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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començam el
plenari convocat pel dia d’avui, abans de començar el debat de
l’ordre del dia, propòs que facem un minut de silenci en
memòria de la Sra. Catalina Frontera que fou assassinada el
passat dia 10 d’abril.

Moltes gràcies.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 3717/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebaixa en el preu de l'electricitat.

Primera pregunta, RGE núm. 3717/13, relativa a rebaixa en
el preu de l’electricitat, que formula el Sr. Jaume Fernández i
Juan del Grup Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, desde
el Grupo Parlamentario Popular consideramos la energía como
un elemento estratégico y necesario para las personas, las
empresas y para todo el conjunto que conformamos el país a
cualquier nivel. 

La energía es un input prioritario a la hora de abordar temas
sociales, económicos y de desarrollo y por eso en nuestro grupo
parlamentario le damos la importancia que ha de tener y
abogamos porque la gestión de la misma sea ejecutada de
manera inteligente y óptima buscando el desarrollo del país y,
sobre todo en estos tiempos, buscando el beneficio de los
ciudadanos.

El Grupo Parlamentario Popular valora de forma positiva el
anuncio por parte del Gobierno de España de bajar el recibo de
la luz en un 6,62% de media, una rebaja importante que
consideramos fruto de un trabajo de gobierno y unos primeros
pasos hacia un sistema eléctrico viable que de el servicio de
presente y futuro que necesita la sociedad y que no se cebe con
los clientes de la energía, que no son otros que los ciudadanos
y las empresas de nuestro país.

Por todo ello, Sr. Vicepresidente, desde el Grupo
Parlamentario Popular nos gustaría conocer en más detalle
cómo influirá esta rebaja en los ciudadanos de las Islas Baleares
y en sus empresas, así como también nos indique cómo afectará
esta rebaja al contrato de suministro eléctrico que firmó la
comunidad autónoma recientemente.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Vicepresident
Econòmic del Govern.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies, Sr. Diputat,
efectivament, l’energia -vostè ho ha dit- és un dels input més
importats en qualsevol sistema productiu o en qualsevol sistema
econòmic, en concret és el segon input més important després
del capital humà i, per tant, tenir una administració acurada, una
administració eficient, una administració amb racionalitat
econòmica en matèria d’energia és quelcom que evidentment
ens fa més competitius i ens fa més productius i fins i tot més
sòlids cap al benestar general de tots.

En aquest sentit, aplicar tarifes que tenguin a veure amb la
producció, que tenguin la veure amb l’aparell productiu, que
reconeguin realment els costs ens du al fet que l’eficiència es
pugui fer d’una manera real i sòlida, de manera que aquesta
rebaixa té importància perquè els ciutadans podran gaudir d’uns
preus un poc més reduïts en matèria d’energia i el que és més
important és que el mateix govern, els mateixos governs puguin
d’una manera clara aprofitar-se’n també, d’aquests avantatges.
El nou contracte que ha fet la comunitat autònoma que és en
funció dels índexs de cada preu que es gestiona dia a dia, de
manera contínua als mercats energètics faran possible que el
Govern, que ja va experimentar una rebaixa en la seva factura
en torn als 3 milions d’euros, pugui afegir-hi un 10% més
d’estalvi en aquest sentit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

I.2) Pregunta RGE núm. 3894/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a decret integrat de llengües.

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 3894/13,
presentada en substitució de la RGE núm. 3731/13, relativa a
decret integrat de llengües, que formula el Sr. Lluís Maicas i
Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, creu que amb el decret
integrat de llengües es reforça el coneixement del català, la
llengua pròpia de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller d’Educació
i Cultura.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, evidentment, com
el nom indica al decret, crec que amb aquest decret es reforcen
les tres llengües que ha de conèixer un alumne de les Illes
Balears.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sr. Conseller, li demanava concretament si es reforçava la
llengua pròpia, el català. 

He de recordar que al principi de la legislatura, sent jo un
nouvingut tant en la política com en aquesta cambra, vaig tenir
l’atreviment de dir-li que seria recordat pel que feia a la llengua
com el pitjor conseller d’Educació i Cultura de la història
democràtica. Em va doldre dir-li-ho, encara em dol, però més
em dol no haver-me errat, no tenir motius per desdir-me i
demanar-li disculpes.

Ningú que jo recordi, per servir senyor tan ignorant, no ha
tan malvenut la seva autoritat, el seu prestigi professional, per
raons que ignor ha esdevingut hostatge de la paranoia lingüística
d’un analfabet que no estima la llengua de les nostres mares, tal
vegada, però, vostè només sigui culpable, i mai no és innocent
la connivència, d’executar les instruccions de l’apotecari
ilAluminat. Pot ser són culpables tots aquells que li atorgaren
legitimitat per exterminar la nostra llengua pròpia. 

El nou decret acaba amb la immersió lingüística i deroga
l’actual de mínims i en aquest sentit no reforça el coneixement
del català, sinó que el limita i l’ofega perquè el català és
l’element més feble del conflicte, al qual cal protegir.

Ara que al Consolat els gonelles ordeixen des de la
ignorància i la malícia perverses estratègies de genocidi
lingüístic no seria mal moment per abandonar l’escena amb
dignitat, abans que no l’obliguin a intervenir en la llengua balear
o en alguna de les seves modalitats.

