su anterior reunión también con diferentes
representantes del Govern llevada a cabo el 23 de noviembre,
donde se realizó un diagnóstico actual i se debatieron propuestas
de diferente tipo para mejorar el sector.

Por todo ello, Sr. Vicepresidente, la pregunta es: ¿cuáles son
las conclusiones de la Mesa del sector náutico presentadas
recientemente al Govern de les Illes Balears? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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,
efectivament crec que el sector nàutic, vostè ho ha dit, és un
sector important, un sector molt rellevant i a més és un sector
amb capacitat de creixement, clarament, un d’aquest oasis de
capacitat de creixement, d’arrelament i de millora d’una forma
clara.

En aquest sentit crec que tenim tota una sèrie de problemes
que són fruit d’una normativa que moltes vegades s’ha
sobrepassat, una damunt l’altra, s’ha fet una... idò, una forma
d’organitzar farragosa, que dificulta en molts de casos l’activitat
econòmica; en matèria de fiscalitat també hi ha tota una sèrie de
matèries a polir, a fer reformes, a fer canvis; en matèria
d’infraestructures també tenim possibilitats d’optimitzar els
recursos que actualment estan damunt la taula i que són prou
importants com perquè puguin donar una passa en el millor dels
sentits.

Es poden optimitzar també els camps de fondeig, també és
una de les eines que pot donar a més una sostenibilitat i una
imatge molt més acurada i molt més... socialment acceptable de
tot el sector. Tot això unit a una promoció empresarial que s’ha
de fer escoltant el mateix sector i s’ha de fer des de la mateixa
iniciativa empresarial tenint en compte que el sector públic el
que té és aquesta possibilitat de fer canvis de normatives,
d’organitzar el que està al seu abast, però que el protagonisme
correspon al sector privat.

Moltes gràcies. 

I.17) Pregunta RGE núm. 3346/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE 3346/13, relativa a dades
d’ocupació, 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, avui
s’han fet públiques les dades de l’atur del passat mes de març,
on novament les Illes Balears marquen una pauta de conducta
positiva, diferent de la resta d’Espanya, i ho fa a més per cinquè
mes consecutiu i en plena temporada baixa.

Sr. Vicepresident, des de fa quasi dos anys s’estan prenent
per part del Govern contínues mesures dirigides a sanejar els
comptes públics, a controlar el dèficit i a reactivar l’economia.
Moltes d’aquestes mesures han estat impopulars, però estan
demostrant la seva eficàcia, com ho veim amb les dades que
avui s’han fet públiques. I un denominador comú a totes
aquestes mesures són les contínues desqualificacions que
setmana a setmana sentim en aquest parlament d’una oposició
a la qual res no li va bé, que fa gala d’oportunisme i de cinisme,
i sobretot una senya d’identitat, la manca de valentia dels que no
varen ser capaços de governar i de gestionar la pitjor crisi
econòmica de la nostra comunitat autònoma.

Sr. Vicepresident, li diuen que no té credibilitat, li diuen que
s’equivoca, que viu en un món irreal, de teoria abstracta, que ho
fa malament, que improvisa, etc., etc. Però la realitat són unes
xifres de dèficit, d’atur, de creixement, que ni s’improvisen ni
s’equivoquen ni són dolentes; són la realitat del dia a dia de
moltes persones a qui les desqualificacions importen poc i molt
manco si vénen dels que sí varen fer una política econòmica
erràtica, "desnortada" i fracassada. 
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Per això, Sr. Vicepresident, vostè no està tot sol, està més
acompanyat que mai. Avui agraïm aquestes dades fruit d’una
feina rigorosa i visible, i li demanam la seva valoració.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Efectivament, jo crec que per estar en política fa falta
tenir paciència, paciència per les distorsions que es fan de la
realitat, per aquells que intenten assentar càtedra havent tengut
el més gran dels fracassos de la història de Balears, havent estat
protagonistes del fracàs més important de la història de Balears,
tot això requereix que el temps pugui passar i es pugui anar
reconduint tota la situació. 

En aquest sentit jo crec que aquestes dades són especialment
bones, són especialment bones perquè demostren realment que
la política de reactivació econòmica no ve, com ens diu
l’oposició, no ve, com ens diuen molts d’opinadors, a través de
més despesa pública sinó que ve tot al contrari, ve de fer les
coses ben fetes, ve d’ajustar els pressupostos, ve de dedicar els
recursos a allò que és important, i no dedicar-los a allò que no
fa falta, no dedicar-los a allò que no és necessari, que la societat
no valora. Aquesta és la realitat i aquesta és la política que du
aquest govern i que durà fins al final de legislatura, tenint
resultats cada vegada millors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 3742/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de formació professional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia, que correspon
al debat de la InterpelAlació RGE 3742/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de
formació professional.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Esperança Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Bon dia, moltes gràcies, senyores i
senyors diputats. Sr. Conseller, aquesta interpelAlació també és
de fa un any; va presentar-se en el moment en què es discutia el
decret de formació professional i també es posaven les primeres
passes per la formació professional dual. Ho dic perquè llavors
hauria està bé; el que passa és que els temps parlamentaris són
els temps parlamentaris. Però també relacionant-ho abans i com
a pròleg a aquesta interpelAlació sí que hauria està bé que amb
un decret nou de formació professional i amb una nova FP que
ha despertat interès i que s’està fent per tot l’Estat, de diferents,
diríem, posades pràctiques, sí que hauria estat bé una passada
per la Comissió d’Educació en base a aquell diàleg que dèiem
que es troba a faltar, i que també llavors no estranyi que el pacte
per l’educació vagi com vagi. Vull dir que era un tema prou
important per haver-ne parlat, per haver-ne discutit a la
Comissió d’Educació. De totes maneres com que una
interpelAlació tampoc no dóna per a tot, li he de dir que sí que
esperam que en puguem continuar parlant a la Comissió
d’Educació amb la seva presència. 

Per tant, dit això, és una interpelAlació centrada sobretot amb
allò que en deim la formació professional inicial, o bé també en
aquesta nova posada en funcionament de la formació
professional dual, bàsicament centrada en aquells problemes
que s’han detectat en aquest any o quasi dos anys de govern del
Grup Popular. Però de totes maneres sí que entenc que podem
partir d’un inici, que podem partir d’unes premisses en què
tot..., vull dir que aquest parlament, però també pens que el
Govern en general i també tot el món empresarial, estan d’acord
a donar la importància que té la formació professional dins el
conjunt de les Illes Balears. 

Entenem que per a qualsevol país, per a la seva base del seu
funcionament, per a la seva economia, és fonamental. Per tant
vostè mateix va dir-ho en una pregunta que li vaig fer, que és
part de la solució a la crisi econòmica assentar aquesta formació
professional. Per tant també ho va reconèixer el vicepresident
econòmic en diferents ocasions. Per tant la base per al bon
funcionament general d’una societat és comptar amb bons
professionals. A partir d’aquí pens que en aquest principi hi
estam totalment d’acord.

També és cert que vivim, sortosament, en una etapa que per
moltes i diverses causes que coneixem tots i que per tant no
m’hi estendré la formació professional s’ha revaloritzat. La crisi
econòmica n’ha estat un factor, ha revaloritzat els estudis de
formació professional, cada dia hi ha més consciència de la
necessitat de comptar amb una bona formació professional, i
cada vegada aquests estudis són més valorats per les persones
que es troben formant-se. També és cert que també hi ha hagut
una tasca feta anterior a aquest govern, de l’anterior legislatura;
voldria assenyalar, i pens que així toca, recordar la feina que va
fer Miquel Mestre en el desenvolupament dels centres integrats,
i també en tot allò que són les acreditacions, els inicis de les
acreditacions de les competències professional. Vull dir que hi
ha un camí iniciat i que per tant són bases que s’han posat.



3508 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 2 d'abril del 2013 

 

També òbviament és una prova la feina que s’ha dut a terme
en països capdavanters, vostè ho sap, n’hem parlat molt.
Alemanya; també dins l’Estat espanyol la feina que ha fet
Euskadi, crec que els centres de formació professional del País
Basc són un model que s’ha de tenir en compte. També és cert
que són molts els recursos que s’hi han destinat, tant a països
com Alemanya com a la mateixa comunitat autònoma del País
Basc.

En canvi aquí anam malament. Feim una mica d’enquesta
entre..., hem passat per diferents centres de formació
professional, hem repassat les seves necessitats, i queda la
impressió que el pressupost ha baixat per tot arreu, encara que
amb magnituds diferents. Potser m’equivoc, però la reducció no
afecta per igual tots els centres i no afecta per igual tots els
cicles formatius, perquè per exemple a l’institut de formació
professional d’Isidor Macabich d’Eivissa, una reducció d’un
33%; per tant és una reducció que no té el mateix nivell de tots
els cicles, vull dir que no afectarà tant, possiblement, en un cicle
d’informàtica que per exemple en el Macabich, que té el cicle
de cuina, o que necessita aquest pressupost per proveir-se de
productes contínuament per tal de poder realitzar les pràctiques
pertinents. Li vull recordar aquella portada del Diari d’Eivissa
que deia “economia de guerra a les aules”, i precisament era el
cicle formatiu de cuina de l’Isidor Macabich. Per tant aquestes
necessitats encara estan damunt la taula.

A més a més tampoc no s’han pagat les dotacions del 2013,
n’hem parlat altres vegades. Però aquest tema de les dotacions
econòmiques s’agreuja més en cicles formatius, i s’agreuja més
en determinats cicles formatius. Per tant jo aquí li demanaria, si
la formació professional ha de ser aquest motiu per sortir de la
crisi, es pagaran aquests deutes amb els centres, sobretot si es
tenen en compte les particularitats d’aquests centres que tenen
formació professional i a més determinades formacions
professionals. Aquest seria el quid de la qüestió, que és
fonamental que el sàpiguen, no només per a aquest parlament
sinó també per als mateixos centres.

Un altre dels problemes que també s’han detectat és la
manca d’una planificació, continuar amb una planificació,
perquè es puguin distribuir els cicles d’una manera racional i
adequada tant com sigui possible, perquè moltes vegades la
distribució de cicles formatius s’ha fet de manera diríem que
poc planificada, fins i tot una mica capriciosa, per fer servir un
terme suau. Entenem que no s’han atès les necessitats de
determinats cicles formatius com el fet de premiar a vegades un
centre atorgant-li algun cicle en concret, allò que en deim cicles
que queden bé o que són interessant. Per tant planificar per no
caure en aquests criteris bàsicament capriciosos. Si no és que,
clar, és que no s’entén per què en aquests moments encara es
manté un mateix cicle formatiu, com d’informàtica, a dos
centres educatius un vora l’altre a un mateix poble. Per tant són
coses que pens que s’haurien d’anar canviant i com a mínim en
aquests moments de crisi econòmica, que les inversions són
diríem molt..., s’han de fer d’una manera molt acurada, també
planificar de forma acurada. Per tant li demanaria quan hi haurà
el mapa de formació professional per a cadascuna de les Illes
perquè aquesta distribució sigui més equitativa i no per raons
diríem capricioses.

Una altra de les reivindicacions que existeix dins el camp de
la formació és la d’augmentar la flexibilitat a l’hora d’assignar
cicles. Això té un impacte major a les illes més petites. Entenc
que hi ha d’haver un contacte i una relació permanent amb el
mercat; mantenir durant molt de temps els mateixos cicles fa
que el mercat se saturi de determinades professions i que en
canvi en manquin d’altres. Com ja hem apuntat, a més de
reducció del mercat, és a dir, a illa més petita més saturació
previsible si no existís aquesta flexibilitat. Per tant la
immediatesa que marca el mercat ja la cobreix la formació
professional ocupacional, l’ocupacional diríem que obeiria a
aquesta immediatesa d’una necessitat, però en canvi és la
planificació, la flexibilitat, allò que seria la formació
professional a mitjà termini o a llarg termini. Per tant hi ha
d’haver una adaptació permanent al teixit empresarial perquè la
formació professional pugui aportar els professionals necessaris.
Per tant jo li demanaria quins estudis s’han fet o s’estan fent en
relació amb aquesta qüestió, com es pensa planificar la nova
assignació de cicles formatius en els curs següents o en els
pròxims cursos.

Però tampoc no es tracta només d’oferir els cicles
necessaris, els que demana el teixit productiu i els que desperten
l’interès dels futurs estudiants de formació professional, sinó
que també s’ha de dur a terme un procés continuat
d’actualització i modernització de les instalAlacions, de la
maquinària utilitzada. Ara mateix el vicepresident econòmic em
deia que les inversions s’han de fer en allò que és important i
allò que és necessari, i allò que dóna un fruit dins aquesta
situació de crisi; jo li diria: no és la formació professional un
d’aquests llocs on s’haurien de fer aquestes inversions?
Entenem que sí. Però què passa?, a un centre, cicles
d’automoció, uns motors de fa vint anys; maquinària obsoleta
en cicles de fred i calor, en fusteria, aules d’informàtica de deu
anys d’antiguitat. Per tant tot això aquí està obsolet. Com
podem donar aquesta formació professional que necessita en
aquests moments l’economia amb aquests equipaments diríem
desfasats? Hi ha hagut millores però s’ha de continuar. Per tant
quins plans té la conselleria per tal d’anar actualitzant aquests
equipaments en aquests centres formatius que han quedat avui
en dia d’una manera obsoleta?, i això afecta, òbviament, aquesta
formació professional inicial, que és la que tenim bàsicament.

La promoció de centres integrats. Allò que sí constitueix una
reivindicació específica per a Eivissa, i la hi vull fer, pels bons
resultats que tenen els tres centres integrats que hi ha a
Mallorca, i li duria els informes de la petita i mitjana empresa,
li duria també els informes de la federació hotelera, tots vénen
a demanar aquest centre integrat per a l’illa d’Eivissa. Per què
és important?, perquè es permet concentrar-se exclusivament en
la formació professional, la reglada, l’ocupacional, la contínua,
la a distància; contribueix a donar prestigi a la formació
professional, té més llibertat per organitzar-ne els estudis, es
poden oferir nocturns, es poden fer els cursos del SOIB, els
estudis per trimestres, per mòduls, etc. Tot això insereix més
directament la societat i s’adequa més a les seves necessitats, i
també permet que l’empresa hi inverteixi, i per tant solucionaria
en part aquesta deficiència de tota aquesta formació professional
obsoleta que anam mantenint. Per tant és molt important. El
centre, a més, s’hauria d’agafar, en aquest cas a Eivissa, amb
més d’una família i per tant tenir un paquet integrat amb tot allò
que es necessita per treballar en el camp de la indústria hotelera.
Seria fonamental. 
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Però, més problemes. L'FCT, la formació en centres de
treball, és un dels problemes que està apareixent ara i que és
molt important. Per què? S’ha vist dificultada pels nous
curricula que s’estan mantenint, s’està concentrant tot en els
darrers mesos de l’any; els darrers mesos de l’any des del mes
de març, abril, fins al mes de juny, totes les FCT, juntament
amb totes les pràctiques dels PQPI, juntament amb totes les
altres pràctiques que puguin oferir de formacions en els
ajuntaments, hi ha una saturació a l’empresa, l’empresa no pot
donar sortida a tota aquesta demanda concentrada a la formació
de centres de treball. Per tant aquí tenim un problema. Com el
pensa arreglar?

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Marí, per favor.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, president, intentaré anar acabant.

Per tant també ens hem adonat que hi ha una falta
d’informació, d’implicació amb les empreses. La Cambra de
Comerç, per exemple, d’Eivissa es troba que s’ha firmat el
conveni, però aquest conveni no ha tengut encara una
repercussió en les empreses, hi ha una desconeixença. Per tant
també es demana això, el Govern invertirà d’alguna manera a
donar a conèixer la formació professional, no només dins els
sectors empresarials, sinó dins la societat i entre ella mateixa,
per tal de fomentar-la? 

Per tant serien, diríem, aquests temes... són fonamentals. I
crec que m’estic passant molt del temps, però em queda parlar
de tota la formació professional dual. Si li sembla bé aprofitaria
el torn de contrarèplica per parlar exclusivament de la dual i així
no tallaríem la pràctica parlamentària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Govern té la paraula el
conseller d’Educació, el Sr. Bosch.

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

Moltíssimes gràcies. Sra. Diputada, evidentment no només
-si a vostè li pareix- ens hem d’interpelAlar amb torn de rèplica
i contrarèplica, sinó que podem parlar un dia específicament de
les primeres passes que es donen en formació professional dual,
que és certament una de les..., una, de les modalitats que crec
que suposen, per una part, més implicació de tot l’empresariat,
més coordinació horària, com vostè esmentava, i realment en
alguns casos més conscienciació social que les mateixes
empreses realment assumeixen en alguns països íntegrament,
íntegrament, tota la part pràctica i en empresa més enllà del que
seria una FCT aquí, sinó gairebé dos terços de la formació de
l’alumne, a part del contracte de treball des del primer minut
que té el mateix alumne/treballador.

Dit això li diria que la formació professional, tant la inicial
com el que deim fins ara ocupacional com contínua, la formació
professional sí és una prioritat i li ho demostraré amb xifres. La
darrera que li volia mostrar era en xifres pressupostàries. Segons
les dades que jo tenc, perquè vegin les dificultats
pressupostàries que tenim i la voluntat política, ja li dic que de
les dades que jo tenc començaré dient-li que l’any 2011 en el
pressupost, inversió en equipament a centres educatius a les
Illes Balears, programa CAIB ordenació FP, hi havia 229.587
euros; el 2012, pressupost elaborat per nosaltres, en posàrem
538.190. Només li don aquesta dada perquè vegi si ho feim, i
creim que no tenim el pressupost que voldríem però sí que a
l’hora de prioritzar tenim molt clar allò que suposa la formació
professional, per molts de motius.

Primer, hi ha hagut un augment del 20% de places en el curs
12-13 respecte a l’anterior. Segon, hi ha hagut un augment de
l’11% de la matrícula, hi ha un creixement de l’11% de la
matrícula a grau mitjà, superior i PQPI; la gent, així com s’ha
estabilitzat pràcticament la població en 10.500 que entraran,
10.800 alumnes, al sistema educatiu diguem-ne que sostingut
amb fons públics, hi ha un fort interès, en èpoques de dificultats
econòmiques o d’atur, per tornar a formar-se. Això passa aquí
i a totes les comunitats, i a la majoria de meses sectorials per
exemple la consellera de la Generalitat posava damunt la taula
el problema que tenim a una formació professional inicial, que
està pensada per a un estudiant que ha acabat l’ESO, per poder
atendre persones adultes. Hem de cercar models alternatius
perquè hi ha un gran creixement de formació professional de
gent que fins i tot vol treure’s el títol del cicle formatiu de tècnic
o de tècnic superior en base a la formació inicial, i això està
creant problemes aquí i per tot Espanya.