Esper, sincerament, tant de la societat civil com de la
comunitat educativa una resistència pacifica, però ferma i
contundent. Esper sincerament que no es deixin arrabassar
l’únic patrimoni històric que ens identifica com a poble; la
inclemència d’aquest govern envers els ciutadans formenterers,
eivissencs, menorquins i mallorquins pel que fa al propòsit de
desposseir-los de la seva llengua pròpia és només comparable
amb la ferotgia que exerciren els borbons i la dictadura de
Franco. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, després d’haver
assistit a tota una sèrie d’enumeracions de qualificatius, ens els
quals no entraré aquí... com exterminis o com comparacions
amb dictadures i amb Decret de Nova Planta, etc, en els quals
lògicament no hi entraré, li comentaré que és una bona cosa
tenir un sistema educatiu que estigui d’acord amb la Constitució
i l’Estatut que ens hem donat. I aquest conseller del que serà

responsable, li agradi o no li agradi a vostè, estic convençut que
a molts de votants del PSOE, sí, és de tenir un estatut
d’autonomia que no fa que el conseller hagi de sortir a dir que
desacata una sentència d’un tribunal superior, a dir que desacata
una sentència d’un suprem, a conviure pacíficament dues
llengües i, si pot ser, una tercera. Això es pot fer, això es farà.

No sé si vostè s’ha llegit tot el decret. Veig o crec que no,
però el que pretén aquest conseller és precisament complir allò
que diu l’Estatut, l’article 4 i el 35, que s’ensenyin les dues, amb
un model constitucional, acceptant allò que tothom té dret a
tenir, que és la presència de dues llengües vehiculars a la nostra
comunitat.

La immersió, no és l’únic sistema de preservar el
coneixement de les llengües. Nosaltres més bé pensam que no
és el millor, però ho feim amb tot el respecte, mai insultant de
genocidi ni de qüestions que em semblen fora de lloc a l’hora de
qualificar un decret que, per cert, quatre de les comunitats
autònomes que tenen una llei de normalització lingüística
semblant, de quatre, tres aplicarem el mateix model, és ben
curiós, no és que tots anem equivocats, és que tal vegada, la
majoria, és el moment que es pronunciï i tengui un decret d’allò
en què creu. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 3715/13, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
hospital de Formentera.

Passam idò a la tercera pregunta, RGE núm. 3715/13,
relativa a hospital de Formentera, que formula la diputada no
adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló. Té vostè la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, Sr. Sansaloni, li
feim aquesta pregunta perquè dies passats hem conegut
mitjançant la denúncia del sindicat SATSE la situació d’abús
laboral que des de fa més d’un any pateixen les matrones de
Formentera, una situació que ha estat ja denunciada davant la
Instrucció de Treball i ha provocat en conèixer els fets una
iniciativa popular de suport cap a les matrones. Sr. Conseller,
quina és la seva valoració sobre aquesta problemàtica a
l’Hospital de Formentera?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller de Sanitat
del Govern.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies, Sra. Font, hem de
recordar que l’Hospital de Formentera d’ençà que es va obrir va
funcionar fins el primer semestre de l’any 2011 amb una sola
matrona, el primer semestre de l’any 2011 l’exconseller Vicenç
Thomàs va contractar una segona matrona, cosa que vull agrair
que fes en aquells dies.

El problema sorgeix a l’hora de com s’aplica l’increment de
jornada laboral de 37 hores i mitja, perquè fins aquell moment,
en el mes de setembre s’estava actuant amb total normalitat i
aquestes dues matrones venien a cobrir l’atenció primària,
l’hospitalari i les guàrdies localitzades. També li vull dir que el
que hem de fer és intentar reconduir aquesta situació, fruit del
que ens han dit des d’Inspecció de Treball en un mes i mig i ja
s’ha creat una comissió a tal efecte.

Per tant, és cert que Formentera té dues matrones, però a
més estam ajudant perquè per una tercera matrona la pressió
assistencial no dóna, estam ajudant en guàrdies de cap de
setmana que voluntàriament matrones de l’illa d’Eivissa van a
passar guàrdia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol fer ús de la
paraula? Té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Sansaloni, per la seva resposta. Miri, la realitat
és que l’Hospital de Formentera disposa d’aquestes dues
matrones que desenvolupen tasques que van des de l’atenció
primària, l’hospitalització i l’assistència al part amb un servei
-i jo li ho vull recordar-, amb un servei obert 24 hores al dia 365
dies l’any, dues matrones.

Aquesta situació es va devenir conflictiva quan es va
començar a garantir per part de les matrones..., a garantir la
qualitat assistencial d’aquesta prestació que ja ve marcada per
la cartera de serveis a la qual la població de Formentera també
tenim dret i que la seva política de retallades, ara en aquest
moment, posa en perill, com ara garantir en atenció primària
prestar atenció, cura i control a les dones en les seves diferents
etapes vitals en matèria de salut sexual i reproductiva i no
només en el seguiment de l’embaràs normal com a via única.

Aquestes professionals atenen les urgències -com bé hem
dit-, així com la consulta d’atenció primària i en cas -i això
també ho vull remarcar- d’absència d’una de les matrones
sempre s’ha cobert amb el treball de l’altra, cosa que ha
provocat jornades setmanals ininterrompudes sense descans i
que es realitzàs la labor tant en atenció primària com en
urgències i també en l’atenció als PAC.

Davant aquestes denúncies, repetides denúncies, què fan
vostès? No només no solucionen aquest problema a favor dels
pacients i dels professionals com és d’esperar, sinó que es
plantegen sols una reorganització horària que no ha estat
acceptada -li ho vull recordar- per les matrones i que provoca
una substancial disminució de la qualitat assistencial, ja que

comporta una reducció dràstica de la jornada presencial de les
matrones en atenció primària.

Sr. Conseller, tot plegat això és un desbarat. Li vull recordar
que per la seva triple insularitat a Formentera hi ha serveis que
en cap moment... i que no justifiquen, no es justifiquen només
en nombres, Sr. Conseller, i vostè, això, ho sap.