Un altre programa molt important, el PQPI, que a vegades
potser no li donam importància, els programes de qualificació
professional inicial, els he de dir que de 1.019 alumnes en el
2008-9, estam a 2.314 en aquest curs, han augmentat molt els
programes de qualificació professional inicial, amb nosaltres
també. A més a més els diria que hi hem tengut especial cura i
que estam treballant en una resolució per facilitar a aquests
alumnes que van ja cap a un perfil de qualificació professional
inicial, u, aconseguir el certificat de professionalitat 1, i, segona,
una resolució que permeti que en el mateix centre educatiu els
podràs lliurar aquest certificat, perquè després havies d’anar al
SOIB, etc. per treure’l. Per tant, màximes facilitats.

Dins aquests programes de qualificació professional inicial,
també ha augmentat la matrícula més d’un 10% d’alumnes que
fan els mòduls voluntaris, el mòduls que permeten treure l’ESO,
els mòduls que permeten obtenir el primer certificat,
evidentment no forma part d’aquestes estadístiques
d’abandonament escolar, també ha augmentat. 
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També continuam treballant amb més de 18 entitats per
mantenir els PCU, PI amb entitats sense afany de lucre, per
aconseguir tal vegada allà on nosaltres no podem arribar, que
determinats colAlectius, determinades entitats també prestin
aquest servei amb programes que poden suposar dur-los
endavant, la subvenció de 50.000 euros per a cada un d’ells.

També implantar nous cicles. Aquí sí que faré un esment.
Models que seguim, que no hauríem d’haver seguit, però els
seguim, LOGSE i LOE. Model que seguim, el mapa que feren
vostès, capritxós o no, que seguim. Noves implantacions, treus
nous cicles en els centres públics amb modalitat presencial i
quatre a distància. Per tant, seguim aquest mapa, estic content
que vostè digui que tal vegada no s’ha planificat sempre, vostès
i nosaltres, com correspondria planificar, per allò que els centres
educatius tenen aspiracions sempre, els d’ESO, a tenir qualque
cicle formatiu, més enllà d’allò que seria una planificació més
directa de tot el mapa en funció de les necessitats per comarques
i de la rotació necessària de cicles. Hi estic d’acord. Vostès i
nosaltres hem comès tal vegada el pecat algunes vegades
d’atendre les necessitats puntuals d’un centre, les necessitats
puntuals d’un ajuntament. Té tota la raó.

Aquest model l’havíem d’haver pensat abans. Aquest model
que vostè també ha esmentat, ens hauríem de plantejar si
hauríem de tenir els cicles de grau superior en els centres
educatius, o el de grau mitjà, o segons quins centres. Ens
hauríem de plantejar aquest model, a veure si no hauria estat
millor tenir un gran xarxa de centres integrats en el mateix
municipi, amb tot allò que hem invertit en cicles petits i
distribuïts podríem tenir uns centres integrats que permeten,
com vostè diu molt bé, la integració més profunda de la pròpia
empresa i les tres branques de la formació, l’ocupacional, la
contínua i la reglada en horari de matí i horabaixa, fins i tot el
certificat de professionalitat. No sé si encertàrem el model d’un
cicle a cada institut, però ja està bé, gairebé quasi tots, no tots,
el tenen. Això també fa que si a més es consoliden places en
plantilla, sigui més difícil fer les rotacions, perquè lògicament
tot professional aspira a tenir una estabilitat, a tenir una plaça en
propietat i si resulta que aquell cicle després ha de rotar, el
màxim que podem fer, com vostè sap tan bé com jo o més, és
fer-lo de la mateixa família professional.

Per tant, no ho dubti, creim conèixer suficientment el tema
per saber què feim amb les possibilitats que tenim. Jo pens que
un centre integrat hauria de ser una de les apostes fonamentals.
Més li dic, a part de noves implantacions, també l’oferta cada
vegada més important de certificats de professionalitat en els
propis instituts, mitjançant aportacions del SOIB, que han
arribat fins a 1,2 milions d’euros, poder muntar cursos de
formació que permetin certificats de professionalitat en els
mateixos centres educatius, no haver-ho d’externalitzar i en
tenim tot un grapat a totes les illes. També permeten el primer
estadi, nivell 1 i nivell 2, perquè la gent tengui una formació.

Vostè ho diu, ens hem d’adaptar a la realitat econòmica,
social i laboral del nostre mercat, amb temporalització especial.
També la tenim. Tenim tot un grapat de centres que el que fan
és adaptar tot el propi període curricular i el període de
pràctiques en temporada, de manera que, fent la referència i
vostè aquí ho pot comprovar, el que feim és també treballar amb
una temporalització especial per tenir en compte la naturalesa
de les nostres temporades turístiques, no només per a cicles
formatius turístics, sinó de qualsevol tipus perquè la gent pugui
combinar feina i estudi.

També s’ha ampliat la formació professional a distància,
també, pareixia una iniciativa que varen encetar vostès fa uns
anys, també l’hem ampliada passant de 4 a 5 centres de
referència, en aquest cas a distància, i de 8 a 12 cicles.
Actualment hi ha un augment de més del 12% de la matrícula
als alumnes de formació professional a distància també.

Una altra novetat interessant posada en marxa per aquest
Govern, la LOE ho permetia, som molt respectuosos amb les
lleis orgàniques, les faci qui les faci, i aquesta és la primera
comunitat autònoma que ha posat en marxa allò que sempre
demanava el sector, el curs pont, aquell curs per a tècnics de
grau mitjà per passar a grau superior. Han tengut molt d’èxit, els
hem repetit enguany i de 203 alumnes l’any passat, per cert
després el 90% d’aquestes alumnes estan cursant, no només fan
el curs, sinó que després obtenen plaça en el grau superior, han
passat a 292 alumnes. Per tant, una altra iniciativa basada en
aquest decret que vostè comentava i al Reial Decret 1147/2011
de l’administració de l’Estat.

Deixam la formació professional dual, les experiències que
estam duent a terme en aquest moment i dir-li que també me
quedaria parlar -i se’ns acaba el temps- d’allò que fa referència
al desenvolupament d’avaluació i acreditació que vostè
comentava. Jo li diria que en el departament de formació
professional, des de l’any 98, crec que és el departament on hi
hagut més continuïtat, independentment dels canvis, en la línia
que s’ha marcat a l’hora de fer feina en FP. Això crec que és
així, hi ha hagut dos canvis de govern i crec que s’han
mantingut, amb les diferents possibilitats i pressuposts,
iniciatives d’uns i d’altres. Com vostè sap, s’ha començat
l’acreditació de més de 500 persones a totes les illes en aquest
procediment que permet acreditar, en base a la teva experiència
laboral, de tot allò que podries certificar-te. És a dir, és un poc
complicat, però la formació professional moderna parla de les
unitats de competència, en base a les unitats de competència
podries tenir una acreditació que donés lloc a un certificat o fins
i tot a un títol, o als mòduls que necessites per tenir un títol. És
a dir, allò que és diu..., i és veritat que el País Basc va ser
capdavanter, com fan a la majoria de països europeus, és el
sistema d’arribar a aconseguir una acreditació per feina i
experiència. Aquí també s’ha començat.

El centre de referència nacional els va incloure en el mapa.
Varen aconseguir que fossin inclosos per l’Estat. Però quan
arribàrem el juny no hi havia res més, ni els convenis, ni la
plantilla, ni el pressupost. Avui en dia hem arribat a dur a
Consell de Govern, la creació dels tres centres de referència
nacional que ara estan pendents de la signatura, si no hi ha cap
problema de tipus pressupostari, per tal que el ministeri els
reconegui com a centres de referència i podem parlar després
d’allò que trobin pertinent.
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I m’havia deixat per al final. ColAlaboració amb institucions
en tenc un grapat, però algunes d’elles molt sorprenents, deien
si improvisàvem o no improvisàvem. D’un dels convenis que
estic més satisfet és el que vàrem fer amb la Conselleria de
Salut per arribar a aclarir tot allò que feia referència als cicles
sanitaris, molt demandats, tant en imatge radiològica com en
transport, que fa anys que no cobraven els professionals perquè
hi havia un bon embolic entre qui pagava els professionals
sanitaris. Avui en dia hi ha un conveni que ho regula, com
d’altres convenis amb l’Ajuntament de Palma i amb altres
institucions. Realment crec que en línies generals s’està fent una
feina més que important perquè en èpoques de dificultat
continuar amb una oferta molt correcta i en constant canvi dins
la formació professional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, conseller. Estam d’acord, hem de continuar
treballant per als centres integrats, hi estam d’acord, però a
Eivissa. El pròxim s’ha de fer a Eivissa, és important. 

Segon punt, empreses amb consciència de responsabilitat
social. Tant de bo les nostres empreses s’haurien d’haver educat
en aquesta responsabilitat social, tant de bo!, perquè la
colAlaboració per tirar endavant una formació professional seria
més fàcil. Però també és una de les assignatures pendents. 

Però bé, passam a la formació professional dual, perquè em
quedaré sense temps. Des del nostre punt de vista la formació
professional dual o d’alternança, guanya motivació per part de
l’alumnat, supòs que hi estarem d’acord, guanya en motivació,
guanya en aprenentatge, en motivació laboral, involucra
l’alumne. I pel que fa l’empresa, assumeix responsabilitats i
participa proactivament de la recerca de futurs professionals. Hi
estaríem d’acord. I a més, amb les cambres de comerç o
diferents associacions empresarials com a pont entre aquests dos
mons. 

Però aquí a les Illes Balears des del meu punt de vista,
entenem que la formació professional dual ha arrancat a marxa
de caragol, per aquesta situació econòmica, o perquè no s’ha
sabut fer millor. Per a Mallorca amb tres centres com a previsió
inicial, finalment s’ha quedat reduït a un sol. Hi ha un sol cicle
formatiu que ha tirat endavant, el Borja Moll de disseny de
pàgines web. No s’ha estat capaç de tirar endavant cap altra
sortida, encara que sigui dins aquesta fase experimental. Per
tant, dificultats, és difícil en aquests moments tirar endavant
aquest nou model de formació professional. Això crec que ha de
quedar ben clar. Per tant, com a filosofia general és una bona
opció i ben segur que a altres llocs funciona. Agafam Alemanya
els anys vuitanta, els anys noranta amb un 17% de creixement,
qualsevol FP tira endavant amb aquestes previsions
econòmiques. Quines inversions meravelloses devien poder fer
les empreses amb aquesta formació de les empreses amb un
17% de creixement. Però aquí, amb la situació que tenim, com

la podem tirar endavant, és difícil, costa, és positiu el model,
però com el tiram endavant?

Per tant, les empreses passen una situació complicada, que
retura participar en aquest projecte. Ens trobam que els
empresaris són reticents a assumir estudiants amb contractes de
formació, amb allò que això implica de despesa, el contracte,
assegurances, etc. I aquí hi ha un tema que li volia comentar, és
un dels dubtes que tenc, com es pensa resoldre. És a dir, existeix
el perill d’usar d’una forma picaresca els contractes de la
formació professional dual, per tal de substituir contractes de
treball. És a dir, què fa la conselleria per fer front a aquesta
possible picaresca? Quines mesures ha pensat prendre el Govern
perquè realment es facin contractes d’aprenents, en comptes de
substitució encoberta de llocs de treball?

A més, a les Illes Balears ho posam dins un projecte que es
du a terme a nivell d’Estat, la qual cosa com sempre ens genera
problemes afegits i aquí vostè s’hi ha referit, però molt
breument. Els contractes s’han de fer per un any
obligatòriament, mentre a les nostres illes molts llocs de treball,
a causa de l’estacionalitat, ho són per un temps inferior. S’ha
tengut en compte l’especificitat econòmica de les Illes Balears?
No s’ha tengut en compte que som una societat que pateix una
forta estacionalitat. No s’ha tengut en compte que la majoria de
les empreses són petites i mitjanes i que la formació
professional dual arreu d’Europa s’aplica bàsicament a la gran
empresa? Evidentment s’haurien de poder fer contractes per
menys temps, però sembla que això també necessita l’acord de
Madrid, com estan aquestes negociacions? Pens que s’hauria de
repensar, tenint en compte que l’FP reglada tal i com la tenim
ara, compta amb una valoració positiva, possiblement està
massa encasellada, se li ha de tenir aquesta flexibilitat, ha de
tenir els mitjans que siguin necessaris, però solucionant aquests
problemes puntuals, la formació en aquests moments de crisi
econòmica i sense possibilitat de marge, està funcionant. 

Per tant, hi ha una oferta extensa de cicles, possibilitats i fins
i tot, com vostè ha reconegut, hi ha llistes d’espera i augment de
matrícules. Per tant, crec que té també els millors resultats
acadèmics dins l’àmbit de l’educació. Per tant, la pregunta és
per què no gastar les energies reforçant allò que realment
funciona? Això jo crec que és un punt de reflexió. I no voldria
que pensàs que estam en contra de la formació professional
dual, al contrari, hi estam a favor, però no voldríem que tampoc
vostès la tenguessin com la banya que es posa dins el forat i no
es treu d’allà mateix. Caure en la cabòria absurda d’usar-la com
un tòtem del Govern, perquè ve de Madrid, perquè ve del Sr.
Rajoy i aquí l’hem d’aplicar. Som unes illes, amb un mercat
discontinu, petit, amb una greu estacionalitat. Reflexionem i
mirem com es pot aplicar. Això és important.
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Em torna sortir el llum vermell i em queden molts de temes,
en parlarem en comissió. Però també m’agradaria saber com
està el tema de Can Marines. Més coses, Formentera, el
compromís amb Formentera. Com a mínim les tutories
presencials, com a mínim els exàmens a l’illa de Formentera. El
compromís ha de ser ferm del Govern en aquests temes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. I per tancar la qüestió i en torn de
contrarèplica té la paraula el conseller Sr. Bosch.

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

Sra. Diputada, primer de tot, sí, el nou primer centre integrat
serà a Eivissa. Dos, serà el de Can Marines lògicament. Em sap
greu perquè seria difícil que haguéssim encertat, però li cont el
problema que ens hem trobat a Can Marines...

(Remor de veus)

Ha de ser d’hoteleria? Idò perquè aquest conseller pogués
començar a parlar avui en dia d’un centre integrat d’hoteleria,
s’hauria d’haver començat per fer un avantprojecte i no está, ni
se le espera.

(Alguns aplaudiments)

Sempre se’ls ocorren les idees quan arriba el Partit Popular,
quan hi són vostès, van, miren, comparen, cerquen una cosa
millor i no compren. Sempre fan voltes, sempre fan plans,
sempre fan voltes, però projectes i doblers no en posen, no en
posen!

(Alguns aplaudiments)

Després arriba el Partit Popular i ja li he contat a Eivissa.
Però és igual, ja sabia que no encertaria. De totes maneres per
al president del Consell d’Eivissa i un servidor, dir-li que per
exemple el Govern, ho dic per seguir uns protocols, el Govern
a la legislatura autonòmica va publicar el juny de 2011, quan ja
estaven de partida, la creació del centre integrat de formació
professional de Can Marines, el crearen vostès el juny i ara
volen que no el creem, que el canviem? Això és programació?
No, el Sr. Tarrés hi està d’acord i tant, si hi varen fer feina des
del consell insular! Sr. Tarrés, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Efectivament, nosaltres farem allò que toca. Es crea el centre
el mes de juny i entre tots, amb la feina de l’anterior executiu
del consell insular per aconseguir aquest fantàstic centre i la
feina de l’actual, posarem en marxa Can Marines, amb família
professional agrària, i després en farem d’altres. Però de
moment seguirem els calendaris i el decret que vostès varen
publicar en el BOIB. Si faig el contrari, malament rai! És que no
l’encertam de cap manera.

Segon compromís. Hi ha tutories presencials, li ho assegur
perquè amb la seva companya de Formentera ja en vàrem parlar
en aquesta cambra, que farem l’impossible per fer allò que ja
férem el 98 quan vàrem obrir i vàrem aconseguir que a l’Institut
de Formentera se fessin les primeres proves de selectivitat sense
haver d’anar a Eivissa. No sé si tots, però la majoria dels
exàmens que hagin de fer dels cicles formatius a distància per
a alumnes formenterencs, farem tot allò que sigui possible
perquè es facin a Formentera.

Més li dic. Quant a formació professional dual. Miri, no hi
ha un model d’FP dual, hi ha cinc modalitats de contractes que
es diu model amb alternança. Nosaltres no hem badat. El decret
de l’Estat, el decret impulsat pel ministre Wert, és del novembre
de l’any passat. Però nosaltres el juny de l’any passat ja
presentàrem oficialment el projecte a la Cambra de Mallorca i
el juliol comunicàrem a la Direcció General de Formació
Professional el projecte experimental que pensàvem dur a terme,
el juliol de 2012, el ministeri encara no havia tret el reial decret.
Per tant, hi creim, però no és que facem cap "seguidisme" de
ningú, ni que hagi de ser la panacea, és una modalitat més d’FP,
en alguns països és l’única, a d’altres és mixta, però és un model
interessant per explorar, molt interessant.

Segona, per què no hem aconseguit més empreses de les que
volíem? Home, perquè tenim unes condicions difícils per
contractar. I si a més a més és contractar en formació, més s’ho
pensa un empresari, jo ho comprenc. Però això no implica que
no facem un caramull de feina per aconseguir noves empreses.
Tenc aquí el programa, després l’hi puc passar, de la previsió i
dels avantatges que suposa aquest model quant a contractació i
més si es passa a contracte indefinit. Però estic totalment
d’acord amb vostè, tenim la problemàtica dins el sector hoteler
dels contractes d’un any que realment amb les temporades
turístiques se’ns fa molt difícil. Però ho intentarem, intentarem
en base a les nostres resolucions, fer una modificació, posar en
marxa els mecanismes perquè en el conveni laboral d’hoteleria
es plantegessin contractes amb modalitat dual inferiors a un any
o es plantegés algun tipus de solució perquè la formació
professional dual, precisament perquè no sigui una modalitat de
contractació menor o encoberta, va a sous de conveni. Mentre
que una modalitat que s’anomenaven tallers d’ocupació, vostès
ho coneixen, la passada legislatura, eren un model subvencionat
de 400 euros, semblant a allò que es dóna a un alumne que obté
una beca-salari en el SOIB després d’acabar la carrera. La dual
té salaris de 800, 900 i 1.000 euros. La vertadera dual, al llarg
de la formació preveu increments de sou. La vertadera dual no
només s’ha de donar en les grans empreses, li assegur que no.
A altres països europeus la perruqueria, la ferreteria, el tècnic
elèctric que fa muntatges elèctrics ofereix una o dues places, si
pot, en formació.