Sr. Conseller, per acabar li deman que respongui: creu vostè
que la solució a aquest conflicte passa per reduir l’atenció
primària d’aquest servei a Formentera? Sí o no. Solucionarà
aquest problema dotant d’un professional o d’una professional
més per garantir aquest servei? Sí o no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per tancar la qüestió té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Font, vostè ja hi ha mesclat la
política de retallades, jo li ho desmenteixo aquí perquè aquest
servei no ha sofert cap retallada, de fet li ho he dit: mantenim la
plantilla que vàrem rebre i donam el suport assistencial des de
l’illa d’Eivissa en l’especialitat a la qual vostè fa referència, per
tal que puguin cobrir guàrdies. El que també li he deixat ben
clar és que amb una quantitat de parts inferior a cent a l’any
dues matrones no justifiquen un increment d’una tercera i, per
tant, el que hem de fer és intentar redistribuir aquests recursos.

El que també li vull deixar ben clar és que si des de l’any
2007 fins a l’any 2011 una sola persona podia donar atenció,
després s’hi afegeix una segona persona, mantenim aquesta
segona i a més l’apuntalam amb aquesta desviació, crec que
vostè intenta donar major rellevància a un problema... que el
que s’ha de fer és redistribuir i per això s’ha creat la Junta
tècnica assistencial a tal efecte una nota interna i s’ha fet un
grup de feina específic per tal de donar resposta a allò que va
demanar la inspecció de treball.

Per tant, el problema, l’estam intentant resoldre i reconduir
amb aquesta situació i com comprendrà el que està ben garantit
és el servei d’aquestes matrones cap a la població de
Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 
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(Se sent de fons la Sra. Font i Aguiló que diu: “No és
veritat”)

I.4) Pregunta RGE núm. 3722/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visita d'estudiants a hotels de les Illes
Balears per conèixer el seu funcionament.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 3722/13, relativa a
visita d’estudiants a hotels de les Illes Balears per conèixer el
seu funcionament, que formula el Sr. Gabriel José Martí i
Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. La meva pregunta va dirigida al conseller
Sr. Bosch. Sr. Bosch, es va signar entre la Federació
Empresarial Hotelera de Mallorca i la seva conselleria un
conveni de colAlaboració “Visitem un hotel” per intensificar la
relació entre el sector cultural educatiu i el sector turístic hoteler
de Mallorca. Aquest conveni es va subscriure amb tres
objectius: un pla pilot de (...) perquè els escolars de Mallorca
visiten els hotels de l’illa; la promoció de la literatura i les
activitats de cultura local als establiments associats mitjançant
la tinença i l’edició de llibres d’escriptors mallorquins a les
biblioteques dels hotels, i preus especials per allotjament als
artistes que participen en activitats culturals organitzades per la
conselleria. Entenc que la missió del pla consisteix en la
incorporació de les visites a establiments hotelers al programa
de sortides extra escolars per als alumnes i les alumnes de
primària i secundària del curs 2012-2013. En definitiva, en la
signatura d’aquest protocol ambdues entitats es varen
comprometre a colAlaborar en la finalitat de potenciar cultura
mallorquina i balear entre els que visiten i a apropar els escolars
la realitat econòmica de les nostres illes.

Feta aquesta introducció, ens pot informar, Sr. Bosch, com
està funcionant el desenvolupament d’aquest conveni entre la
Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Té la paraula el Sr. Bosch.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, efectivament, vàrem
subscriure un conveni de colAlaboració entre la Federació
Hotelera de Mallorca i un primer conveni amb un protocol
d’actuació per tal d’apropar els dos mons, el món turístic, que
a ningú no se li escapa que realment és el motor bàsic de la
nostra economia, i la realitat que un escolar és bo que en
distintes etapes educatives pugui conèixer com funciona
realment un hotel i perquè des de més petits entenem el perquè
d’aquest model, en què es basa i tal vegada en un moment
donat, quan ja parlam en un nivell més elevats, com PQPI o
centres de secundària, puguin constituir tal vegada un punt de
partida per una futura professió.

Crec que funciona molt bé, la veritat és que ja s’han produït
des de dia 29 de gener passat visites, la primera de les quals
d’un PQPI d’auxiliar administratiu organitzat per l’associació
de pares i mares amb discapacitat auditiva, fins i tot en
programes fora d’entitats que colAlaboren a l’hora d’elaborar
PQPI, centres de primària, centres de secundària, centres
concertats que han visitat distints hotels de distints indrets de
Mallorca i al mateix temps que són visites, però no visites que
diríem d’allò de mitja hora i per dir-ho d’alguna manera,
complir un determinat protocol, sinó visites que poden arribar
a durar tres hores pels diferents departaments, cuina, recepció,
administració, ... d’un hotel, evidentment en funció del nivell
dels alumnes.

També ens ha semblat interessant que les biblioteques, als
racons de lectura dels hotels s’hi hagin pogut distribuir 1.145
obres d’autors de les Illes Balears traduïts a diferents idiomes,
anglès, francès, alemany principalment. 