El problema és que l’oferta no està en funció d’un mapa,
està en funció de l’oferta de formació de les empreses, i això és
un model que capgirarà, per a qui el cursi, que li repetesc que no
és tothom, el concepte de demanar plaça, no es demana plaça,
es demanarà feina per formar-te i el concepte és completament
diferent. Té un gran avantatge, baixa dràsticament l’atur juvenil,
es el gran invent de països avançats. I suposa una decisió
política, que jo vaig tenir el gust de compartir amb persones
socialdemòcrates i conservadores de països avançats, hi ha un
acord nacional que aquest model és favorable per a tot el país,
que és allò que el país ofereix, allò que et pot formar i cercar
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qualque cosa relacionada amb allò que et pot formar i
segurament tendràs feina. És una decisió política molt més
important del que es pensen, però també hi ha una gran relació
entre el mercat formatiu...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Conseller.

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

... i el mercat laboral. Quan vulguin tornam a parlar més a fons.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 3192/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general
tributària del Govern de les Illes Balears, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 1089/13.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Moció RGE núm. 3192/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general tributària del
Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 1089/13.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
moció, té un temps de deu minuts el Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Segur
que tots vostès recorden, a primers d’aquesta legislatura, aquest
govern porta ja pràcticament dos anys gestionant, que el
plantejament en matèria econòmica que feia el Partit Popular,
i més en concret la Vicepresidència Econòmica, era que
resultava imprescindible i necessari fer front a una política de
retallades per arribar a aquell objectiu de dèficit que s’havia
fixat. En aquell moment es deia que la política de retallades era
l’única via possible, era l’únic camí a seguir per arribar a aquest
objectiu. La veritat, i una vegada conegut el resultat del passat
exercici, és que no s’ha arribat a l’objectiu de dèficit que s’havia
fixat, i no s’hi ha arribat a pesar dels retalls que s’han fet, de tot
allò que s’ha eliminat, fins i tot allò que mai no s’hauria d’haver
tocat. 

Per tant, avui, i dues setmanes després de la interpelAlació al
vicepresident Econòmic en matèria de política tributària, toca
continuar parlant del mateix que venim parlant ja en aquest
mateix ple les dues darreres setmanes, de política tributària -
política tributària que no tan sols en venim parlant fa dues
setmanes sinó que continuarem parlant-ne, supòs, al llarg de tot
el mes, perquè hi ha una llei en tràmit parlamentari-, i de
política tributària és d’allò que, precisament, des de la
vicepresidència, és té poques ganes de parlar, podem parlar, i de
fet s’ha parlat, en les dues darreres setmanes de moltes coses,

sobretot de molta història, però de política tributària i de
resultats i de les conseqüències se n’ha parlat poc. I així va
quedar clar tant a la interpelAlació com en el debat de les
esmenes a la totalitat d’aquesta llei de nous imposts. 

El màxim responsable de la política tributària d’aquest
govern va parlar de moltes coses, va fer molta història, però de
fiscalitat en va parlar poc i del poc que va parlar recordaré que
va manifestar, entre d’altres coses, no entendre que se li digués
que la seva política tributària no és ni progressiva ni igualitària.
No ho entén, diu, jo crec que està prou clar, una política ..., està
prou clar, que sigui un increment de la pressió fiscal aplicant
imposts i taxes de forma lineal fa que tothom pagui el mateix,
guany el que guany, i que, per tant, aquest fet està molt allunyat
del precepte fonamental en fiscalitat, que és: qui més guanya
més paga. Crec que és bo d’entendre, i per a un expert en
matèria econòmica, com el vicepresident, encara ho ha de ser
més.

I això és un fet que és clarament injust i és clarament injust
perquè el fet que per obtenir, per exemple, una targeta sanitària
o per comprar un litre d’aigua o un litre de suc pagui
exactament el mateix qui guanya més de 120.000 euros a l’any
que qui té un sou de 400 euros al mes i amb aquests 400 euros
ha de mantenir una família de tres o quatre persones, fa que
sigui una mostra clara de l’absència absoluta de sensibilitat cap
als més necessitats, sobretot en matèria tributària. Aquest
govern no té cap cura d’aquells que més pateixen i la seva
política tributària va dirigida directament contra aquestes
persones.

Una prova més que no estan disposats a aplicar aquesta
progressió tributària i aquesta justícia fiscal és l’afirmació que
va fer també el vicepresident en els debats aquestes setmanes,
que gràcies a aquest govern no s’ha tocat l’escala d’IRPF, com
si això fos un mèrit. Senyores i senyors diputats, el més correcte
seria incrementar la pressió fiscal, via aquest impost si fa falta,
a aquells que guanyen més de 120.000 euros i això ha de servir
per amollar i reduir aquesta pressió fiscal als que menys salari
tenen en aquesta comunitat autònoma.

També des de la Vicepresidència es va dir, i avui el Sr.
Aguiló ho ha repetit, embarcat en aquesta nau de manipulació
i falsedat que darrerament en fa gala, que l’oposició demana que
no s’ajustin les despeses i al mateix temps que no s’incrementin
els ingressos. I això, senyores i senyors diputats, és fals, és una
mentida més de les que es diuen des d’aquest govern. 
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Aquesta oposició quan governava, li voldria recordar al
vicepresident i als senyors diputats, quan governava va ser la
primera comunitat autònoma de l’Estat a ajustar el pressupost
de despesa, la primera. Però no tan sols això, també li recordaré
una altra cosa, recorden vostès una proposició de llei d’un
impost mediambiental? Recorden vostès la proposta d’aplicar
l’impost de patrimoni a 2012? Recorden vostès la proposició de
llei sobre IRPF, transmissions patrimonials i successions? Dic
si ho recorden perquè, com que diuen que nosaltres no volem
millorar els ingressos, totes aquestes propostes que milloraven
clarament els ingressos varen ser rebutjades pel Partit Popular
i varen ser rebutjades amb el suport de Vicepresidència
Econòmica, el mateix que ara diu que nosaltres no volíem
millorar els ingressos. Per tant, vostès varen votar en contra.
Però a més, en un clar exercici d’hipocresia qui votava en contra
de tot això, qui jurava i perjurava que no es pujarien els
impostos és qui ara menteix i acusa l’oposició d’estar en contra
de l’increment dels ingressos. Aquest govern està clar que és
una versió barata d’aquella pelAlícula del doctor Jekyll i míster
Hyde.

Insisteixen que la crisi actual no és d’ingressos, el
vicepresident diu que és una crisi de deute, diuen que reduir
l’endeutament és el que ha de permetre la recuperació
econòmica i el foment de l’estalvi. Però resulta que al mateix
temps no fan res per anar en aquesta línia, Sr. Vicepresident, no,
no, vostè es pot estranyar i pot posar cares, però vostès em diran
què fan per reduir l’endeutament quan l’han incrementat el 2012
prop de mil milions d’euros. No sé si això és reduir
l’endeutament? Jo crec que no, mil milions són mil milions. Per
tant, ni redueixen l’endeutament i, a més, ni fomenten l’estalvi,
perquè m’agradaria que vostès em digués en aquests moments,
quan hi ha dificultats per arribar a finals de mes, quan moltes
famílies tenen dificultats per donar de menjar a tots els seus
membres, qui es pot permetre el luxe d’estalviar tengui el
Govern el deute que tengui, qui si el Govern rebaixa deute
tendrà més possibilitats d’estalviar? Que jo vegi, ningú.

Però tot això no és suficient, i ara han decidit continuar
castigant no tan sols els més necessitats sinó que ja hi han
sumat, ara també, importants sectors comercials a les nostres
illes. Vostès tenen en peu de guerra a tots aquests sectors, i ho
tenen així en ple inici de la temporada turística. Vostès estan
disposats a posar en perill 3.000 llocs de feina. Vostès permeten,
jo diria fins i tot que obliguen, que nombroses empreses
d’aquestes illes les abandonin. I a vostès els és igual que els
perjudicats siguin en aquests cas concretament els ajuntaments.

Novament ho fan manipulant i enganyant. Parlen de
proposta fiscal verda, parlen d’objectius extra fiscals, i en
aquestes setmanes ha quedat prou clar que la seva reforma fiscal
ni és verda ni se li acosta, és simplement recaptatòria. Li
recordaré un fet, Sr. Aguiló, perquè va ser vostè qui va dir això,
vostè ho va reconèixer a la sortida d’una d’aquestes breus
reunions que ha tengut amb els sectors afectats pels nous
impostos, a la sortida d’una d’aquestes reunions, a una pregunta
que li feren de, fins on era el límit per negociar amb aquests
sectors, vostè va dir que el Govern ha fet una previsió
d’ingressos concreta i per sota d’això no hi ha cap negociació
possible.

Clar, quan un sent aquesta frase he de dir que el
vicepresident aquí va reconèixer quina era la veritat, no va
parlar de si la negociació podia afectar o no el medi ambient, no
va parlar si la negociació podia afectar o no la consecució
d’aquests objectius extra fiscals, tan sols va parlar de la previsió
de recaptació. I això és la realitat dels fets, més enllà d’això tot
són flors i violes que interessa al vicepresident posar damunt la
taula.

Per acabar, vull dir que davant de tot això el Grup Socialista
ha presentat una moció amb cinc punts de proposta d’acord. Un,
constatant quina és la realitat dels fets, la situació és molt
dolenta, la crisi afecta els que més malament ho passen i el
Govern no hi fa res. Per tant, hem de constatar aquesta realitat,
a partir d’aquí s’ha d’instar el Govern que es replantegi la
política tributària, i com a primera passa s’ha de retirar el
projecte que està en tràmit perquè és injust, perquè és insolidari
i perquè no és ni de lluny progressiu.

El Govern d’aquestes illes s’ha de replantejar una política
que va en contra de la millora de la nostra economia, que va en
contra de l’ocupació, que va en contra de la recuperació de les
economies familiars. Tot això no pot continuar pel mateix
camí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

... per tant, i acab, Sra. Presidenta, hem de rebutjar qualsevol
política que vagi en aquesta línia i hem d’instar el vicepresident
Econòmic i el Grup Popular que es replantegin la política
tributària, que s’asseguin no tan sols amb els grups
parlamentaris a parlar de política tributària, que es pot,
asseguin’s també amb els sectors que resultaran afectats i
intentin consensuar una política. Sé que és impossible arribar a
un cent per cent d’acord, però es poden fer les coses d’una altra
manera, no contra els sectors, no contra els treballadors sinó
amb els treballadors i amb els sectors. Aquesta és la diferència
de la política fiscal que apliquen vostès de la que és
recomanable i que li demanam que tenguin en compte.

Per tant, té una nova oportunitat de no continuar endavant
amb aquesta política, de retirar el projecte i d’asseure’ns a parlar
de com hem de fer les coses per arribar al punt que toca, però
d’una altra manera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn, ara, del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula el Sr.
Alorda, per un temps de deu minuts.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 2 d'abril del 2013 3515

 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Boned, com vostè ha dit, aquest és un debat que en
bona mesura tenguérem amb les esmenes a la totalitat de nous
imposts del Govern la setmana passada i crec que varen quedar
prou aclarides les posicions, les posicions dels grups, però
també les posicions de diversos sectors econòmics que en bona
mesura eren presents en aquesta sala.

Compartim grosso modo les propostes que ens fa el Grup
Socialista i, per tant, les votarem a favor. Tanmateix, no puc
estar de dir que nosaltres hauríem començat qualsevol debat
sobre ingressos amb una denúncia sobre el sistema de
finançament. Som una de les comunitats en despesa pública per
habitant més baixa de l’Estat, i sobretot som la pitjor en despesa
pública en relació amb la riquesa que genera. I això no obstant,
incomprensiblement, un dia sí i l’altre també, el PP continua
atribuint tots els mals a aquesta migrada, trista, despesa pública,
una despesa social que té la insensibilitat de qualificar de
supèrflua, que és superior a la que ens podem permetre. No hi
estam d’acord. El nostre PIB ens permet un estat del benestar
més ambiciós, i no només dels (...) ultraliberals es pot
considerar que la nostra despesa pública és excessiva, basta
mirar i comparar amb arreu del món, amb arreu dels nostres
països del nostre entorn. I no es pot mantenir la tesi, ja esdevé
insultant, que la despesa en educació, en sanitat o en serveis
socials és improductiva, com afirma el vicepresident Econòmic.

Potser l’única cosa positiva del debat de la setmana passada
va ser que el PP es declarés favorable a millorar el sistema de
finançament, ho va fer falsejant, com gairebé en tot el que parla,
de la seva aparició històrica, que ha estat contrari a qualsevol
millora i negant l’evidència que el sistema actual és millor que
l’anterior, molt millor que l’anterior, ho diu fins i tot el Sr.
Montoro, però, com a mínim, va apostar per millorar-lo, com
fins ara no ha mogut un dit, no mou un dit, no només això sinó
que ha consentit perdre les inversions estatutàries, no és que ho
hagi consentit, és que ho ha promogut amb un servilisme
miserable. 

Dit això, el que em sembla imprescindible per contextuar la
nostra posició, també vull apuntar que pensam que hi ha marge
per a la nostra pressió fiscal, tot i el saqueig al qual som
sotmesos, i que avui aquesta pressió ja és de les més altres de
l’Estat, però encara, encara no tenim la pressió fiscal dels països
de referència a la Unió Europea. 

El nostre grup manté les virtuts d’una pressió fiscal
congruent amb un estat del benestar condret. No ens fa por
parlar d’impostos, i posats a reconèixer errors, nosaltres
lamentam haver donat suport a quasi fer desaparèixer l’impost
de patrimoni i a baixar en excés les donacions i successions. Cal
recuperar progressió en el sistema i, per tant, justícia en el
sistema tributari que tenim. I, certament, no ho farem amb les
figures que tramita el Partit Popular. 

És amb aquesta doble precisió que votarem la moció, volem
impostos, els que no volem són els que s’imposen, i molt
especialment gravar productes de primera necessitat, com
encertadament rebutja la moció. Impostos que no és cert, i ja
s’ha dit, que fomentin l’estalvi i molt menys que gravin una
expressió de riquesa, com manté l’exposició de motius. Tenim

propostes alternatives i les hem defensades en aquesta tribuna,
tot haver de sofrir un dia sí i un altre també que el PP ho negui,
que el PP negui l’evidència que consta en el Diari de Sessions
i en els butlletins oficials. El PP ens retreu exactament el que
ells han fet, diu que volem més despesa i no volem més
ingressos, ho ha tornat a dir avui encara el vicepresident
Econòmic, talment el que ha fet el Partit Popular. Quan
nosaltres sí que hem proposat aquí ingressos. És el PP que
demanava més despesa i s’oposava amb ungles i dents als
impostos, a l’anterior legislatura s’hi va negar en rodó i s’hi ha
negat en aquesta, fins que ho ha fet ell.

Quan el 2010 plantejàvem millorar els ingressos alAlegàvem
que havíem caigut en picat i que els vessats en el bum
immobiliari ja no tornarien. Arguments que deia la setmana
passada el Sr. Aguiló en aquest parlament. Però el 2010 el PP
s’hi va oposar amb virulència, i avui no només no ho reconeix
sinó que vol continuar transmetent que són els únics que anaven
bé, els únics que anaven bé i acusen tots els altres. És el PP, qui
acusa els altres d’enganyar, els que deien i repetien que els
impostos no servien per sortir de la crisi, al contrari, que pujar
els impostos ens enfonsaria en la crisi, que no només en haver
sortir de la crisi podríem parlar d’augmentar impostos, en haver
sortit. És exactament el contrari, paraula per paraula, del que ens
diu ara que governa, que s’han de pujar els impostos per mor de
la crisi per sortir de la crisi i que llavors els eliminaran. És
exactament la tesi contrària a la qual mantenien en aquesta
tribuna fa just dos anys.

I tots vostès saben quina era la promesa electoral del Partit
Popular, ho reconeixen ells, com a mínim, una que reconeixen,
que per sortir de la crisi fora impostos i més despesa en
educació i en sanitat, per exemple. Com? Tot havia de sortir de
l’eficàcia i de la confiança econòmica que generarien en els
sectors econòmics. Això era la recepta. Idò, la setmana passada
bona part dels sectors econòmics eren aquí i, què vol que li
digui? Jo no els vaig veure pegant botets d’alegria ni fent
mamballetes.

El PP ha enganyat els ciutadans, els ha enganyat, als sectors
econòmics, però sobretot ha enganyat els seus votants. Per això
resulten especialment indigestos tots els impostos que
plantegen, però també -i aquí és la clau per la nostra oposició-
a qui van dirigits, impostos sobre el consum que dificulten la
recuperació econòmica, impostos que no tenen cap mirament
per la gent que pitjor ho està passant. 

Per això, i també sumant-nos a la proposta que feia el Sr.
Boned, ja que el PP ha fet un gir copernicà en matèria fiscal,
com a mínim, podrien mirar de crear les condicions per a un cert
consens polític i social sobre el model tributari, la qual cosa
aportaria estabilitat al sistema.

Així ho destacava per exemple Fernández Ordoñez l’any 77
quan va capgirar el sistema tributari espanyol, fent un notable
esforç d’homologació europea, insistia ell que no podia ser el
model de la UCD, sinó que sortia dels Pactes de la Moncloa, i
de fet varen tenir un ampli suport i durabilitat.
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No faria gens de mal superar aquest maniqueisme tan absurd
i caricaturesc que vivim en aquesta cambra i ser capaços de
parlar seriosament d’un tema extraordinàriament seriós com és
el de la política tributària, però no és aquesta l’actitud del Partit
Popular, un dia sí i l’altre també continua menyspreant la resta
de grups polítics i l’aportació dels sectors productius. El
vicepresident fins i tot és capaç de pujar a aquesta tribuna i dir
que l’esquerra, tota l’esquerra, no sap governar; menysprea totes
les aportacions econòmiques i socials que ha fet l’esquerra amb
la creació de tot un model europeu; s’ha de ser molt sectari, però
molt i molt sectari per entendre així la història d’Europa i de les
Illes Balears.

Repensin-s’ho, per part nostra -com saben- no tendrem
inconvenient a treballar sobre fets imposables que gravin la
riquesa efectiva i que gravin la renda, els ingressos efectius i no
el consum o també impostos ambientals, impostos veritablement
ambientals i no com excusa com fa el projecte de llei en
tramitació. 

Aquesta moció podria ser un punt d’inflexió, tant de bo ho
fos, però francament no veim les condicions ni el to en aquesta
casa com per arribar a aquest acord. Per part nostra sí que
donarem suport i donarem l’oportunitat que aquest gir es
produeixi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara d’intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Francisco Mercadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He de reconèixer, Sr.
Boned, que no deix de sorprendre’m quan veig el sentit del
debat i com es presenta la moció derivada del debat
d’interpelAlació. Tal volta ja no m’hauria de sorprendre perquè
és evident que és un debat interessat i que no recull la realitat
dels fets, la realitat de la situació dels comptes públics ni
tampoc quin ha estat el posicionament del seu grup parlamentari
en el passat i quin és el seu posicionament ara mateix, tot sense
entonar ni el més mínim mea culpa.

Tot, una vegada més, com si vostès no haguessin governat
mai a la comunitat autònoma, tot com si vostès no haguessin
aparegut mai a l’escena política, caiguts del cel avui aquí i,
evidentment, fent una exposició una vegada més interessada i
parcial de la realitat culpant una vegada més el Govern del
Partit Popular amb el cor del Sr. Alorda.

Pens sincerament, Sr. Boned, que afortunadament la nostra
societat cada vegada té més experiència en el nostre sistema
democràtic. La societat sap perfectament d’on venim, quina era
la situació i sobretot sap dels esforços que s’estan fent per
canviar la situació, una situació que teníem i que es va
evidenciar que ningú no volia continuar com estava, això va
quedar més o menys clar per no dir, claríssim.

Resulta que tenim en aquests moments un govern reformista
que està canviant tot el que faci falta per modificar la situació,
que no es queda mans plegades a esperar que la situació canviï
per si mateixa, sinó que és el promotor, que és el protagonista,
que lidera els canvis normatius necessaris per fer un tomb a la
situació econòmica per a la qual els ciutadans varen reclamar un
canvi, jo diria un canvi a crits.

Per centrar, però, una mica el debat hem de fer un poquet de
reflexió, d’on venim? Hem de centrar el debat, d’on venim?
Venim d’un govern que va considerar que la millor política a un
moment de recessió econòmica, a un moment de caiguda dels
ingressos públics, la millor solució era gastar més i més i
continuar gastant sense importar que després aquestes despeses
s’haguessin de pagar, aquest és el punt de partida, amb un
dèficit absolutament descontrolat i pensant que la situació
canviaria per si sola, això sí, grans declaracions que s’havien de
tancar empreses públiques, que s’havia de racionalitzar el sector
públic instrumental, que s’havia d’acomiadar personal de les
administracions perquè no es podia mantenir, però la realitat és
que, a l’hora de la veritat, res de res.

Es va dir també, fins i tot es va arribar a dir que s’havia de
fer una reforma impositiva, una reforma d’impostos, però una
altra vegada res de res. Jo no sé, Sr. Boned, si és que com que
eren tants de partits que conformaven el pacte no es posaven
d’acord, no ho volien fer, tenien les eleccions a prop, massa
interrogants, però tan sols declaracions, paraules, intencions,
però cap fet ni un.

Quina és la política de l’actual govern? Crec que la coneix
tothom a hores d’ara, és molt clara, amb fets i amb paraules, les
dues coses, la política del Govern consisteix a una reducció
sense precedents de la despesa pública de la nostra comunitat
autònoma, una reducció de la despesa supèrflua, d’allò que era
ineficient, del greix.

I és que no fa falta ser molt intelAligent per saber que són els
ciutadans els que amb els seus impostos, amb les seves
contribucions suporten el sistema. Què millor doncs que tenir un
govern responsable amb la despesa i que té cura dels doblers
que gasta, com es gasta i què es gasta? I no un govern que es
dedicava a fer tant sols declaracions de cara a la galeria, però
que a l’hora de la veritat no duia cap acció a terme.

Però és una evidència que aquesta pressió fiscal de la qual
vostè parla a la seva moció ve motivada per la despesa
descontrolada, per un increment de la despesa pública a un
moment de dificultat econòmica màxima, quina paradoxa, just
el contrari del que es recomana i es recomanava llavors també
des de totes les institucions internacionals. 

La setmana passada vàrem debatre aquí el Projecte de llei de
mesures tributàries per la sostenibilitat de la comunitat
autònoma, personalment vaig escoltar els representants del
Govern i del meu grup parlamentari dir molt clarament que no
era una pujada impositiva desitjada, que no era el que hi havia
previst, però que el Govern ho havia de fer perquè la comunitat,
després d’haver ajustat la seva despesa, ha de poder ser
sostenible, com diu el títol de la llei. Unes manifestacions que
em semblen sinceres, fins i tot m’atreviria a dir difícils, però
que s’assumeixen amb responsabilitat des del Govern i des del
Grup Parlamentari Popular.
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Doncs bé, Sr. Boned, jo no l’he escoltat ni a vostè ni a cap
membre del seu partit cap vegada, cap vegada ni una, en aquesta
tribuna a cap membre del seu partit reconèixer la seva política
de despesa descontrolada, no han reconegut mai que no va ser
una política encertada. No he sentit cap vegada demanar
disculpes a cap membre del seu partit, no els he sentit cap
vegada assumir cap responsabilitat en la situació quan vostès
saben perfectament que això és així. Ni més ni manco que 300
milions d’euros és el que haurem de pagar d’interessos per una
catastròfica gestió, però, quina és la pregunta real? D’on surten
aquests doblers? Qui ho paga això? Qui ha de posar la mà a la
butxaca per a finalment responsabilitzar-se de les decisions
desafortunades? On és la responsabilitat dels dirigents que ens
han conduït a prendre aquestes decisions?

Surti del Parlament, Sr. Boned, parli amb la gent, els
ciutadans hem pagat els nostres imposts, però els responsables
de la gestió dels recursos no han sabut ajustar-se a una nova
situació, i resulta que són els ciutadans els que hem de tornar
pagar? On queda la responsabilitat d’una nefasta gestió dels
doblers públics, on queda?

Sincerament pens que segons quins dirigents -i ho dic ben
clarament- haurien de quedar directament inhabilitats, seria un
bon començament...

(Remor de veus)

...seria un bon començament no només que assumissin...
seria un bon començament que assumissin que no només són a
l’oposició, sinó que són els ciutadans els que els han fet fora,
són aquells que paguen els seus imposts els que els han fet fora,
són els que vostès varen defraudar amb la seva inactivitat i el
seu no fer res de res i esperar que les coses canviassin per si
mateixes.

Demanin per favor disculpes als ciutadans, és el mínim que
s’espera de vostès.

En matèria fiscal el Govern té dues fites que s’han debatut
ja diverses vegades tant a plenari com a comissió, una té relació
amb frau fiscal del qual el Govern ha presentat uns resultats
encomiables, uns resultats diria que molt bons. I una altra que
és la reforma fiscal, una reforma fiscal basada i en línia amb els
països més avançats d’Europa, amb un gran component
ecològic. I per una altra banda, una progressió en relació amb
els imposts de transmissions patrimonials on es crea una nova
escala on qui major capacitat d’adquisició demostra paga més
imposts.

Però, aquesta reforma fiscal s’ha duit a terme després de fer
un procés de racionalització de la despesa pública, d’evitar
despesa innecessària, d’implementar a l’Administració allò que
tots hem fet a casa nostra que no és ni més ni manco que reduir
les despeses als ingressos, d’aplicar criteris d’eficàcia i
d’eficiència. 

La realitat, Sr. Boned, és que vostès tenen un gran problema
amb aquest nou govern, el seu problema és que no assumeixen
els senyals positius que el Govern envia a l’exterior. En primer
lloc, el Govern ha davallat el dèficit del 4,2 fins a un 1,8, és a
dir, un ajustament de 2,4 punts bàsics. Això no s’ho imaginava
ni el seu profeta Manera, que s’expressa en articles de premsa
i que augurava un 3%, s’ha quedat absolutament descolAlocat.

En segon lloc, avui hem conegut que duim cinc mesos
davallant les dades d’atur, el producte interior brut cau tan sols
un 0,3, la següent comunitat autònoma triplica la comunitat
autònoma de les Illes Balears, sí, cinc mesos, cinc mesos. La
inversió privada torna a creure i a apostar per les Illes Balears,
prova d’això és que just aquí, al casc antic de Palma recentment
s’obriran cinc hotels de luxe, aquí al costat. 

Aquestes dades, Sr. Boned, són les que vostès no acaben
d’encaixar, que es comencin a veure els primeres senyals de
recuperació de les Illes Balears, que les coses estan canviant.
Com li dic, no acaben d’encaixar aquestes xifres i aquests
resultats, vostès han quedat a una altra època, a l’època de
l’enfrontament, del renou, de la gresca, d’intentar tapar la
realitat traient cada dia un tema nou, insultant els membres del
Govern, traient temes personals, però no assumint la realitat i la
bona feina que es du a terme per part del Govern.

Som conscients que es demana des del Grup Parlamentari
Popular un esforç extra als ciutadans, però no ens tremola el
pols, perquè aquesta és la responsabilitat que ens han
encomanat, tal com diu el títol de la reforma fiscal, per fer
sostenible la comunitat autònoma.

Si es prenen aquestes mesures, senyores i senyors diputats,
és perquè són mesures extraordinàries, per a una situació
extraordinària i així va quedar ben clar en el debat de la setmana
passada, l’objectiu és evitar el colAlapse del sistema, ni més ni
manco, és aquesta la realitat.

Escolti, Sr. Boned, una dada objectiva -ja sé que per ventura
és massa que jo li demani un poquet d’objectivitat, però ho
intentaré-, enguany s’han de pagar gairebé 800 milions d’euros
entre amortitzacions i interessos d’aquell pastís, d’aquell
brownie diríem, que vostès varen deixar als ciutadans de les
Illes Balears, amb un deute de més de 6.000 milions d’euros, tan
sols en concepte d’amortitzacions i interessos 2,2 milions
d’euros diaris que s’han de pagar als que ens han deixat els
doblers, i vostè ve aquí a dir avui que es retiri la reforma fiscal?
Vostè ve aquí avui a dir que la política fiscal del Govern té
efectes negatius per a l’economia? Vostè ve a dir..., què ve a dir,
què ve a dir, Sr. Boned?

Aquest govern no té més remei que prendre aquestes
mesures perquè el forat no és un forat, Sr. Boned, és un abisme
el que s’ha trobat el Govern de les Illes Balears.
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Una vegada més assistim a una nova sessió de demagògia de
l’oposició, un discurs de cara a la galeria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’anar acabant.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Vaig acabant, Sra. Presidenta, tan sols uns segons.

..., un discurs que no assumeix cap responsabilitat i critiquen
aquells que han vengut a posar ordre, a donar solucions per
doloroses que aquestes puguin ser, però en qualsevol cas
imprescindibles per a la nostra comunitat autònoma.

Ja acab, li llegiré una cita, Sr. Boned, perquè és important:
“Eres el resultado de tus decisiones y elecciones en el pasado,
lo que seas mañana será consecuencia de lo que hagas hoy”.
Comencin, Sr. Boned, per demanar disculpes als ciutadans de
les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de paraula per al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Joan Boned, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, començaré per una de
les darreres coses que ha dit, diu que nosaltres som
irresponsables i davant aquesta situació demanam que es retiri
la reforma fiscal i que no es faci una reforma fiscal. Menteixen
novament, és al que estan acostumats i ho fan sistemàticament.

Nosaltres el que deim és que retirin la seva proposta de
reforma fiscal, que anem a buscar una reforma fiscal justa,
igualitària, progressiva, que respecti els drets dels que menys
tenen, que respecti el precepte constitucional que qui més té,
més paga, això és una reforma fiscal correcte, no la seva
demagògia, no la seva falsedat, no la seva mentida. Això és el
que no és correcte.

Diu vostè que no recollim la realitat econòmica, potser és
que a nosaltres ens interessa més que la realitat econòmica, la
realitat social! Potser ens preocupen un poquet més les persones
que els números! Potser nosaltres anam per aquest camí i a
vostès els importa molt poc què els passa a les persones!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostès per complir el seu objectiu de dèficit passen per
damunt qui faci falta, i ja sabem per damunt de qui és sempre,
no dels que més tenen, vostès passen per damunt dels que
menys tenen.

Diu, Sr. Mercadal, que nosaltres no recordam quan hem
governat, sí, perfectament, el que és preocupant és que a vostè
no l’informin o que la seva ignorància del que va passar en
aquest parlament i en aquestes illes els anys passats sigui
preocupant. Li ho he dit abans, però com que no m’escolta i
llegeix el que té escrit, idò està clar que s’equivoca: el 2010 la
primera comunitat autònoma que va fer una reducció de despesa
pressupostària va ser el Govern d’aquestes illes en mans dels
partits progressistes! Sr. Mercadal, que no se n’adona!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I en aquesta legislatura, quan vostè diu que no sap si els
grups eren tants que no ens podíem posar d’acord, sí estàvem
d’acord, vàrem presentar i proposar una reforma fiscal, un
projecte de llei de reforma fiscal, però, desafortunadament, no
teníem suficients vots de diputats per tirar-la endavant i que
vostès, que ara pugen els impostos, llavors hi varen votar en
contra, perquè estaven en contra de pujar els impostos! Això seu
és hipocresia pura!

(Alguns aplaudiments)

No serveixen vostès per fer política!

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

Vostès serveixen només per fer... per fer, per defensar drets
concrets, particulars, econòmics i empresarials, no els interessos
generals.

(Remor de veus)

No volen reconèixer que si es redueix el consum, aquest que
per a vostès és un fantasma -i jo no els dic el que són vostès per
a mi, m’ho guardaré, però s’ho poden imaginar-no volen
reconèixer que si es redueix el consum el que es posa en perill
entre altres coses són els ingressos, vostès plantegen una
reforma fiscal que provoca la reducció del consum i si no hi ha
consum no ingressaran res. És que vostès ho estan deixant tot en
mans d’un projecte de llei que és de dubtosa viabilitat, que
tendrà greus problemes en els propers mesos, que haurà de fer
front a contenciosos judicials, que haurà de fer front a la decisió
ferma dels sectors afectats que no es tiri endavant sigui com
sigui i vostè ho deixa en mans tot d’aquesta circumstància.

Miri, diu que plantejàvem una despesa descontrolada.
Nosaltres, la despesa que fèiem era precisament per atendre els
que més dificultats tenen, per atendre els necessitats. Vostès, Sr.
Mercadal, li vull recordar que en temps de bonança econòmica,
en temps on les circumstàncies eren molt diferents, el que feien
era directament robar, i molts dels seus són a la presó per aquest
fet i no he sentit al Partit Popular demanar una sola disculpa
perquè tots aquests que són a la presó robaren als ciutadans
d’aquestes illes!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Sr. Mercadal, sigui coherent, deixi la hipocresia al calaix, no
vengui aquí a contar-nos el que tots ja sabem i vostès no volen
reconèixer.

Ens parla que hi ha dirigents que haurien d’estar inhabilitats,
potser és en l’únic que tots estarem d’acord, tots estarem
d’acord que hi ha dirigents, entre aquests un president del
govern florero que no serveix per a res, perquè diu que no fa
res, per tant, per a què el volem? El podríem inhabilitar, no fa
res.

(Remor de veus)

I ha dit vostè una altra mentida aquí, fa un minut, ha dit que
aquesta reforma fiscal aconsegueix que qui més té més pagui;
jo voldria que em contàs vostè si la seva reforma fiscal, que
suposa un increment de l’aigua d’un 28% i un increment del vi
d’un 6% és el que s’espera d’un govern just, igualitari i que
defensa les necessitats dels que menys tenen; els que menys
tenen tenen necessitat d’aigua, tenen necessitat de llet,
necessitat de sucs, el vi, potser, poden passar sense, però vostès
no, vostès graven més l’aigua que el vi, a vostès els interessa
més que es compri més whisky i menys aigua, i llavors diuen
que hem de deixar d’actuar d’aquesta manera, que hem de
deixar de fer demagògia i que el que proposam nosaltres, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant- ... és el que no s’ha de fer.

Miri, vostès han creat tres nous imposts que afecten
directament les butxaques dels ciutadans, les empreses
d’aquesta comunitat autònoma a totes les tenen, com hem dit
abans, en peu de guerra, les economies familiars estan pel fons
i fins i tot ara s’atreveixen a posar en perill determinats sectors
vinculats directament a la nostra principal indústria que és el
turisme, posen en perill llocs de feina, posen en perill futures
inversions i posen en perill rendibilitat d’empreses que són part
del futur econòmic d’aquestes illes.

Això és la seva reforma fiscal i això és el que li demanam
que avui retirin i s’asseguin a plantejar i a negociar una reforma
fiscal diferent, justa i coherent. Res més. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació d’aquesta moció. Començam.
Votam.

La moció queda rebutjada per 32 vots en contra i 20 a favor.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 461/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a revisió de títols
nobiliaris i cas Urdangarín.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les proposicions no de llei i, en primer lloc, debatrem
la Proposició no de llei RGE núm. 461/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a revisió de títols nobiliaris i cas
Urdangarín.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar la
proposició no de llei, té un temps de deu minuts la Sra. Fina
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots i a totes. Avui el Grup
Parlamentari MÉS fa aquesta proposició no de llei que té
bàsicament dos punts: un punt en què demanam al Govern de
l’Estat espanyol que realitzi totes les gestions necessàries
perquè el Sr. Iñaki Urdangarín no pugui utilitzar el duc de
Palma de Mallorca; i el segon punt és en el sentit que, una
vegada es confirmi amb sentència ferma que el presumpte frau
de doblers públics s’hagi demostrat, doncs que el Sr. Urdangarín
i, en el seu cas o en el seu defecte, la Casa Reial, tornin els
doblers a l’administració competent que en aquest cas és la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

I això ho feim perquè, després de més d’un any
d’investigació sots-judicial i després de l’aixecament del secret
de sumari, de la instrucció coneguda com a Cas Nóos, el mes de
gener es va poder conèixer l’escrit del Jutge instructor, on
s’especifica que han quedat establerts tota una sèrie de fets i
proves molt contundents que assenyalen que el Sr. Iñaki
Urdangarín ha comès tota una sèrie de presumptes delictes,
falsedat documental, prevaricació, frau a l’administració i
malversació de cabals públics, en el marc d’un conveni de
colAlaboració entre l’esmentat institut i el Govern de les Illes
Balears durant la presidència del Sr. Jaume Matas del Partit
Popular.

A l’esmentat escrit judicial s’afirma que es va utilitzar
l’Institut Nóos com a una entitat sense ànim de lucre per captar
fons públics i posteriorment desviar-los, desviar aquests fons
públics cap a diferents societats mercantils, controlades pel Sr.
Iñaki Urdangarín i pel seu soci, que eren realment els que
cobraven aquestes factures amb preus desorbitats i el producte
final, si hi havia producte final, era de molt baixa qualitat.

Utilitzaven també, assenyala l’escrit judicial, de forma
fraudulenta la figura del conveni aprofitant la suposada entitat
sense ànim de lucre, que no era tal perquè el que hi havia
darrera aquesta era tot un entramat de societats mercantils amb
interessos propis i amb benefici.