Aleshores també voldria agrair i destacar la colAlaboració de
la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca en difusió
d’esdeveniments culturals a través bàsicament de l’Institut
d’Estudis Baleàrics i també per oferir un preus especials per als
agents culturals que puguin venir a aquests esdeveniments a uns
preus d’allotjament també especials. Per això crec que dins el
context i essent el primer curs en el qual hem posat en marxa
aquesta iniciativa crec que va per bon camí i que a poc a poc
anirà fruint encara amb més iniciatives.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 3725/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Fira del llibre infantil i juvenil de
Bolonya.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 3725/13, relativa
a Fira del llibre infantil i juvenil de Bolonya, que formula la
diputada Sra. Margalida Serra i Cabanellas del Grup
Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. A finals del mes de març es va celebrar un encontre, un
dels encontres internacionals més rellevants per a escriptors i
editorials, es va celebrar la 50a edició de la Fira de Llibre
Infantil i Juvenil de Bolonya. Les nostres illes hi tornaren a ser
presents mitjançant l’Institut d’Estudis Baleàrics, que hi acudí
amb una representació de la feina feta per vuit escriptors i dotze
ilAlustradors insulars per tal de promocionar les seves obres.
S’ha representat un ventall molt ampli d’artistes i escriptors,
tant novells com ja consolidats. Comptam amb la qualitat, el
que fa falta és obrir les portes als nostres artistes i escriptors cap
a l’exterior, donar a conèixer les seves obres així com tot
l’ampli teixit cultural del qual disposam. 
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Per tal de donar-los facilitats s’han editat dos petits catàlegs
amb fragments de les obres d’aquests autors i amb ilAlustracions
dels artistes, a més s’ha creat una plana web per divulgar les
obres de cara a l’exterior. Aquesta plana ha començat a centrar-
se en aquesta fira, però la finalitat és que sigui una base de tots
els nostres artistes, un mostrador internacional del teixit cultural
de les nostres illes.

És per això que li demanam, Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, quina valoració en fa de l’assistència a la Fira de
Bolonya? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el Sr.
Bosch.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada. Realment, com
vostè ha explicat, és una fira, aquesta 50a edició de la Fira de
Bolonya, realment molt professional, adreçada al món
d’editorials, professionals on han assistit, com vostè deia, una
representació d’escriptors i ilAlustradors. 

Jo sincerament l’hauria de qualificar, en la meva opinió,
d’un èxit de participació i perquè, a més, prèviament s’ha fet
una feina. Jo li podria dir que prèviament a l’assistència a la
fira, que és allò que interessa realment als nostres creadors, es
va contractar amb 300 editorials de països com Xile, Brasil,
Argentina, Mèxic, Japó, Alemanya, Anglaterra, etc., per tal de
posar en contacte, li puc passar després la llista d’editorials
molts prestigioses, amb ilAlustradors, amb autors de les Illes
Balears per tal que a l’hora d’assistir a aquestes fires
especialitzades es puguin posar en contacte. 

L’acollida, realment, segons la meva informació, ha estat
molt bona i crec que les persones que hi han participat estan
contentes de poder transcendir quan tenim oportunitat, de poder
ser presents a aquestes fires per poder conèixer realment el
talent dels nostres creadors, sent així el títol de la pàgina web,
que vostè comentava, que és www.talentillesbalears.com, que
el que pretén és això, tenir un resum per diferents especialitats
d’aquests creadors, d’aquestes editorials i d’aquesta feina feta
pels creadors illencs que facilitarà molt els contactes amb
editorials de fora a l’hora de conèixer les nostres creacions i les
nostres possibilitats.

Per tant, aquestes petites aportacions, perquè els temps de
dificultat no fan sinó que hem d’optimitzar al màxim
l’assistència, i el treball previ crec que serveix perquè després
resulti un èxit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 3728/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a modalitat de la llengua de les Illes
Balears.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 3728/13, relativa a
modalitat de la llengua de les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea del Grup Parlamentari
Socialista. Té vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats,
senyores diputades. Conseller Bosch, quina serà la modalitat del
català que s’utilitzarà en els llibres de text en el cas de Menorca,
la de Maó o la de Ciutadella? Als menorquins ens preocupa que
aquest sigui un nou motiu de confrontació entre els dos
municipis de la nostra illa, ja sap vostè com va. Els fillets de
Ciutadella hauran d’aprendre que allò que ells diuen sucre en
pols és en realitat floreti? Els de Maó hauran de dir trole en lloc
d’autobús, de bus? O jo mateixa, hauré de sentir els meus néts
que la seva sàvia va en velo pel Castell? Els agafarà un sacardiu,
Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller Sr. Bosch.

(Petit aldarull)

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. És que no
m’ho puc creure. Què s’estima més que no recordin aquestes
paraules? S’estima més només escoltar un estàndard? Jo no, a
mi m’encanta sentir aquest menorquí tan preciós. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ara ja és fora bromes, Sr. Conseller. Jo crec que apareix un
conflicte lingüístic en aquesta comunitat quan vostès es troben
políticament en hores baixes. A això al PP pot ser que li serveixi
d’alguna cosa, però que inútil resulta per a l’educació de les
nostres illes! Em deman què els ha fet la nostra llengua pròpia
perquè li vulguin tant de mal, perquè malinterpretin d’aquesta
manera l’Estatut d’Autonomia que diu que les modalitats
lingüístiques seran objecte d’estudi i protecció, no que s’estudiï
en les modalitats lingüístiques, i sempre tenint en compte la
unitat de la llengua.
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Si durant quaranta anys es va estudiar amb llibres de texts en
català i no es varen perdre les modalitats lingüístiques de les
Illes, em vol dir per què s’han de perdre ara quan els llibres
estan escrits en català estàndard, però a les classes es treballa
amb contes, rondalles i cançons amb les variants dialectals. No
facin creure que nosaltres estam en contra del manteniment de
les modalitats lingüístiques a les nostres illes, de cap manera,
però sí que estam en contra de fer el ridícul. Em vol dir, com ho
faran les editorials per destriar quines són les modalitats bones
i quines no ho són? Però no, aquest no és el problema, el
problema el tenen vostès amb el Círculo Balear, que tampoc no
es quedarà satisfet amb la solució que vostès han donat per
complir un compromís del president, un president que ha dit
molt ufanosament que aquesta no seria la legislatura de les
subvencions, però que no té cap problema per subvencionar amb
70.000 euros les editorials per fer allò que científicament i
pedagògicament és una aberració. S’atrevirien vostès a proposar
el mateix amb les modalitats del castellà al Congrés dels
Diputats? Com pensen explicar que el Govern pot atorgar
subvencions a les editorials per acontentar certs grupúsculs i el
seu electorat més retrògrad quan la dificultat de l’alumnat és
comprar llibres de text o material escolar? 

La seva estratègia, però, és ben clara, acabar amb una
llengua a base de fragmentar-la, i aquest serà l’únic compliment
electoral que hauran fet. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies. Pot ser algú trobarà incongruent que es faci un
llibre de gramàtica referit a una regió determinada com si la
gramàtica no hagués de servir per a tots els que parlen un
idioma, sigui quina sigui la comarca on són nats o on habiten,
però cal tenir present que els problemes lingüístics d’un
mallorquí no són els mateixos que els d’un valencià ni els d’un
valencià i un mallorquí són els mateixos que el d’un català de
Tarragona o de Lleida. Això ho deia Francesc de Borja Moll a
una gramàtica especialment referida a les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Vostè no està d’acord que els llibres de text duen paraules
pròpies de cada illa? Què vol que preservar i estudiar sigui tenir
un fitxer o un llibre a un prestatge? No, jo vull que estigui dins
els llibres, que en parlin les escoles, que els trobin en els llibres
de text. Això és preservar, això és fer allò que han fet els nostres
padrins per nosaltres, guardar les modalitats, emprar-les, trobar-
les en els llibres, no en un prestatge si volen. Això és el que
volem. 

El que no entenc, i que vostès diguin-ho, és que no volen
que els llibres de text duguin paraules en menorquí, diguin-los-
ho als ciutadans de Menorca. Jo sí que vull que les duguin.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 3720/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de les exportacions de les empreses de
les Illes Balears.

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 3720/13, relativa a
l’augment de les exportacions de les empreses de les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard del
Grup Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señores diputados. Huelga
decir que en un territorio insular, obviamente, el comercio tiene
más limitaciones, las barreras geográficas hacen que debamos
optar más por un modelo económico de un sistema de valor y no
de una cadena de valor. Pese a las circunstancias los resultados
últimos del año 2012 son extraordinarios, durante este último
año las exportaciones de las empresas de las Islas Baleares
aumentaron un 17,2% y este aumento tuvo además un volumen
de negocio de 1.012 millones de euros, superando ya cerca de
un 20% los números del año 2010. 

Que las empresas de estas cuatro islas diversifiquen e
innoven en los productos y sistemas que ofrecen es sin duda una
garantía de futuro y de prosperidad. Además, recientemente, y
por primera vez, el ICEX, la Secretaría de Estado de Comercio,
la Vicepresidencia Económica del Govern de les Illes Balears
y su Dirección General de Comercio y Empresa han elaborado
una guía de servicios para la internacionalización de las
empresas de las Islas Baleares, por lo que le doy, Sr.
Vicepresidente, también la enhorabuena por esta iniciativa. 

Así las cosas, y sin más dilación, Sr. Vicepresidente, ¿cómo
valora el aumento de las exportaciones de las empresas de
Baleares en más de un 17% en el año 2012?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Moltes gràcies, Sr.
Diputat. La valoració només pot ser positiva, i jo diria que fins
i tot molt positiva. De qualque manera vivim en un entorn on la
internacionalització forma part de la mèdulAla de tota la
producció econòmica i en aquest sentit fins i tot més que parlar
de producció d’un lloc o d’una banda podem ja a començar a
parlar de producció internacional, per tant és important que les
empreses de Balears puguin tenir aquests resultats perquè, de
qualque manera, això significa que cada vegada estan més
inserides en el procés productiu que ja no és nacional sinó que
és internacional. La cadena de valors ja no es limita a un
territori sinó que va molt més enllà. Per això, crec que la
política que es du, juntament amb una tradició que ve molt
enrere de les empreses de Balears de participar en els mercats
internacionals, ens dóna una fortalesa especial.

En aquest sentit, crec que aquest increment en uns moments
d’especial dificultat marca que el futur no només és una cosa
que ha de venir sinó que és una cosa que realment ve amb
passes accelerades i amb passes bones per a tot el conjunt de
Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.8) Pregunta RGE núm. 3729/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a evolució de passatgers.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 3729/13, relativa
a evolució de passatgers, que formula el diputat Sr. Xico Tarrés
i Marí del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, fa uns dies, crec
que concretament, si no em falla la memòria, fa tres setmanes,
vostè em va dir que deia mentides respecte de l’arribada de
passatgers a l’aeroport d’Eivissa, que és la principal font
d’arribada de turistes. Jo avui li port les estadístiques oficials
d’AENA, les port des de l’any 2004, però fonamentalment jo li
faré referència des de l’any 2007 fins enguany. 

Les xifres oficials D’AENA diuen que dels 4,7 milions de
passatgers registrats l’any 2007 varen passar al 5,6 milions
registrats l’any 2011, un increment en quatre anys del 18,4%. El
2009, com tots recordaran, va ser el pitjor any de la crisi i va ser
el segon millor any de tota la història de l’aeroport d’Eivissa;
des de desembre de 2009 fins el 2011 els increments varen ser
consecutius, mes a mes, vàrem guanyar passatgers i turistes. Jo
li record, Sr. Delgado, que aquí tenc aquestes dades, que si vostè
en qualsevol moment les vol no té més que dir-m’ho i jo les hi
pas. 