A més a més, assenyala aquest escrit judicial que s’aprofita
la condició de membre de la família reial per facilitar la gestió,
per facilitar contactes i perquè se li aprovàs d’una forma
realment ràpida en relació amb altres gestions administratives.
De fet, hi ha una entrevista amb el Sr. Jaume Matas a una
cadena de televisió que així clarament ho expressa.
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S’aprofitava també, insistim en aquesta condició de membre
de la família reial.

El Sr. Urdangarín ostenta el títol de duc de Palma de
Mallorca des del seu matrimoni amb la infanta Cristina de
Borbón, per tant cada vegada que ve a declarar, cada vegada que
surt un nou e-mail del seu soci, cada vegada que hi ha una nova
prova, cada vegada que es tracta aquest tema judicial, el nom de
Palma de Mallorca surt lligat a Iñaki Urdangarín. Per tant,
pensam que en aquest moment el Sr. Iñaki Urdangarín no ha
d’utilitzar aquest nom de duc.

El 26 de setembre es publica el Reial Decret que constitueix
el Ducat de Palma de Mallorca; el Reial Decret diu: “En
atención a las circunstancias que concurren en mi muy querida
hija, Su Alteza Real Doña Cristina de Borbón, infanta de
España, con ocasión de su matrimonio, y como prueba de mi
profundo afecto y cariño, he tenido a bien concederle, con
carácter vitalicio, la facultad de usar el título de Duquesa de
Palma de Mallorca”. Això nosaltres pensam que és molt
important perquè el rei dóna aquesta concessió de caràcter
vitalici per utilitzar el títol de duquessa per al seu matrimoni, és
un regal que fa el Rei per al seu matrimoni amb el Sr. Iñaki
Urdangarín. Si la infanta no s’hagués casat, en aquest cas, amb
el Sr. Iñaki Urdangarín, no hagués estat duquessa, de fet no ho
era abans, per tant el ducat està lligat clarament al matrimoni
amb el Sr. Iñaki Urdangarín.

I això ho fan per un problema de protocol, perquè amb
aquesta necessitat d’aquesta jerarquia caduca i obsoleta que han
de tenir qualque tipus de títol, no podia ser que, per exemple,
una taula la presideix la infanta Cristina i el Sr. Iñaki
Urdangarín; o que s’anunciàs l’arribada de la infanta Cristina i
el Sr. Iñaki Urdangarín, necessitaven que el Sr. Iñaki
Urdangarín tengués un títol, i li varen donar a la infanta, el va
donar el Rei a la infanta, com a duquessa de Palma, perquè fins
a aquell moment el Sr. Iñaki Urdangarín no podia tenir cap títol,
perquè la llei estableix, una llei del temps de Franco, del 1948,
estableix que s’ha de donar un títol de duc, de comte o del que
sigui per a qualque tipus d’acte meritori per a la corona o per al
país, i el Sr. Iñaki Urdangarín fins aquell moment no en tenia
cap. I per tant, se li ha de donar a ella perquè el pugui ostentar
ell, per tant el títol de duc està lligat directament a aquest
matrimoni.

Perquè segurament ningú no se’n recorda dels ducs de Lugo,
una vegada que la infanta Elena es divorcia o se separa, romp el
seu matrimoni, no s’ha tornat a utilitzar els ducs de Lugo,
perquè quan presideix ella o quan entra ella o quan és anunciada
ella, és anunciada la Infanta Elena, no la duquessa de Lugo, per
tant són elements clarament lligats al matrimoni.

Davant això hi ha, nosaltres pensam, dues possibilitats, n’hi
ha més segurament, però nosaltres en pensam dues: una, anulAlar
el Reial Decret, simplement, que s’anulAli aquest Reial Decret,
pensam que no passaria res, en aquest país s’han canviat lleis,
s’ha canviat la Constitució, s’han canviat lleis orgàniques a
través de reials decrets, per tant si s’anulAla un reial decret que
elimina aquest ús de duquessa per part de la Infanta, no passaria
res, no li afectarà a ella res a altres drets que pugui tenir en
relació amb la corona. Al cap i a la fi, nosaltres pensam que la
Infanta Elena ha estat beneficiària d’aquest potencial ús
fraudulent del Sr. Urdangarín de doblers públics, encara s’està

investigant la seva participació i encara no es descarta la seva
implicació.

Una segona opció seria que la Casa Reial emetés una carta
reial on desautoritzàs el Sr. Iñaki Urdangarín a utilitzar aquest
títol. La fórmula que sigui la que convengui, però nosaltres
pensam que no l’ha de poder utilitzar. I ho demanam perquè la
Casa Reial ja ho ha fet, la Casa Reial s’ha desentès del Sr. Iñaki
Urdangarín: l’any 2011 el va retirar dels actes oficials i el gener
del 2013 el va eliminar de la pàgina web de la Casa Reial,
incomplint el Reial Decret de 6 de novembre del 87, el qual
classifica qui són les persones considerades de la Casa Reial,
entre els quals hi ha els consorts de les infantes; doncs, la Casa
Reial, incomplint aquest Reial Decret, elimina de la pàgina web
el Sr. Urdangarín i no el vol en els actes oficials. Nosaltres
pensam que la lògica de la Casa Reial ha de ser aplicada al
nostre territori, perquè en aquest moment cada vegada que surt
el senyor duc de Palma de Mallorca surt per casos de corrupció
i perjudica la nostra terra, si no és bo per a la Casa Reial no és
bo per a Palma, no és bo per a Mallorca. Per això nosaltres
demanam que es retiri.

El Rei, de fet, pot concedir tots aquests nomenaments de
títols honorífics o nobiliaris gràcies a un article de la
Constitució de l’any 62, que li atorga aquestes capacitats, i a una
llei preconstitucional, que està signada per Franco a l’any 48, i
que ha rebut diverses modificacions, i aquesta llei preveu la
possibilitat que a una persona que ostenta el títol nobiliari o el
títol honorífic se li pugui retirar, el seu article 5 i el seu article
7 parlen d’aquestes possibilitats, i diu que totes aquelles
persones indignes que han demostrat que no són dignes,
indignes d’ostentar aquest títol, se li retiri, se li podrà retirar
temporalment o de forma definitiva. Per tant, hi ha legislació
per la qual se li va atorgar que se li pot retirar, per tant la llei
preveu que una persona que ostenta aquest títol se li pugui
retirar.

Per tant, hi ha les condicions suficients, tenim el motiu i
tenim la legislació que ho permet, per tant pensam que aquest
parlament es pot pronunciar de forma contundent que el Sr.
Urdangarín no continuï duent el nom de Palma de Mallorca en
el seu nom.

I el segon punt és que volem que el Sr. Iñaki Urdangarín o,
en el seu defecte, la Casa Reial, si es demostra efectivament que
ha utilitzat de forma fraudulenta tota una sèrie de doblers
públics els hagin de tornar, en aquest cas a la nostra comunitat
autònoma. Pensam que ha de tenir totes les garanties legals,
pensam que ha de ser amb sentència ferma, però pensam que els
han de retornar.

Nosaltres pensam que això és el mínim que pot fer la Casa
Reial, en aquest cas el Sr. Iñaki Urdangarín, que és membre de
la Casa Reial, per a una comunitat autònoma que ha estat
generosíssima amb la Casa Reial, li ha pagat durant anys les
vacances d’estiu, li ha pagat durant anys les vacances de
Pasqua. Insistim, la Casa Reial té molt clar que no vol saber res
del Sr. Iñaki Urdangarín, pensam que també la Casa Reial ha de
facilitar el que nosaltres demanam perquè en aquest moment
que el Sr. Iñaki Urdangarín dugui el nom de Palma i de
Mallorca darrera perjudica el nostre territori i aquest parlament
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ha de defensar el territori, no ha de defensar altre tipus
d’institucions. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista, per
defensar les esmenes RGE núm. 3375, 3376, 3377 i 3378/13. Té
el torn de paraula el Sr. Antoni Diéguez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. La proposición no de ley que se trae a debate en este
parlamento pretende, en primer lugar, la retirada del título de
duque de Palma al Sr. Iñaki Urdangarín. Hemos propuesto a esa
solicitud una enmienda por la que se solicita que se retire el uso
del título y no el mismo título, puesto que el título no es suyo,
ni tampoco de Su Alteza Real la infanta, que solamente tiene la
facultad de usarlo, no el derecho, facultad que obviamente
comparte con su legítimo consorte.

Tenemos dos preguntas que respondernos aquí, pues, ¿se
puede retirar la facultad de uso del título? Y una segunda, ¿debe
este parlamento así exigirlo?

Entendamos lo que es un título nobiliario hoy para mejor
comprender qué es lo que se quiere retirar. Miren, en un primer
momento los títulos configuraron el sistema señorial en el que
los nobles ostentaban un estatus propio de derechos y deberes,
pero en esa forma la nobleza desaparece entre nosotros
conforme se hace efectiva la abolición de los señoríos
jurisdiccionales decretada por las Cortes de Cádiz. La segunda
forma en la que los títulos nobiliarios han existido entre
nosotros corresponde a la monarquía constitucional del siglo
XIX normalmente, en la que persisten pero despojados tanto de
sus potestades como de sus privilegios o exenciones. Eso sí, con
frecuencia se les asignó una función pública nada desdeñable,
como era ocupar espacio normalmente, y protagonismo en las
cámaras altas de las distintas constituciones.

La tercera forma, ya con la República, y los primeros años
del anterior régimen, no existían oficialmente los títulos
nobiliarios, pero esa inexistencia oficial no impedía el uso social
de los mismos, con el contenido que socialmente quiera
dárseles. El uso de los títulos nobiliarios tiende a ser un
fenómeno estrictamente social, ajeno a cualquier participación
de los poderes públicos, autoregulado, por decirlo de esta
manera.

Y la situación presente en nuestra monarquía, en una
monarquía parlamentaria en el seno de un estado democrático
y de derecho, a consecuencia del artículo 14 de la Constitución,
que prohíbe la discriminación por títulos nobiliarios, excluye
radicalmente cualquier modulación en el estatus de estos
ciudadanos; es decir que en este momento tiene una función
meramente, le podemos llamar social, sin que quepa ninguna
diferenciación por el estatus de quien ostenta un título
nobiliario. La diferenciación que el acto del monarca produce
cuando otorga un título (...) con su finalidad, que no es otra que
la de distinguir y honrar a una persona por sus méritos o
servicios relevantes, no es sino una idea que ya aparece hace ya
muchísimo tiempo, en la Real Orden de 25 de marzo de 1775,
en la Novísima, cuando se contraponía la nobleza de méritos y
servicios a la nobleza que podemos llamar de alianzas, más
antigua.

Y así llegamos a nuestro Real Decreto, a que se ha hecho
mención ya en la intervención anterior, por la representante del
Grupo Parlamentario MÉS; en ese Real Decreto 1502/1997, se
concede a Su Alteza Real Doña Cristina de Borbón, y se dice
textualmente, advierto “con carácter vitalicio la facultad de usar
dicho título”, no un derecho, sino una facultad, la diferencia es
fundamental, el derecho se ostenta frente a alguien mientras que
la facultad solamente es una concesión graciosa que se tiene.
Así se da ese decreto en Madrid, en 1997, firmado por el
presidente del Gobierno José María Aznar López y Juan Carlos.
Traigo la figura del presidente del Gobierno de aquel entonces
porque veremos que será interesante para resolver este
problema.

Tres cosas quiero destacar del texto del Real Decreto que
también antes se ha leído: primero, que el título no es propiedad
ni de Su Alteza Real la infanta, ni mucho menos, naturalmente,
de su esposo. En segundo lugar, que los detalles y
circunstancias del título son de concesión regia más Gobierno,
cada uno le dé el peso que quiera a estas dos instituciones. Y la
fórmula legal para su concesión y modificación es la de un real
decreto refrendado por el Gobierno.

Vayamos a la propiedad del título, decía que Su Alteza Real
la infanta Cristina es mera poseedora de un título sobre el que
no tiene ningún derecho, puesto que quien ostenta un título no
es un auténtico dominus o señor o dueño del mismo, sino sólo
su poseedor, razón por la cual, al carecer de ese ius disponendi
sus facultades vienen limitadas simplemente a la transmisión de
lo que le ha sido otorgado, esto es, la posesión del título, nada
más, el otorgamiento es una merced, un acto de gracia que no
lleva correlativamente la creación o establecimiento de derecho,
que ni da ni quita derecho, y así se ha hecho constar en muchas
sentencias del Tribunal Supremo, especialmente de 23 de
noviembre de 1906 y 5 de julio de 1912.

¿Quién puede modificarlo? También el Tribunal Supremo,
en su sentencia de 22 de noviembre de 1892 y de 27 de julio de
1986, históricas, pero con criterio que se mantuvo hasta el 20 de
junio de 1908, declara que cabe el supuesto de que respecto de
las dignidades nobiliarias y con intervención del monarca se
altere o modifique el orden regular y ordinario de la sucesión,
sin que por ello se pueda entender vulnerado ningún derecho de
los llamados a aquella merced. Es decir que nos dice que el Rey
puede modificar incluso los derechos a la sucesión en un
determinado título nobiliario, que és, digámoslo así, lo más; y
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naturalmente, quién puede lo más puede lo menos. Y
proclamaron también esas sentencias que ello implica una
novación en los términos o reglas con que fue concedida la
merced, por el principio de que la Corona es fuente de esas
mercedes, estamos hablando de derecho histórico
preconstitucional, pero que en la Constitución seguirá teniendo
acogida, añadiendo a esas facultades el refrendo del Gobierno.

Esa interpretación se ha seguido más modernamente por la
sentencia de 1 de diciembre del 67, que admitió la concesión
modificativa hecha por el soberano, en aquel caso era el orden
sucesorio ordinario y también la sentencia de 26 de mayo del
68, en la que con gran precisión se proclama que la potestad real
es fuente de toda dignidad nobiliaria y emanando de una real
carta, de un acto soberano, hay de estarse en cuanto a expresión
de la voluntad del rey y aún en el supuesto de que fuera
modificativa de un orden señalado, siempre tendría propia
virtualidad. 

Pues es primordial admitir -con eso concluyo- que quien es
creador de las dignidades nobiliarias, tiene la potestad soberana
para suprimirlas y asimismo para modificarlas, aún alterando el
orden sucesorio. Ya digo, estamos hablando del año 67 y aquí
hay que añadir la entrada de la Constitución. ¿Cabe la
modificación por causa de indignidad? Sí que cabe y así lo
declara recogiendo esta teoría ya de una forma más reciente a
nosotros, la sentencia de 21 de marzo del 85 del Tribunal
Supremo, que dice que desde su origen se consideró la creación
de dignidades nobiliarias una prerrogativa o gracia de un
monarca o jefe de Estado, por emanar como hemos dicho del
propio ejercicio de soberanía, enteramente graciable y de
duración indefinida, reservándose siempre la facultada de alzar
la concesión temporal o definitivamente en aquellas dignidades
cuyos legítimos poseedores se hayan hecho indignos de
ostentarlas.

¿Qué nos dice el Tribunal Supremo? Pues que de forma
provisional o definitiva, se puede quitar una dignidad a quien se
haya hecho indigno de ostentarla. ¿Cuál es la fórmula legal? La
fórmula legal obviamente es un real decreto. Se ha de ejercer
esta facultad con arreglo a las leyes y es un acto que está
sometido a refrendo, según el artículo 64.1 de la Constitución
española y así nos lo dice el Tribunal Constitucional en la
sentencia 5/1987, porque traslada y creo que esto es importante
a efectos de nuestro debate, traslada la responsabilidad al
Gobierno, el refrendo traslada la responsabilidad al Gobierno.
Por eso quiero decir que es importante destacar el papel
protagonista que tendría el Gobierno, no exclusivamente Su
Majestad el Rey, sino el Gobierno para llevar a cabo esta
rectificación.

Conclusión por el momento: Su Alteza Real la infanta puede
usar un título, tiene facultad, no derecho, compartido con su
legítimo esposo, cuyas características son enteramente
modificables mediante el real decreto refrendado por el
Gobierno. ¿Corresponde retirar el título? Si por méritos se
puede ganar la distinción, por deméritos se debe perder.
Entendemos que el Gobierno debería refrendar un real decreto
impidiendo que el Sr. Urdangarín pudiera hacer uso del título de
Duque de Palma de Mallorca. Por ello y como mejora técnica,
les hemos propuesto una enmienda para dejar claro que se retira
el uso del título, no la propiedad, porque no hay propiedad sobre
títulos nobiliarios. Nada de particular tienes estas cosas, estas

distinciones honoríficas se dan y se retiran. Recordemos que en
el mes de abril de 2013, Su Majestad el Rey tenía el título de
presidente honorífico de la Fundación WWF-ADENA y por 226
votos a favor y 13 en contra se le retiró la presidencia de honor
y no pasó absolutamente nada. Los honores sociales se dan y se
retiran. 

¿Existen deméritos? Bueno, en el ya lejano febrero de 2006
nuestro grupo parlamentario ya denunció lo que definimos
como un pésimo ejemplo de administración del dinero público.
No vamos a hondar más en ello, porque ya se ha hecho
referencia en la anterior intervención. Hoy la investigación ha
puesto de manifiesto actuaciones que no describiré, pero sí
entendemos que constituyen causa de indignidad para el uso del
título, que debe destacar a las personas que se lo merezcan.

Respecto al segundo punto, nuestro grupo parlamentario ha
presentado una enmienda sobre el reintegro de lo defraudado.
Consideramos que no tiene que hacerse cargo de ningún modo
la Casa Real de una posible indemnización, ya que el
presupuesto de la Casa Real está provisto con fondos públicos
y no tendría sentido utilizar un fondo público para restaurar el
orden jurídico alterado por una conducta privada. Quienes
deben devolver el dinero son tanto quien se lo llevó, como quien
permitió que se lo llevarán, en este caso el Gobierno del Partido
Popular. Cuando hemos oído al ex-presidente declarar ante las
cámaras de televisión que la disposición de fondos públicos fue
decisión suya, por tratarse de quien se trataba el solicitante y
repetir ante las cámaras de televisión, “es que era el Duque de
Palma de Mallorca” y sostener que no tenía que someterse al
sistema de contratación pública, ignorando lo que les he
expuesto, hoy en día los títulos no significan ninguna distinción
legal, ni son fuente de ninguna desigualdad por la aplicación del
artículo 14 de la Constitución.

Por último -y con esto finalizo- en su proposición se refieren
a la devolución del dinero en el marco de dos convenios. Creo
que esto está superado por la cantidad de actuaciones
descubiertas y les propongo mejorar la redacción, refiriéndonos
a los hechos investigados en genérico y no sólo a dos convenios.
No sé si su proposición no de ley tendrá éxito y el apoyo del
Grupo Parlamentario Popular, pero por si sirve para
convencerlos, les recordaré que Santo Tomás de Aquino, a
quien supongo que creerán más que a nosotros, se anticipó en
una situación como la presente, cuando sostenía que corruptio
optimi, pessima, la corrupción de los mejores es la peor; por eso
hay que ser algo más contundentes.