Això va ser així fins que arribar vostè, Sr. Delgado. El 2012
hem perdut un total de 88.109 passatgers, trencant un ritme de

dos anys de creixement, i quan li dic de dos anys parl de
creixement de cada un dels mesos de tot l’any, dotze vegades
cada any. I aquest 2013 no ha començat gaire millor, hem
perdut passatgers el gener, el febrer i el març, tenint en compte
que el març ha tengut Setmana Santa enguany, que ha de ser on
tenim un repuntament de passatgers. En total hem perdut 31.458
passatgers en el primer trimestre de 2013, el que suposa una
pèrdua d’un 8,7%.

Sr. Delgado, considera que ha millorat l’arribada de
passatgers a Eivissa en aquesta legislatura respecte de
l’anterior? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Té la paraula el conseller Sr. Delgado.

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

Gracias, Sr. Presidente. Pues sí, considero que sí. Y le voy
a decir una cosa, en primer lugar, decirle que usted pretende
jugar con ventaja, pretende jugar con ventaja porque compara
cuatro años de una legislatura cuyo inicio no fue tan dramático
como el de ésta, con dos años de esta legislatura con inicios
dramáticos, y además sabiendo usted perfectamente que el final
de esta legislatura no será exactamente igual que su principio.
Pero es igual. En segundo lugar, decirle que yo he consultado
los datos de AENA, los datos de AENA, para que los pueda
consultar todo el mundo, están en AENA-aeropuertos.es, al final
de la página donde pone otros servicios, pinche en estadísticas
aeropuertos y las encontrará publicadas desde el año 2000. 

Pero bueno, en cualquier caso, ¿quiere que comparemos los
pasajeros totales de los dos primeros años de legislatura suya
con los dos nuestros? Pues muy bien, entre 2007 y 2008 pasaron
por el aeropuerto de Ibiza 9,4 millones de pasajeros, entre el
2011 y el 2012 han pasado 11,2, es decir, 1,8 millones más. ¿O
prefiere que comparemos el primer año de la pasada legislatura
con el primero de ésta? En el 2007 pasaron 4,7, en el 2011 5,6,
casi 900.000 pasajeros más. ¿O prefiere que compare el segundo
año de su legislatura con el segundo año de la nuestra? En el
2008 pasaron 4,6 millones, 2008 4,6 millones de pasajeros, en
el 2012 han pasado 5,5 millones de pasajeros, es decir 900.000
pasajeros más. Y a nivel global -esto está en AENA y lo pueden
comparar todos ustedes, lo pueden mirar todos ustedes-, en la
pasada legislatura no pasó ni un solo año de 5 millones de
pasajeros, ni un solo año pasó de 5 millones de pasajeros,
mientras que en los dos primeros años de ésta han sido 5,6 y 5,5
respectivamente. 

Pero si en lugar de pasajeros prefiere usted hablar de
operaciones vamos a comparar los dos primeros años de ambas
legislaturas, 2007-2008 115.088 operaciones, 2011-2012
119.505, es decir 4.417 operaciones más. ¿O prefiere comparar
el primer año con el primer año? 2007 las operaciones fueron
57.855, 2011 61.768, es decir 3.913 operaciones más. ¿O
prefiere comparar los segundos años de ambas legislaturas?
2008 57.233 operaciones, 2012 57.737 operaciones, es decir 504
más. O a nivel global, ningún año de la pasada legislatura llegó
a 58.000 operaciones, y sólo una pasó de 57.500...
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

... mientras que los dos años que llevamos de ésta se han
alcanzado 61.768 y 57.737...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

Ésta es la realidad, Sr. Tarrés. La próxima vez estudie más
antes de hacer una pregunta.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tarrés, també li queden quinze segons, si vol fer ús de la
paraula.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Ja sé que vostè me’n donarà un miqueta més, Sr. President,
confio en vostè, gràcies, Sr. President.

Sr. Delgado, per a vostè tothom menteix, jo menteixo cada
dimarts aquí, menteixen els mitjans de comunicació, menteix
AENA, menteix el sector turístic. Va contra direcció, Sr.
Delgado, faci el favor de deixar de perjudicar Eivissa com fa
sistemàticament i li demana tot el sector turístic de l’illa, i ho
pos en boca meva en nom de tot el sector. Si no és així que
m’ho facin saber, perquè crec que avui puc parlar...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

... en nom de moltes empreses i de moltes federacions
empresarials...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés, gràcies.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

...de l’illa d’Eivissa. Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 3730/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reducció pressupostària en polítiques
de cooperació.

EL SR. PRESIDENT:

La novena pregunta ha estat ajornada.

I.10) Pregunta RGE núm. 3719/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a destinació dels recursos del Consorci de
la borsa de places.

Passam a la desena pregunta RGE núm. 3719/13, relativa a
destinació dels recursos del consorci de la borsa de places, que
formula la diputada Sra. Lourdes Bosch i Acarreta del Grup
Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
És sabut que gràcies a la bona gestió d’aquest govern la
legalització de les places hoteleres ha estat un èxit. Amb el
Partit Popular s’han legalitzat 2.959 places. Amb el pacte se’n
varen legalitzar només 813. I aquesta diferència tan abismal, a
què es deu?, a la sort?, a una alineació astral favorable? No, es
deu, en primer lloc, a una anàlisi rigorosa i correcta del
problema. En segon lloc, a una resolució feta amb seny, amb
rapidesa i, a la vista dels resultats, eficaç. Les decisions preses
pel Partit Popular han fet possible l’ingrés de més de 14 milions
d’euros. Tots estarem d’acord que és molt bona notícia que en
aquesta època de vaques magres puguem invertir 14 milions
d’euros en zones turístiques.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, podria explicar a quins
projectes es destinaran aquests recursos del consorci de la borsa
de places?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller de
Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada. La junta
rectora, del 13 de marzo, acordó que esos recursos se irían a los
siguientes proyectos: mejora de la red cicloturística de Mallorca,
proyecto presentado por los municipios de Lloret, Muro, Llubí,
Selva, Campanet, Pollença, Palma, Calvià, Sencelles y Bunyola,
al que se destinarán 600.000 euros. Pabellón de acogida para
turistas en el parque arqueológico del Puig de Sa Morisca,
proyecto presentado por el municipio de Calvià, al que se
destinarán 150.000 euros. Remodelación de la avenida de
Magaluf, presentado por el municipio de Calvià, al que se
destinarán 1.077.069 euros. Mejoras en los accesos y espacios