Nada más Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per defensar
l’esmena RGE núm. 3379/13. Per fixar la seva posició té el torn
de paraula el Sr. Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Prenc
la paraula en nom del meu grup parlamentari per posicionar el
seu criteri en relació amb la proposició no de llei presentada pel
Grup MÉS, relacionada amb la revisió de títols nobiliaris i el
cas Urdangarín. I en primer lloc ho faig fent-me ressò de l’ampli
malestar que existeix per les notícies que es van succeint sobre
les pràctiques desenvolupades per Iñaki Urdangarín. Aquesta
gran decepció que acumula avui de forma majoritària la societat
espanyola ha d’unir-se a les mostres d’indignació de la societat
palmesana de forma singular per la deshora que suposa per a la
ciutat el fet de què el títol de Duc de Palma acompanyi encara
al processat. Sense cap dubte, totes aquestes reaccions
associades a la decepció i indignació es veuen reforçades quan
van acompanyades d’una reacció institucional que defensi
aquesta mateixa opinió i aquest mateix sentiment.

Però aquesta reacció institucional, a la qual em referesc i que
avui ens porta aquí, ni pot ni ha deixar portar-se pels impulsos
irracionals, per impulsos incongruents, ni per sentiments
espontanis i molt menys ideològics que li facin perdre la seva
principal vocació. Aquesta reacció institucional ha de
manifestar-se amb la contundència necessària, amb el respecte
degut i sense perdre mai de vista la lleialtat institucional que en
cap moment mereixen les institucions que nosaltres mateixos,
els espanyols, ens hem donat i entre elles la Corona. I en
aquesta reacció institucional a què em referesc, els grups
polítics també han de mantenir la coherència mínima exigible
que se’ls suposa. Vull recordar que va ser l’Ajuntament de
Palma on varen tenir la primera ocasió de debatre aquesta
qüestió. Avui se’ns presenta una altra primera ocasió, una altra
primera ocasió que ens obliga a ser coherents amb l’anterior. I
si a l’anterior, els grups majoritaris conveniaren l’aprovació del
mateix contingut que avui recull la nostra esmena -del mateix
contingut que avui recull la nostra esmena-, aparentment no hi
ha d’haver cap motiu perquè avui no es repeteixi el mateix
resultat. Per aquesta precisa raó, per coherència i per mantenir
la mateixa posició que va defensar el Grup Popular, el Grup
Socialista i a la qual no es va oposar el Grup MÉS de
l’Ajuntament de Palma, hem decidit esmenar el text i la
proposició del Grup MÉS, amb l’única intenció de reconduir el
seu contingut, reproduint literalment l’acord que va tenir un
suport absolutament incondicional. 

En aquest sentit, la primera part de la nostra esmena planteja
una realitat innegable, de sentit comú i ho és el fet que ningú pot
ser desposseït d’allò que no té, no pot ser desposseït, en aquest
cas, de l’ús algú que no, efectivament, té propietat del títol. I per
molt que insisteixin vostès, ni el Govern de l’Estat, ni el Rei
d’Espanya, no pot retirar a Iñaki Urdangarín el títol de Duc de
Palma perquè en realitat no el té. La distinció de duquessa de
Palma va ser concedit pel monarca a la seva filla menor, la
infanta Cristina, d’acord amb la legislació vigent que regula la
concessió d’aquests títols. I aquí s’ha esmentat precisament
aquest Reial Decret 1502/97: “en atención a las circunstancias
que concurren en mi muy querida hija Su Alteza Real Doña

Cristina de Borbón, infanta de España, con ocasión de su
matrimonio y como prueba de mi profundo afecto y cariño, he
tenido a bien concederle con carácter vitalicio la facultad de
usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca”. És aquesta
facultada que li atorga exclusivament el rei, en virtut d’un Reial
Decret de 1987, que diu: “la atribución del uso de estos títulos
tendrá carácter graciable, personal -personal- y vitalicio”. Dit
amb altres paraules, és el rei a qui competeix atorgar o retirar el
títol que no és hereditari i que es concedeix de manera personal
a alguns dels membres de la família reial. 

En conseqüència, aquest caràcter personal -insistesc- de
l’atribució del títol, atorga a la infanta i no al seu consort, l’ús
sobre el títol nobiliari concedit i li permet tenir accés al llibre de
registres de títols nobiliaris, accés que està avalat, que està
privat al seu consort Iñaki Urdangarín, per no recaure
precisament sobre ell la concessió d’aquesta precisa gràcia.
Circumstància diferent és que el Sr. Iñaki Urdangarín faci un ús
social del títol nobiliari, en la seva condició de consort, ús amb
el qual nosaltres estam avui en absolut desacord. I arribats a
aquest extrem, la pregunta necessària que ens hem de fer, és si
resulta possible retirar, no ja la propietat del títol que no la té,
sinó la consideració que té Iñaki Urdangarín com a duc de
Palma de Mallorca. I nosaltres per això avui només ens
plantejam dues possibilitats perquè aquest fet succeeixi. En
primer lloc que existeixi la dissolució del contracte matrimonial
que uneix el titular del dret nobiliari amb Iñaki Urdangarín,
circumstància que lògicament escapa a la voluntat del Grup
Parlamentari MÉS i d’aquest parlament i òbviament és l’àmbit
més privat de les persones. I en segon lloc, que li sigui retirada
de la distinció a la titular del dret, en aquest cas, a la infanta
Cristina.

Senyores i senyors diputats, em permetran creure que és
precisament aquesta darrera de les opcions que li he esmentat la
que amaga la veritable intencionalitat de la proposta del Grup
MÉS, amb la conveniència, la convivència i la conveniència  del
Grup Parlamentari Socialista, això avui té lloc en aquesta
cambra. Jo avui els inst que definitivament es retirin la màscara,
que avui manifestin aquí que la veritable intenció d’aquesta
proposta no és altra que desposseir la titular del dret nobiliari,
la Sra. Cristina de Borbón, del títol nobiliari que el seu pare, Sr.
Don Juan de Borbón li va atorgar. Per tant, el seu objectiu avui
aquí no és només Iñaki Urdangarín, avui el seu objectiu aquí es
diu Cristina de Borbón i, per extensió, el seu objectiu avui aquí
és la Corona d’Espanya.

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

Que hi hagi alguns que defensin determinats postulats
ideològics és certament previsible, però de partits majoritaris
que van participar de forma considerable en el disseny d’un
estat que recull la monarquia parlamentària com la millor
fórmula d’organització política, no és ni molt menys el que
s’espera d’un Partit Socialista coherent. I, senyores i senyors
diputats, la intenció de determinats grups polítics consisteix en
aprofitar aquest espai de debat per qüestionar la institució
monàrquica i obrir un debat sobre la conveniència d’altres
opcions diferents que avui no es plantegen aquí i en les quals
molt manco ens hi trobaran. Per a nosaltres la lleialtat
institucional dins del sistema polític és absolutament
indiscutible i ho defensarem dins el marc constitucional fins al
final, conscients que per això l’ampli consens que va concentrar
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el disseny de l’actual règim, s’hauria de tornar reeditar si vostès
plantegen aquí un altre model distint que no sigui el de la
monarquia parlamentària.

Per tant i en conclusió, en el primer apartat de la nostra
esmena, reiteram la convenció i la convicció de la necessitat
d’instar Iñaki Urdangarín, el mateix que va fer l’Ajuntament de
Palma, que no faci un ús d’un títol que en certa manera
menysprea la ciutat de Palma.

I en segon lloc i en relació amb la segona part de la nostra
esmena, de nou es fa imprescindible reproduir el mateix criteri
que va mantenir el grup municipal Popular a l’Ajuntament de
Palma, repetesc, amb l’acord del Partit Socialista i l’abstenció
del grup municipal MÉS. Ho hem de manifestar sempre i ho
hem manifestat reiteradament i avui serà una altra ocasió més en
què tendrem oportunitat de fer-ho. Constitueix per al Grup
Parlamentari Popular una qüestió absolutament irrenunciable la
recuperació de tots aquells recursos econòmics que s’han
malbaratat, fons públics que s’han malbaratat dins
l’administració pública de forma fraudulenta i que s’hagi fet
mitjançant l’ús d’un privilegi o un abús de poder i, en aquest
cas, si finalment es demostra que hi ha hagut un enriquiment,
havent fet ús de pràctiques delictives, no significarà per a
nosaltres cap excepció la situació en què es trobi el Sr. Iñaki
Urdangarín, ni molt menys.

Per això és necessari manifestar que no acceptarem sota cap
concepte que es comprometin altres institucions de l’Estat, en
aquest cas la Casa Reial, per presumptes conductes impròpies
i activitats irregulars, quan la responsabilitat en tot cas hagi de
correspondre a persones individualment considerades, com és
el Sr. Iñaki Urdangarín. Seria com acceptar una responsabilitat
subsidiària, que no li correspon i significaria imputar càrregues
que no tenen obligació ètica, ni moral ni obligació jurídica que
suportar. El que no és ètic, ni moral, ni legal no es pot
subscriure en aquest Parlament de les Illes Balears. 

Senyors diputats, deim això perquè creim també, i n’estam
convençuts, del valor que se li ha donat en aquest cas per part de
la pròpia Casa Reial, apartant el Sr. Iñaki Urdangarín de totes
aquelles activitats públiques que li eren pròpies, i no només
això, missatges com el que va transmetre el monarca en el seu
tradicional discurs de Nadal, crec que evidencien una clara
manifestació de no estar al costat de conductes que no són
precisament exemplars. I això, aquest comportament que va
tenir la Casa Reial, que era d’esperar i que finalment s’ha
materialitzat juntament amb pronunciament d’un parlament com
aquest, han de ser els motius i els elements necessaris que facin
reconduir la confiança de les persones en les institucions
públiques.

Per tant, el nostre posicionament és el de la coherència, el de
mantenir el mateix criteri que hem mantingut a l’Ajuntament de
Palma, el que varen subscriure Partit Socialista i que no es va
negar a subscriure el partit municipal, en aquell indret,  MÉS.
Per tant, avui els he de manifestar que és necessari reprendre
aquella coherència, reprendre aquell sentit comú i aprovar
aquella precisa moció que va donar sentit a aquesta iniciativa.

I acab, acab amb dos missatges Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Un propi que crec que és important posar de manifest avui
en aquest parlament. És necessari manifestar que Balears
continuen sent avui unes illes de benvinguda per a la Casa
Reial, unes illes de respecte, unes illes d’acollida i unes illes de
reconeixement per allò que significa la Casa Reial i per allò que
representa també la Casa Reial per a aquesta comunitat
autònoma i per allò que significa i representa la Casa Reial per
al conjunt d’espanyols, perquè representa i encarna els valors
constitucionals més importants.

I acab amb una segona cita, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, acabi ja, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...una cita del Sr. Peces Barba, deia: “es una institución que
debemos mantener, apoyar y respetar, porque impulsa y
profundiza la tranquillitas ordinis, que es condición esencial de
una sociedad pacífica y bien ordenada”.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contestació del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. La veritat és que si els títols que es mereixen les
persones, els ciutadans, els atorgassin els parlaments i no la
Casa Reial no tendríem aquest debat de si es poden llevar o no
es poden llevar, perquè qui ha d’atorgar un títol són realment
són els representants del poble i no en aquest cas la Casa Reial.

Acceptarem part de les propostes del Partit Socialista.
Nosaltres estam convençuts, hem estudiat aquesta situació i amb
la llei de l’any 48 es pot llevar un títol nobiliari, es pot llevar un
títol honorífic. La llei ho preveu, temporalment o
definitivament, per tant es pot fer. Es pot fer per dues bandes,
que la Casa Reial modifiqui la Carta Reial que va concedir el
Ducat de Palma a la infanta, o que el Govern modifiqui
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senzillament el reial decret i digui que la infanta l’ha d’utilitzar
de forma exclusiva, i ja estaria, i no ho podria utilitzar el Sr.
Iñaki Urdangarín.

Sr. Jerez, nosaltres no acceptarem aquesta proposta que
vostè fa que el Sr. Iñaki Urdangarín ens faci el favor de no usar
el títol. No, em referesc a vostè. Nosaltres no som súbdits,
nosaltres no som súbdits. Nosaltres no demanam a la Casa
Reial, al poder, en aquest cas, al poder de la Casa Reial, que ens
faci un favor. Nosaltres som ciutadans del segle XXI i deim al
poder com s’ha de comportar, com ha d’actuar, i demanam a la
Casa Reial que llevi la possibilitat d’usar el títol de duc de
Palma de Mallorca al Sr. Urdangarín, i que ho pot fer, que ho
faci. Nosaltres no volem favors de la Casa Reial, nosaltres ens
hi dirigim com a ciutadans del segle XXI que som i als quals
representam. 

I vostè ho ha dit, hi ha un gran ànim contra el Sr. Urdangarín
a la nostra comunitat autònoma, però amb els sentiments no ho
arreglam, hem de fer propostes. Per això el nostre grup
parlamentari MÉS, recollint aquest sentiment de rebuig al que
fa el Sr. Urdangarín, hem fet aquesta proposició no de llei. I ara
vostès es queden amb el sentiment, sí, sí, la gent està molt
enfadada. Aprovin això, aprovin que no l’usi; no passarà res, no
l’enviam a la presó, no passa res. És com ha dit vostè o com ha
dit el senyor representant del PSOE: no li lleva cap dret, és un
títol honorífic, però que no es passegi pels jutjats amb el títol de
duc de Palma de Mallorca. Per tant nosaltres volem que no es
faci.

No en fa un ús social, el Sr. Urdangarín, com diu vostè, en
fa un ús oficial, ell firma com a duc de Palma de Mallorca,
convida als actes com a duc de Palma de Mallorca. Les
invitacions són del duc de Palma de Mallorca; quan dóna les
invitacions de Nadal, que surten públicament, és duc de Palma
de Mallorca. Ell, amb la legislació actual, pot demanar que es
dirigeixin a ell com a duc de Palma de Mallorca. Ell no en fa un
ús social, en fa un ús oficial. I li donen aquest títol precisament
per fer-ne un ús oficial, perquè si no presidirien la taula la
infanta Cristina i el Sr. Iñaki Urdangarín, i com que sembla que
no és suficient ésser senyor o don, li han de donar la duquessa
de Palma perquè el seu matrimoni o el seu home sigui duc. En
fa un ús oficial, no en fa un ús social.

Miri, nosaltres màscares, cap, cap. Nosaltres no aspiram
només que el Sr. Urdangarín deixi d’utilitzar el títol, nosaltres
aspiram que el rei no utilitzi aquest títol, nosaltres ens definim
com a republicans de sempre. Màscara no ens n’hem posada
cap, sempre hem defensat un estat republicà, i més en el segle
XXI. Cap. No, ho dic perquè vostè diu que és màscara, nosaltres
màscara.

Ens diu que no ha de ser un tema espontani. Escolti, aquesta
proposició no de llei l’hem registrada el mes de gener, no és
espontània, no és qüestió d’una pujada de sang, no, no.
Nosaltres defensam això i ho hem defensat sempre. Ideològic?
Per suposat que és ideològic. A les escoles no podem fer
ideologia, al carrer no podem anar amb pancartes i al Parlament
no podem fer proposicions no de llei ideològiques? Doncs on
podem debatre ideologia, Sr. Jerez? Si no és al Parlament no sé
on es pot fer.

Miri, la realitat avui és que aquestes actuacions privades i
presumptament corruptes dels membres de la família reial
espanyola en la persona del Sr. Urdangarín continuaran
desprestigiant el territori de la comunitat autònoma gràcies al fet
que vostès no votaran la nostra proposició no de llei. Continuarà
anant el Sr. Iñaki Urdangarín als jutjats com a duc de Palma de
Mallorca, i internacionalment i nacionalment sortirà el duc de
Palma de Mallorca que ha anat als jutjats, gràcies al fet que
vostès avui no s’atreveixen a dir a la Casa Reial que modifiqui
la seva carta que permet la utilització d’aquest nom. Vostès
s’han de llevar la màscara, no nosaltres; vostès s’han de llevar
la màscara de defensar aquesta terra i no defensar la Casa Reial,
que en té prou, no es preocupin per la Casa Reial, té prou
defensors.

Acceptarem el segon punt que vostès ens han presentat en
relació amb el fet de llevar la Casa Reial, que pareix que genera
problemes. Jo, Sr. Diéguez, he posat la Casa Reial per resumir,
perquè com que són molts..., però si vostès volen substituir la
Casa Reial per cada un dels membres ho podem fer, però el grup
del Partit Popular no ho acceptaria i per tant, en pro que
almanco hi hagi un punt que es defensi o que s’aprovi per
unanimitat, i que els ciutadans sàpiguen que demanarem al Sr.
Iñaki Urdangarín, com a mínim al Sr. Iñaki Urdangarín, que en
el cas que es demostri que ha utilitzat fraudulentament els
doblers públics els torni, idò acceptaríem aquesta proposta i els
fets investigats, perquè efectivament després que nosaltres
registràssim aquesta proposició no de llei s’ha investigat una
altra línia de presumpte delicte. 

Demanam al Partit Popular que s’ho repensi. No passa res,
no li passarà res a la infanta perquè es derogui aquest decret, no
li passarà res, no se li lleva cap dret de corona. No passa res,
pensin-s’ho. Realment encara tenen temps de modificar qualque
punt a favor que el Sr. Urdangarín no utilitzi, no pugui utilitzar
el nom de Palma de Mallorca cada vegada que vagi a un jutjat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació d’aquesta PNL, 461/13. Jo entenc que
queda acceptada l’esmena 3375/2013, per la qual cosa passam
a votació ja directament.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Presidenta, si vol ho llegesc perquè quedi clar: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a realitzar totes les gestions necessàries per tal que al
Sr. Iñaki Urdangarín li sigui retirat l’ús del títol de duc de Palma
de Mallorca”.
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LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò ara passam a la votació d’aquest punt, d’acord?
Votam.

Queda rebutjat per 32 vots en contra i 20 a favor.

Ara passam a la votació de la resta de punts, que és l’altre
punt, el punt 1.

Començam a votar. Votam.

Queda aprovat per unanimitat.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1224/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deute del Govern de les Illes Balears amb els consells
insulars.

Finalment debatrem la Proposició no de llei RGE 1224/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del
Govern de les Illes Balears amb els consells insulars.
Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
proposició no de llei.

Té la paraula el Sr. Marc Pons i Pons, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquesta no serà precisament la legislatura dels consells insulars
ni la dels ajuntaments. Les impressions i els fets així ho
assenyalen, i és que darrere el discurs repetit i estantís envers els
consells insulars, buit d’accions concretes i ple de compromisos
incomplerts s’hi amaga una concepció institucional
uniformadora i centralista, que recela de la diversitat i les
singularitats dels nostres pobles, mentre que callant les veus
discrepants executa passa a passa estratègies per reconcentrar el
poder. 

Les evidències ens dibuixen cada dia una dreta
governamental més jacobina i centralista que es troba enfora,
cada vegada més enfora, d’una ciutadania desencantada, crítica
i amb exigències de canvi, una ciutadania que veu perplexa com
ha estat de fàcil per al Partit Popular arraconar els seus propis
arguments que li permeteren, fa poc més ara de cinc anys,
aprovar un estatut d’autonomia que defineix les Illes Balears
com una nacionalitat històrica que exerceix el dret de
l’autogovern com una expressió de la seva voluntat colAlectiva;
una dreta que a l’Estatut d’Autonomia de 2007 votava a favor
d’establir la llengua catalana com la llengua pròpia de les Illes
Balears i que reconeixia -aquí queda recollit a l’Estatut- la
nostra cultura i les nostres tradicions com a elements
identificadors de la nostra societat i, per tant, vertebradores de
la nostra identitat.

Com ha canviat la concepció institucional i de comunitat del
Partit Popular, i que poc s’assemblen les actuals classes
dirigents a les que estalonaven en aquell moment la llengua, la
cultura i els trets identitaris propis de cada un dels pobles que
conformen les Illes Balears, i que reconeixia els consells
insulars com les institucions de govern de cada una de les Illes,
que exerceixen el govern, l’administració i la representació de
les illes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.
Com han canviat les coses, senyores i senyors diputats!, a les
Illes Balears, una nacionalitat històrica que té com a llengua
pròpia el català i amb una cultura i unes tradicions tan potents
que esdevenen elements vertebradors de la nostra identitat. 

A més d’un dels que aquí presents han hagut de pujar aquí
dalt els agafa suor freda quan es tracta de defensar aquests
postulats. I és que no han estat poques les vegades que des
d’aquesta mateixa tribuna s’han rebutjat, encara que sigui de
forma implícita, els principis del nostre estatut: llengua, cultura,
identitat, nacionalitat, i també govern, administració i
representació de cada una de les Illes. Els consells insulars són
les institucions de govern a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a
Formentera, i ara en canvi la presidenta del Consell de Mallorca
defensa buidar de competències la institució que ella mateixa
representa, o el president Bauzá s’inventa els delegats
territorials a Formentera per tapar la representació institucional
d’un consell insular que compta amb l’únic pecat de ser
progressista. 

Que enfora es troben els principis estatutaris en les decisions
d’un govern que passa a passa, dia a dia, de forma soterrada,
davall d’una crisi que ho tapa tot, s’esforça per reconcentrar i
recentralitzar el poder!, com si fos açò el que demana la
ciutadania i el que la ciutadania necessita; un govern que sense
moure’s ni un fil del discurs únic es desviu per executar les
directrius imposades per Madrid, encara que açò suposi quedar-
nos els darrers en inversions estatals, encara que açò obligui a
incrementar imposts i a desmantellar serveis. 

Les aspiracions jacobines ho justifiquen tot, deu pensar el
Sr. President, i amb aquesta mateixa lògica de disciplina i
d’ordre inqüestionable imposat des de Madrid al president
Bauzá, aquí a les Balears el Govern l’exerceix i l’exigeix sense
miraments, i exemples es repeteixen cada dia: res més no hem
sabut del traspàs de competències en matèria turística al qual es
va comprometre; és més, ha suprimit els convenis anuals amb
els consells insulars i ha recentralitzat en la figura del conseller
Delgado tota la capacitat de decisió, i aquí ningú no piula. La
famosa supressió de duplicitats en cimeres bilaterals de consells
amb el Govern, incloses aquelles que havien de servir per evitar
que dues administracions realitzessin la mateixa feina, ha quedat
en bon poc, només ha servit per analitzar les funcions que
haurien de deixar de fer els consells insulars a favor del Govern,
sense que cap consell no hagi tingut la valentia política de posar
damunt la taula les competències que els atorga, com a
competències pròpies que són, l’Estatut d’Autonomia. 

Fixin-s’hi bé, les duplicitats existents en agricultura, en
transport terrestre, en règim local, en promoció turística..., i
tantes més. Totes elles són competències pròpies dels consells
insulars, i en canvi la quantitat de coses que decideix i executa
cada dia el Govern. Però, clar, anar a analitzar açò no interessa
perquè suposaria enfortir els consells insulars i, per tant, rompre
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el principi recentralitzador del president Bauzá, i aquí ningú no
piula. 

I podem seguir, podem seguir amb la revisió de l’actual
sistema de finançament amb els consells insulars, que ha quedat
arraconat, sense calendari, precisament perquè hauria suposat
una major capacitat distributiva del Govern cap als consells
insulars; o la supressió de (...) de convenis, de serveis; o... o
l’increment del deute del Govern amb els consells insulars, que
tanta asfíxia els està provocant, i els està obligant a la vegada
suprimir serveis, demorar encara més el pagament del deute
contret, i els impossibilita qualsevol iniciativa a favor de les
polítiques públiques. No dic res que no s’hagi dit en altres
ocasions. Ara, que siguin els consells insulars els darrers de la
llista de creditors del Govern tampoc no és una casualitat. 

I l’argumentari, l’argumentari del Partit Popular de culpar
els governs anteriors de la passada legislatura, quan ja estam
arribant a la meitat d’aquesta, poc recorregut ja té, i l’únic que
posa de manifest és precisament que no només no fan els deures
sinó que encara els incrementa molt més a l’hora d’analitzar el
deute existent. De reunions amb el Govern, els presidents dels
consells ho saben prou bé, n’hi ha hagut moltes i la resposta
pública ha estat sempre la mateixa: prest començarem a pagar.
Però en absolut no ha estat així, tot al contrari, en el que duim
de legislatura el deute del Govern amb els consells insulars ha
crescut tant com el generat en els darrers trenta anys, i aquest en
aquell moment ja era massa alt. Idò bé, amb l’arribada del
govern Bauzá fins i tot, i ho torn repetir, el deute s’ha doblat.
Ho repetesc perquè quedi clar, en un any i mig el deute del
Govern amb els consells insulars s’ha incrementat un cent per
cent. El mes de maig de 2011 el Govern devia als consells
insulars no arribava a 200 milions d’euros, i al final del primer
trimestre de 2013 frega els 400 milions, el vicepresident ho sap
bé. 

I aquí sí que no hi ha distincions entre consells. El deute
s’acumula a la mateixa velocitat a tots ells; gairebé 40 milions
d’euros, 40 milions d’euros, a cada un dels consells de Menorca
i d’Eivissa, 15 milions d’euros al Consell de Formentera, i més
de 300 milions d’euros al Consell de Mallorca, són en tots els
casos lloses massa feixugues, si bé la llosa més feixuga, per
l’ordre de magnitud, l’aporta el Consell de Mallorca, on el deute
del Govern amb el consell equival al seu pressupost anual. La
presidenta ho sap bé, encara que no sigui en aquest debat. Ho
repetesc perquè quedi clar: el pressupost del Consell de
Mallorca és de 300 milions d’euros; idò bé, el deute del Govern
amb el consell és igual, 300 milions d’euros. 

La situació per als consells insulars, no fa falta dir-ho,
esdevé insostenible. Les evidències els superen, i als consells ja
no els basten les paraules del president Bauzá o del
vicepresident econòmic; de fet els acords unànimes aprovats per
plenari comencen ja a ser norma. Així el Consell de Mallorca ha
aprovat per unanimitat fins a quatre acords en aquest sentit, i els
els citaré: el mes de novembre del 2011 va exigir un pla de
cobrament de tot el deute que el Govern de les Illes Balears té
pendent amb el Consell de Mallorca; en els plenaris del mes de
gener i de setembre del 2012 va exigir el cobrament de forma
immediata de tot el deute del Govern de les Illes Balears que té
pendent amb el Consell de Mallorca; d’aquí hem extret la nostra
proposta que avui duim aquí. Tots aprovats per unanimitat. El
mes de juny de 2012 va exigir al Govern l’abonament de totes

les despeses derivades de les operacions de préstec, 17,7 i 28,4
milions d’euros, mentrestant no es faci efectiu el pagament del
deute. 

A Menorca el consell ho ha aprovat per unanimitat també;
en el plenari del mes de febrer de 2012 va exigir el cobrament
també de forma immediata de tot el deute que el Govern de les
Illes Balears té amb el consell; i en el plenari de resolucions
derivades del debat de política general va instar el Govern
balear a concretar un pla de pagaments del deute pendent amb
el consell. 

El Consell de Formentera per unanimitat també ha pres
decisions. El març del 2012 instava el Govern de les Illes
Balears a fer efectives les quantitats que se li devien, i en el
plenari del mes de maig de 2012 va solAlicitar a la comunitat
autònoma la possibilitat del pagament del deute amb el Consell
de Formentera mitjançant la subrogació de la totalitat dels
crèdits bancaris dels consells insulars, del Consell de
Formentera amb les entitats financeres. El Consell d’Eivissa, no
sé si és perquè deu ser el més solidari o perquè encara no creu
que el deute sigui prou important, la qüestió és que de moment
encara no ha mogut fitxa. 

La realitat, en qualsevol cas, insistesc, és prou evident. La
viabilitat econòmica dels governs insulars passa perquè el
Govern afronti el deute pendent, el pagui i permeti a les
primeres institucions insulars impulsar polítiques de reactivació
econòmica i de suport als més desvalguts. 

Per açò mateix presentam aquesta proposició no de llei, on
l’únic que feim des del Grup Socialista és traslladar al
Parlament de les Illes Balears l’exigència acordada per
unanimitat en els diferents consells insulars, en el de Mallorca,
en el de Menorca i en el de Formentera. Ho torn repetir: el Grup
Socialista es fa portaveu de la voluntat i de les exigències dels
diferents consells insulars, les trasllada a aquest parlament per
demanar al Govern que tengui la capacitat i la voluntat
d’escoltar i de prendre aquelles decisions que li estan demanant
els diferents consells insulars, propostes de ben segur que
hauran estat tractades en més d’una reunió entre els diferents
presidents dels consells i el del Govern, i que malauradament no
han tingut cap resposta efectiva. 

I per açò mateix, perquè creim que els consells són les
institucions de govern de cada una de les Illes i que per tant han
d’exercir el govern, l’administració i la representació de les illes
de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, perquè són
els consells els que juguen un paper...
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Vaig acabant, Sr. Vicepresident. ...els que juguen un paper
més important en alguns dels principis fonamentals del nostre
Estatut d’Autonomia que comentava abans, com ara la identitat,
la cultura, la llengua, i perquè som conscients que per poder-los
desenvolupar plenament necessiten el reconeixement i el suport
del Govern de les Illes Balears, per tot açò presentam aquesta
proposició no de llei, perquè volem que el govern Bauzá
reconegui realment la funció dels consells insulars i no la deixi
per al final de tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons.

(Petit aldarull)

Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr.
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, els presidents dels quatre consells insulars exigiren
ahir, açò era dia 12 del 12 de 2012, la coincidència no era el
presagi de cap bona notícia, exigiren ahir al president del
Govern, José Ramón Bauzá, que els pagàs els 367 milions que
els deu. 

Els responsables insulars reclamen un calendari de
pagaments que fixi quan i com es cobrarà un deute que els
dificulta la gestió diària. Bauzá els va dir que mirarà què hi pot
fer. Aquesta era la notícia i crec que el motiu també del debat
que motiva aquesta proposició no de llei. El Parlament de les
Illes Balears està o no al costat dels governs insulars, dels
consells insulars.

Un diputat del Partit Popular d’aquesta cambra afirmava no
fa massa mesos que els consells insulars formaven part de -i
llegesc textualment- “l’Administració perifèrica de la comunitat
autònoma” i efectivament, aquesta falsedat expressa molt bé
quina és la genètica ideològica del Partit Popular respecte de les
institucions insulars.

Per als neocons espanyolistes els consells insulars són
institucions de segon ordre, subsidiàries, subordinades,
perifèriques -deia aquell- del govern autonòmic central i per açò
la praxis és la que és en matèria de competències, en matèria de
finançament, en matèria de deute o en matèria simplement de
relacions institucionals, una praxis que val a dir no és la prevista
a l’arquitectura institucional de l’Estatut d’Autonomia renovat
el 2007, perquè, a qui correspon decidir si es transfereixen o no

els recursos d’una competència que l’Estatut assigna als
consells insulars?, al Govern balear o a cada govern insular?

L’Estatut preveu i garanteix als consells els recursos
suficients per fer front a la competència pròpia, article 137.4, en
canvi enlloc no diu que la competència pròpia es farà efectiva
quan el Govern balear garanteixi els recursos suficients, sí que
ho diu en canvi quan es refereix a les noves competències
transferides o delegades, no a les pròpies. 

Precisament, el mateix article 137 recull que es podran
establir distintes formes de finançament per complir aquest
objectiu estatutari, com per exemple -i llegesc textualment- “la
participació en els recursos de la hisenda de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en la proporció a les competències
autonòmiques”, però aquí no, aquí el centralisme conservador
i insolidari entén les coses a l’inrevés, no hi ha doblers per
complir la llei orgànica, per complir amb els consells insulars i
sí per mantenir per mantenir un ens públic com IB3 gestionat
durant el 2012 amb una desviació pressupostària del 33%. Es
prefereix la cohesió balearitzadora d’IB3 que no la cohesió
entorn de quatre governs insulars forts i no parlaré de la
delegació del Govern de Formentera perquè ja s'hi val.

Aquesta genètica la trobam també a l’hora de parlar del
finançament dels consells insulars, un finançament, i no estic
parlant del sistema del finançament, sinó del finançament real,
un finançament -deia- al servei de consells dependents
econòmicament i dèbils políticament que han de suplicar un
calendari de pagaments de deute a cada Conferència de
presidents i encara no el tenen, que clamen amb el sector el
traspàs de la promoció turística a l’hora que veuen com
s’articulen lleis, com la Llei general turística o la mateixa llei,
projecte de llei audiovisual, que centralitzen les competències,
la multidisciplinària competència turística. Sí, la promoció
turística és una competència dels consells insulars, però la Llei
audiovisual només contempla una film commission, la Illes
Balears Film Commission, i açò que es diu que aquesta figura
ha de ser la clau de la promoció de les nostres destinacions
turístiques. 

I en aquesta dinàmica de debilitament de les institucions
insulars el deute no fa més que augmentar. El juny de 2011 el
deute del Consell Insular de Mallorca era d’uns 80 milions, ara
és de quasi 300 milions. Al global de tots els consells el deute
està entorn dels 366,5 milions d’euros, en dades oficials del
Govern, quan a finals de 2012 el deute era de 350 i el maig del
2012 era entorn dels 300 milions d’euros, així que no ens parlin
d’herència, aquesta és la realitat i aquesta és l’herència que avui
viuen els consells insulars. 

El deute que tenen avui aquests consells és un deute generat
pel Govern Bauzá, és producte de la política del Partit Popular,
és el resultat d’aquesta genètica antiinsularista. 

Si agafem les xifres, algunes ja s’han comparat i em referiré
a la de Menorca, són clamoroses, 33 milions de deute d’un
pressupost per a 2013 de 81 milions. Aquest desequilibri ha de
ser insostenible.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 2 d'abril del 2013 3529

 

Ens hem demanar, però, què ha fet el Partit Popular, què ha
fet el Govern per reconduir la situació, i la resposta és que res,
ha anunciat coses, això sí, però fer, allò que és fer, res de res.
Hem recordat la promesa i la petició del famós calendari de
pagaments, res de res, se’ns va dir que amb l’inici de 2013 el
deute amb els consells insulars quedaria resolt i que abans
d’acabar el 2012 tindríem tots damunt la taula un esborrany de
llei de finançament dels consells insulars, i si no, mirin el Diaris
de Sessions, que resoldria incerteses i debilitats del model
actual. Vostès l’han vist, aquest esborrany? 

Jo he vist un esborrany i no m’ha agradat gens, però ja en
parlarem, ja tocarà. No m’ha agradat gens perquè no evita el que
ens està passant ara en relació amb el deute i amb la
dependència dels consells respecte de les transferències corrents
i de capital del Govern i de l’Estat.

Per valorar de forma ajustada l’impacte d’aquest deute,
d’aquests 366,5 milions als consells insulars és necessari posar
de manifest tres coses: una, la dependència financera dels
consells; més del 80% dels recursos dels consells provenen de
transferències corrents i de capital. El 60% dels ingressos dels
consells provenen del Govern de les Illes Balears. 

En segon lloc, els consells són les administracions
responsables de temes tan diversos com l’ordenació i la
inspecció del sector turístic, la gestió del patrimoni històric
artístic, la recollida i tractament de deixalles, l’atenció i
l’assistència socials, etc., a pesar d’aquestes tasques els consells
no tenen capacitat d’incidir en els seus ingressos, tenen
autonomia en la despesa, però no tenen aquesta autonomia en
els ingressos i aquesta autonomia en la despesa els du a la
situació actual.

El 2011 la despesa dels consells per habitant era de 412
euros, dels quals 120 es dedicaven a protecció social, el deute,
els deutes, és el deute que s’aplica sobre aquestes competències
dels consells insulars.

I, en darrer lloc, hem de recordar també que les
transferències de capital i corrents tant a través de la Llei de
finançament com dels finançaments addicionals, les aportacions
a compte, als processos de noves transferències com les
transferències totals. han disminuït. Al pressuposts de 2012 la
disposició addicional segona suspenia l’actualització de les
quanties a favor dels consells insulars per a 2011 i 2012 i
posteriorment s’ampliava a 2013.

Es qüestiona el sistema de bestretes sense haver resolt abans
la consolidació de les aportacions als consells creant el dubte
lògic de què passarà amb les bestretes previstes per al 2013. Es
paralitzen les aportacions a compte lligades a noves
competències o a la seva revisió, 1.500.000 en transport
terrestre al Consell Insular de Menorca, 2 milions en promoció
turística, 90.000 en artesania, fins i tot es deixen d’aportar els
convenis, per exemple, en transport terrestre, 450.000 euros que
s’aportaven des de 2008 o les transferències total, pressupost del
2013, corrents i de capital, del conjunt de les conselleries que
disminueixen entre un 6,6 i un 17,8% depenent del que passi
amb les bestretes.

En aquest context de dependència financera d’uns recursos
que serveixen per fer front a serveis bàsics i de reducció dels
ingressos per a transferències el retard dels ingressos previstos
del deute és mortal o si es vol, situen en un estat crític les
institucions insulars i els seus serveis.