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / 16 d'abril del 2013 3591

 

públicos de la playa de Palma, presentado por el municipio de
Palma, al que se destinarán 1.250.000 euros. Mejoras en los
accesos y espacios públicos de la playa de Cala Mayor,
presentado por el municipio de Palma, al que se destinarán 1
millón de euros. Semi-peatonización de la carretera Ma-220,
entre la impulsora de Llenaire y la rotonda final de la calle Juan
XXIII, presentado por el municipio de Pollença, al que se
destinarán 748.896 euros. Remodelación de la calle Eucaliptus
de Peguera, proyecto presentado por el municipio de Calvià, al
que se destinarán 609.312 euros. Enlace para peatones entre las
playas de Palmira y Torá, reforma del pantalán, proyecto
presentado por el municipio de Calvià al que se destinarán
412.273 euros. Carril bici desde Calonge hasta el campo de
fútbol de Cala d’Or, presentado por el municipio de Santanyí,
al que se destinarán 443.200 euros. Instalaciones deportivas en
la Colònia de Sant Jordi, proyecto presentado por el municipio
de Ses Salines, al que se destinarán 1.826.440 euros.
Adecuación de los baños de la playa de Santa Ponça, presentado
por el municipio de Calvià, al que se destinarán 20.000 euros.
Urbanización de la calle Llampuga de Portocolom, proyecto
presentado por el municipio de Felanitx, al que se destinarán
86.921 euros. Y evacuación de pluviales de la avenida
Primavera de Colònia de Sant Jordi, presentado por el
municipio de Ses Salines, al que se destinarán 223.000 euros.

El cien por cien de los proyectos presentados han sido
admitidos y ninguno ha sido rechazado. Recordarles que en el
2011 tan sólo se regularizaron 108 plazas por valor de 527.870
euros, mientras que en el 2012 se han regularizado 1.091 plazas
por valor de 9.846.400 euros.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 3723/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla de vigilància costera 2013.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 3723/13, relativa a
Pla de vigilància costera que formula el diputat Sr. Fernando
Rubio i Aguiló del Grup Parlamentari Popular. Té vostè la
paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller
d’Administracions Públiques, a una comunitat autònoma com
la nostra, com les Illes Balears, una comunitat insular, envoltada
de costa i eminentment turística, és imprescindible tenir una
efectiva vigilància costera, per tal de salvaguardar la seguretat
dels ciutadans i també la seguretat d’aquelles persones que ens
visiten. En aquest sentit entenem que en matèria de vigilància
costera, no únicament té un important paper el Govern de les
Illes Balears dins el marc de les seves competències en matèria
d’emergències, sinó també els diferents municipis costaners. Per
això ens agradaria saber quines mesures han pres des de la
conselleria perquè aquests municipis puguin fer efectiva aquesta
tasca de vigilància.

També ens agradaria saber el tipus de nivell de vigilància
que es té a les diferents platges de les nostres illes, quina és la
seva intensitat de vigilància, si hi ha platges amb més risc i de
quina manera es modula aquesta qüestió, de quina manera es
modula aquest fet. 

Per això també volem aplaudir i valorar molt positivament
el Pla de vigilància costera que s’ha posat en marxa per a l’any
2012, enguany, i li volem demanar quines conseqüències tendrà
aquest pla, el desenvolupament d’aquest pla dins les nostres
illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller Sr. Gornés.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament, des
de l’any 2005 el Govern ha cedit material de seguretat per a les
platges en els diferents municipis de les illes. A dia d’avui
podem dir que hi ha cedides 23 embarcacions i 31 motos
d’aigua. Mitjançant aquests vehicles, els socorristes es poden
desplaçar per aigua d’una platja a l’altra i d’aquesta manera amb
els mateixos recursos es poden vigilar evidentment més platges.

Aquesta idea era damunt la taula des de fa anys i fins i tot
s’havien fet algunes temptatives, però no s’han concretar. Ara
ens hem proposat fer èmfasi en l’autorització d’aquests vehicles,
per tal de donar una millor i una major seguretat als usuaris de
les nostres platges. Segons el Decret de platges de la nostra
comunitat autònoma, les platges de risc baix no cal que hi hagi
vigilància, però sí a les de risc mitjà i a les de risc alt. Segons el
catàleg de platges amb què comptam avui, el 2012 hi havia a les
illes 120 platges obligades a tenir vigilància, però n’hi va haver
a 173, és a dir, a 53 platges més. Aquest augment es va
aconseguir aplicant el sistema que li he comentat abans de
vigilància propera.

El 2013 continuarem en aquesta línia i la idea és aconseguir
que la vigilància es doni a un 10% més de costa que l’any
passat. És a dir, 420 quilòmetres de costa de les Illes Balears
estaran vigilades, passant del 15% de la costa a un 25%. Per
tant, entenem que aquesta és la línia que s’ha de seguir i en
pròximes temporades es procurarà ampliar també.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.12) Pregunta RGE núm. 3724/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de prospeccions
sísmiques a l'àrea del Golf de Lleó.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 3724/13, relativa
a projecte de prospeccions sísmiques a l’àrea del Golf de Lleó
que formula la diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana
del Grup Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dia 11 de
gener de 2011 van aparèixer publicades en el BOE les
autoritzacions del Govern del PSOE, firmades pel ministre
d’Indústria, Miguel Sebastián, que donaven els permisos per a
les prospeccions petrolíferes entre València i Eivissa, unes
autoritzacions que han motivat la protesta de nombroses entitats
i institucions, que fins i tot han anunciat la intenció de recórrer
a la via judicial.