Per tot açò, creim que és necessari reiterar una altra vegada
al Govern que compleixi l’Estatut quant a garantir el
finançament de les competències dels consells insulars i a
transferir tots els recursos pendents, però tampoc no podem
deixar de recordar i reivindicar que la solució a l’actual
dependència financera passa necessàriament pel compliment de
l’Estatut quan incorpora la corresponsabilitat fiscal als principis
d’autonomia i suficiència en la definició de les hisendes
insulars; i corresponsabilitat fiscal vol dir autonomia, sí, però no
només en la despesa, també en els ingressos. Per açò, l’article
137 al qual ja m’he referit parla de la participació en els
recursos de la hisenda de la comunitat autònoma amb la
proporció a les seves competències. 

En aquest sentit, no serà suficient revisar el finançament dels
consells insulars, serà necessari canviar el sistema de
finançament d’acord amb els principis estatutaris d’autonomia,
de suficiència, de solidaritat i també, emperò, de
corresponsabilitat, tots responsables en la despesa, tots
participant en els ingressos, així de clar, però així també de
necessari.

Queda clar per tant que donarem suport a aquesta iniciativa
que, com deia al començament, és una iniciativa per posar de
manifest, perquè aquest parlament es manifesti si està al costat
o no de la solvència, de l’eficàcia, del sentit que li marca
l’Estatut de les nostres institucions i governs insulars: els
consells insulars.

Avui ens posen per tant a prova, serà curiós veure, per tant,
què fan tots els diputats i en especial els diputats que tenen
també responsabilitat primera en aquestes institucions de govern
insular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores i senyors
diputats, les meves primeres paraules han de ser forçosament de
suport cap a la tasca encomiable que fan els consells insulars,
unes institucions que a pesar de les dificultats del moment
actual i de les restriccions pressupostàries fan importants
esforços per mantenir els serveis bàsics als ciutadans. També -i
com totes les altres administracions públiques- fan a diferència
de l’anterior legislatura els ajusts necessaris en la despesa per
aconseguir que aquestes institucions siguin viables i sostenibles
de cara al futur, un futur que, desgraciadament, s’havia vist
enterbolit per uns governs irresponsables que varen fer de la
despesa, de la subvenció fàcil, del dèficit i del recurs permanent
de l’endeutament el seu modus operandi habitual i varen posar
en greu perill la viabilitat econòmica d’aquestes institucions.
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Per tant, vagi des d’aquí la meva felicitació als consells insulars
i als seus presidents per aquesta labor dura i engrescadora
alhora.

Anem, però, al detall de la proposició no de llei que presenta
avui el Partit Socialista. El primer aspecte que m’agradaria
destacar és que aquesta proposició no de llei que debatem avui,
dia 2 d’abril de 2013, va ser redactada dia 21 de febrer de l’any
2012, fa un any i un mes enrere. Dic açò perquè em sorprèn
enormement que el diputat socialista, el Sr. Marc Pons, quan
només feia mig any que havia començat aquesta legislatura ja
demanava que el Govern pagués de forma immediata el deute
que tenia amb els consells insulars i amb els ajuntaments, etc.,
un deute nascut i engreixat durant els quatre anys del pacte de
progrés. 

Tots sabem que els greus problemes de liquiditat del Govern
comencen bàsicament l’any 2010 quan els bancs varen deixar de
confiar en aquell govern del Sr. Antich i del Sr. Manera, un
govern descontrolat amb una despesa que anava creixent, amb
un dèficit desmesurat i amb un endeutament amb increments
geomètrics. Aquella gestió, aplaudida per cert pel Sr. Pons, va
provocar que no es pogués pagar als proveïdors. El mes de juny
de 2011 hi havia més de 1.600 milions d’euros de deutes
pendents de pagar a proveïdors, entre els quals hi havia també
els deutes als consells insulars. 

Sincerament, crec -i perdoni’m l’expressió- però s’ha de
tenir molta barra que després d’haver deixat més de 1.600
milions d’euros d’impagaments a proveïdors, a petits
empresaris, a autònoms, a ajuntaments, als consells insulars,
només sis mesos després ja es reclami a aquest govern a saldar
de manera immediata els deutes amb els consells. I encara més
barra és que qui ho demani sigui el Sr. Marc Pons, un senyor
que, hem de recordar, a l’anterior legislatura era, a més de
diputat autonòmic, president del Consell Insular de Menorca i
que va estar callat, va estar mut, no va ser capaç de reclamar res
del que ara amb tants d'escarafalls demana a aquest govern.

No he trobat, Sr. Marc Pons, em podrà desmentir, no he
trobat a les hemeroteques, i miri que ho he cercat, cap
declaració seva, no existeix cap declaració del Sr. Pons de quan
era president del Consell Insular de Menorca reclamant al
govern d’Antich que paguessin el deute que aquest devia a
Menorca, que era la seva responsabilitat, i açò que el govern del
Sr. Antich va deixar a deure al Consell Insular de Menorca 27
milions d’euros, 27 milions d’euros, és que no eren importants
aquells 27 milions d’euros?, tenia por de demanar aquells
doblers?, on era el Sr. Marc Pons quan el Sr. Antich no pagava
els deutes?, com és que no va reclamar res? Pot tenir credibilitat
avui aquell que reclama i exigeix als altres el que ell va ser
incapaç de reclamar i exigir?

Ara, i ara sí, i el Sr. Marc Pons ho ha llegit en diverses
declaracions públiques, en diverses propostes aprovades als
plens dels consells insulars, ara sí que tenim uns presidents de
consells insulars preocupats per aquest tema, exigents i
reivindicatius, no els importa de quin color polític sigui qui
governa, només miren per a la institució a la qual representen.
És molt diferent del que feia vostè, Sr. Pons, que només mirava
de conservar la seva cadira.

En qualsevol cas, és evident que els deutes amb els consells
insulars s’han de pagar, els deutes, tots els deutes s’han de
pagar, i el Govern pagarà amb totes les dificultats del món,
certament, però anirà pagant. De fet, en només dos anys, no
arriba, ja s’han pogut "bancaritzar" i per tant, liquidar prop de
900 milions d’euros de deutes a petits empresaris i autònoms, en
només dos anys s’ha pogut frenar el creixement geomètric
d’impagaments i s’està pagant a poc a poc tothom.

Per cert, una vegada més, el Sr. Marc Pons treu xifres que no
concorden amb les que diuen els del seu mateix partit. El Sr.
Xico Tarrés fa dues setmanes a la Comissió d’Institucionals
deia que el deute era de 350 milions, el Sr. Marc Pons parla de
400 milions, el Sr. Nel Martí parla de 366. Miri, el que han de
fer és aclarir quin és el deute real perquè vostès ni tan sols en
açò es posen d’acord. 

En qualsevol cas, el 70% del deute actual correspon a
l’anterior legislatura, quan el Sr. Pons era mut, en aquella
legislatura en què el Sr. Pons era mut es va produir el 70% del
deute actual i el 30% restant, bona part, bona part, es va produir
en el darrer semestre de 2011 a causa en bona part a despeses
plurianuals i convenis i contractes firmats en els darrers dies del
govern del pacte de progrés.

Miri, en tot cas, el que sí convendria destacar avui és que
aquest govern està fent un esforç titànic per anar pagant tothom.
Algú ha sentit o ha vist més manifestacions d’associacions de
discapacitats davant les portes del Parlament? Algú ha sentit que
enguany alguna escola aquest hivern no hagi tengut calefacció?
Algú ha sentit les agències de viatges, farmacèutics...?,  a poc a
poc amb moltes dificultats s’està pagant tothom i també s’aniran
saldant com no els deutes amb els consells i també amb els
ajuntaments.

La proposta concreta, però, que avui ens presenta el Partit
Socialista i convé repetir-la: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a abonar de forma immediata
tot el deute que el Govern de les Illes Balears té pendent amb els
diferents consells insulars”, és una proposta que de cap de les
maneres no podem aprovar, perquè és impossible, és
materialment impossible que avui paguem tot el deute que tenen
els consells insulars, és impossible. Per tant, no té sentit que
votem una cosa que sabem perfectament que és impossible de
complir.

Estaríem disposats a votar a favor si canviés a la proposició
l’expressió “de forma immediata” per "de forma gradual", "de
forma progressiva", "amb la major brevetat possible"... és a dir,
podem canviar aquesta expressió “de forma immediata” que és
d’impossible compliment per una altra expressió que a vostè li
vengui bé que doni a entendre que hi ha voluntat de pagar, però
que evidentment a mesura que els recursos vagin florint a
aquesta comunitat autònoma.
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Sí que hem de recordar que si no hi ha doblers és
conseqüència d’aquells anys de despesa boja quan es firmaven
convenis sense saber si es podrien pagar, la Sra. Fina Santiago
ho va dir aquí públicament “jo firmava el conveni i la resta eren
problemes de tresoreria”, però els problemes de tresoreria que
a la Sra. Santiago li importaven un rave, aquells problemes de
tresoreria són els problemes que ara tenim.

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Afortunadament aquella dinàmica s’ha frenat, s’ha pogut
redreçar aquell avió que queia en picat i a poc a poc els
indicadors recuperen el seu ritme. 

Avui, jo crec que podem dir que a nivell econòmic, a nivell
de liquidesa, aquesta comunitat autònoma, aquest govern està
millor que fa dos anys. A poc a poc es recondueixen els deutes,
a poc a poc es paguen, a poc a poc s'anirà pagant els consells
insulars, però evidentment de cap de les maneres no pot ser
aquest pagament de forma immediata.

Avui estam millor que fa dos anys, avui hem salvat les
Balears de l’enfonsament que era irreversible si el pacte de
progrés s’hagués prolongat només un mes més, però també és
cert que la situació encara és difícil, som dèbils, continua sent
la situació molt complicada, tot i que és cert que ja es comença
a veure com les empreses a poc a poc recuperen la ilAlusió, hi ha
més interès per invertir, es veu com els canvis normatius duts a
terme pel Govern donen a poc a poc els seus fruits i les coses
comencen a canviar, repetesc que encara de forma molt feble.
Una dada molt clara són les dades de l’atur que durant cinc
mesos consecutius s’ha reduït l’atur i som l’única comunitat
autònoma d’Espanya en què així ha passat.

Per últim, i retornant al motiu central de la proposició, sí que
m’agradaria fer una referència a la necessària llei de
finançament dels consells insulars, una llei que s’havia de
reformar l’any 2007, i que el pacte de progrés va resoldre de
forma "xapussera"a través d’un sistema de bestretes, que per
cert havia de ser provisional, però que s’ha consolidat al llarg
del temps, una llei que hi ha el ferm compromís de tenir-la
enllestida enguany i que haurà de clarificar el finançament
d’aquestes institucions, dels consells insulars, i que també haurà
de ser un suport a la progressiva eliminació de duplicitats i a la
clarificació de les competències entre totes les administracions.

Els consells insulars no es poden convertir, com sempre ha
volgut l’esquerra, en una simple repartidora de subvencions, i
tots coneixem les conseqüències d’aquesta dinàmica de
repartiment de subvencions que hi ha hagut els darrers dies. Els
consells insulars han de ser més que una simple repartidora de
subvencions i que un focus de despesa, els consells insulars han
de ser l’administració de referència a cada illa i, per açò, és
necessari desplegar l’Estatut d’Autonomia, aprovar aquesta llei
de finançament dels consells, treballar en l’eliminació de
duplicitats i dotar de major contingut aquestes institucions.

Per tant, Sr. Marc Pons, li feim i li oferim la possibilitat de
modificar la frase “de forma immediata”...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... per una fórmula -sí, ja vaig acabant,- per una fórmula que
sigui possible i que doni a entendre la voluntat clara del Govern
de pagar els deutes als consells insulars. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per part del proposant, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Bé, anirem passa a passa, el Sr. Camps s’escandalitzava de com
era possible que el mes de febrer de 2012 nosaltres presentéssim
aquí, registréssim amb registre d’entrada, la petició del
pagament immediat del deute del Govern als consells insulars.
Sap per què ho varen fer?, perquè el Consell de Mallorca i el
Consell de Menorca havien aprovat en el seu plenari per
unanimitat acordar el pagament immediat del Govern als
consells insulars abans del mes de febrer de 2012...

(Alguns aplaudiments)

... i el que va fer un servidor va ser replegar aquells acords,
traslladar-los a aquesta cambra perquè després es poguessin
debatre. 

Per tant, en aquell moment el president del Consell de
Menorca i la presidenta del Consell de Mallorca ja estaven
preocupats perquè veien que el camí que agafava el Govern era
un mal camí per als consells insulars. Varen ser iniciatives que
vàrem dur des del Grup Socialista i que, finalment, varen acabar
acceptant. 

Sap què ha succeït des d’aquell mes de febrer fins a final
d’any de 2012? Miri, jo tenc la informació i li explicaré el que
ha succeït en el Consell de Menorca, en el Consell de Menorca,
perquè el Sr. Camps després explicava i ens deia, és que cada
vegada donau una xifra diferent, és que cada vegada que passa
el temps la xifra és més grossa. Sap per què? Perquè el Govern
no paga, i creix. 

Decret de Presidència del Consell de Menorca, 21 de
desembre de 2012, l’any passat, firmat pel president,
evidentment, Decret de Presidència 2012/209, "atès que a dia
d’avui des de les esmentades obligacions reconegudes del
present exercici 2012 encara resten pendents de pagament per
part del Govern autonòmic un import total de 20,5 milions
d’euros, sense comptar el deute autonòmic pendent del
pagament corresponent a exercicis anteriors", ... en un sol any
el Govern autonòmic ha incrementat el deute amb el Consell de
Menorca en 20 milions d’euros. El mateix que hi havia quan el
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president del consell hi va arribar. Està firmat per ell, li puc
lliurar i tenen... està firmat per ell, reconegut en plenari, a més,
20 milions d’euros. I un se sorprèn, com pot ser possible açò?
Si vol li cont dos detalls més, li puc explicar que tres mesos
després d’aprovats els primers pressuposts en el Consell de
Menorca l’interventor va trobar 38 milions d’euros de
romanents que els havien amagat i després afloraren perquè hi
eren. O li puc explicar que dia 9 d’agost de 2012 a la liquidació
dels pressuposts de 2011, liquidació, en varen trobar o hi va
haver superàvit d’1,5 milions d’euros.

Per tant, sí, sí que hi va haver dificultats, sí que hi va haver
esforços, però el que no s’havia trobat mai encara cap consell
insular era un creixement del deute amb la velocitat amb què es
produeix ara en aquests moments. I un es demana, fins on hem
d’arribar?, quan ho podrem aturar a això? Perquè sí, els
presidents dels consells varen arribar i es varen trobar un deute,
l’han xifrat?, 190?, 200 milions d’euros? Ara ja fregam els 400,
i si el Govern no hi posa remei passarà un any més i què seran?,
500? 

Per tant, sí trob que és molt important posar, d’una vegada
per totes, o que el Parlament estableixi un mandat al Govern i
li digui, pagui, per favor, que els consells no poden continuar
així. Que avui el Partit Popular accepti aquesta proposició no de
llei, canviem la part immediata, que l’únic que havíem fet -
insistesc- era copiar la proposta que sortia del Consell de
Mallorca, no hi ha cap inconvenient. Allò que sí demanam és
que, evidentment, els consells insulars es puguin atendre a un
calendari de pagaments.

Per tant, jo li proposaria al Partit Popular que en un termini
d’un mes, de dos mesos, pugui donar un calendari de
pagaments, és a dir, que els consells puguin saber a què s’han
d’atendre i que aquest calendari de pagaments si s’ha de pagar
en dos anys o si s’ha de pagar en un any i mig o en tres no hi ha
cap inconvenient, sempre que, evidentment, al Partit Popular i
al president açò els sembli bé.

Hem traslladat a aquest parlament una preocupació,
manifestada moltes vegades pels presidents, que havia estat
rebutjada fins ara. Si avui és acceptada hem fet una passa
endavant, nosaltres ens sentirem contents, a pesar d’haver
escoltat tot el que hem escoltat per part del Sr. Camps.

Per tant, jo proposaria a la presidenta, si no hi ha
inconvenient, poder fer un recés de cinc minuts, que ens
puguem asseure amb els portaveus, de dos minuts, faltaria més,
que ens puguem asseure amb els portaveus i que puguem
acordar aquest redactat alternatiu amb la idea que el president
pugui anar-se’n d’aquí amb la tranquilAlitat de saber que el
Govern acabarà pagant els consells insulars. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix als portaveus, feim aquest recés de dos minuts.

(Pausa)

EL SR. PONS I PONS:

Hem acordat una proposta d’acord que llegesc textualment:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a abonar dins aquesta legislatura el deute que el Govern
de les Illes Balears té pendent amb els diferents consells
insulars”.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sra. Presidenta, li demanaria la paraula per unes alAlusions
que hi ha hagut, a mi com a president del consell, de la meva
gestió. Crec que és l’article 76.

LA SRA. PRESIDENTA:

Encara no hem votat, o sí? A veure, ara crec que el que
aplaudien és que s’havia arribat a un acord d’un text. Encara no
hem fet la votació, que jo sàpiga.

És per assentiment, però encara no hem votat. Llavors... Ha
demanat la paraula. Crec que li hem de donar la paraula. Sí, jo
entenc que li correspon, digui.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només per fer tres
aclariments al que ha esmentat el portaveu del Grup Socialista,
el Sr. Marc Pons. Primer, que no és cert que en un any s’hagi
incrementat el deute del Govern amb el consell insular en 20
milions d’euros; segon, la incorporació de crèdit que hi va haver
en el seu moment de romanents no hi havia res ocult, em sap
greu que no ho entengui però senzillament eren uns romanents
de finançament afectat, amb la qual cosa s’havien d’incorporar;
i, tercer, el perquè hi va haver un resultat pressupostari positiu
en el 2011, no és perquè tampoc hi hagués res amagat,
senzillament és perquè consideram que l’austeritat en aquests
moments és summament important.

Crec que aquests tres aclariments era important fer-los
perquè no podem deixar en el Diari de Sessions que hi hagi
falsedats sobre la gestió del Consell Insular de Menorca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, sí, digui.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies. Supòs que tenc dret a poder replicar aquestes
qüestions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no. Quan hi ha alAlusions no hi ha dret.

(Remor de veus)

EL SR. PONS I PONS:

Si m’ha afectat directament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 76, Sr. Pons.

Bé, entenc, pel que vostè ha dit abans del text, que hi ha
unanimitat. S’aprova per unanimitat. 

I ara sí, passam a la votació o s’aprova directament per
assentiment, per unanimitat. És així? D’acord.

D’acord, idò. No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió.
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