Ara s’ha presentat un nou projecte per dur a terme una
campanya de prospeccions sísmiques en el Golf de Lleó. I el
mateix partit, el PSOE, que va aprovar la recerca de petroli a les
nostres aigües, ens diu ara que està escandalitzat. Aquest
projecte sísmic ha ocasionat una gran alarma a Menorca, com
ho confirma l’acord que ahir mateix va aprovar el Ple del
Consell de Menorca, que va manifestar el seu rebuig total i
oposició. 

Davant la preocupació existent a Menorca per aquestes
possibles prospeccions, el Grup Popular vol saber si el Govern
de la comunitat autònoma ha estat consultat. Per tant, Sr.
Conseller, quina valoració fa el Govern de l’informe que acaba
d’emetre la Comissió Balear de Medi Ambient sobre aquest
projecte de prospeccions? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller
d’Ordenació del Territori i Medi Ambient. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament
aquí tenim dos projectes, un és al Golf de València i l’altre al
Golf de Lleó. El que hem fet nosaltres..., l’òrgan ambiental de
les Illes Balears que està previst en el marc legal és la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears i, per tant, és
l’encarregada d’emetre els dictàmens, informes i resolucions
sobre tot allò que té a veure amb les qüestions mediambientals
de la nostra comunitat autònoma, sense perjudici dels informes
que altres administracions o departaments emetin de manera
independent.

En els projectes sobre els quals legalment correspon que es
pronunciï l’Administració General de l’Estat, com és aquest cas,
l’òrgan ambiental autonòmic és consultat, encara que aquesta
consulta no resulti vinculant. La Comissió de Medi Ambient en
el passat ple de dia 3 d’abril va votar per unanimitat l’informe
sobre aquest tema, que s’ha traslladat a la Direcció General de
Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri d’Agricultura,

Alimentació i Medi Ambient i que recull la posició del Govern
balear, una posició que és desfavorable. La Comissió Balear de
Medi Ambient va emetre informe desfavorable en el projecte de
campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, davant les
coses de Catalunya i de les Balears, desfavorable pel sistema
que utilitzen, utilitzen uns canons anomenats air guns, que
tenen una contaminació acústica que pot donar molts de
problemes a tots els hàbitats.

Però, a més a més, la Comissió Balear de Medi Ambient, en
qualitat d’òrgan ambiental de les Illes Balears, es pronuncia en
contra de la finalitat del projecte. Ens preocupa que es facin
aquestes prospeccions, però encara ens preocupa més que s’hi
pugui trobar cru, que s’hi pugui trobar petroli, hidrocarburs, que
és el que s’està cercant en el subsòl marí de l’àrea de
prospecció. Per què? Perquè en el cas que es trobàs petroli apte
per ser explotat, les possibles repercussions i impactes
ambientals dels projectes serien molt més amples tant en
intensitat com en magnitud, sense comentar l’inherent a operar
i extreure cru a grans profunditats i sobretot la gravetat
ambiental en cas de vessament accidental. La Mar Mediterrània
és un mar tancat i una possible i no desitjada marea negra
resultat, no només afectaria en menor o major grau tots els
organismes, ecosistemes marins i litorals i recursos pesquers,
sinó també el turisme, principal motor econòmic i font de
riquesa de les Illes Balears.

Finalment, també s’informa que segons la bibliografia
consultada, els canons que s’estan utilitzant tal vegada es
podrien substituir per uns altres sistemes molt menys
impactants. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 3718/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova via exprés Palma-
Inca.

Passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 3718/13, relativa
a nova línia exprés Palma-Inca que formula el diputat Sr. Carlos
Luís Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té
vostè la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Quisiera destacar el esfuerzo de
este gobierno en garantizar y mejorar el funcionamiento del
transporte público, con un giro hacía la eficiencia y
sostenibilidad en su prestación, pero agravado por las deudas
encontradas y los problemas de la lamentable anterior gestión.
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Especial mención requiere la anterior etapa de Serveis
Ferroviaris de Mallorca, bajo auditoria por acuerdo
parlamentario, calificable de auténtico despilfarro y falta de
planificación. Sabiendo la falta de financiación, porque la
sabían, continuaron licitando obras de su famoso tren de
Llevant, incluso, como un ejemplo más de irresponsabilidad,
adquirieron a mitad de legislatura, el junio del 2009, seis
combois de su llamado tren-tram, por 26,62 millones de euros,
4,7 millones de euros cada uno, más, ya que estaban ahí, 1
millón de euros en piezas, siendo incompatibles con la red
ferroviaria al ser menor su altura al resto de trenes. Llegó la
primera unidad en marzo del 2011, con rueda de prensa,
autobombo incluido y viaje con séquito oficial para que lo
vieran. Sólo a dos meses de las elecciones y con las obras
ejecutadas en sólo un 20%. 

Empezaron como siempre la casa por el tejado, compraban
los trenes, sin el proyecto ejecutado y sin financiación. Incluso,
como no podía ser más, contrataron una asistencia técnica para
la recepción del material por 145.000 euros. Luego llegaron el
resto de unidades, junto a los otros 13 trenes también comprados
por el anterior gobierno, por 78,4 millones de euros, adquiridos
sin tener ni siquiera electrificada la red, ni financiada,
generando además problemas de costoso almacenamiento y
mantenimiento. Como indicó el gerente de SFM, han tenido que
aparcarlos en la estación de la UIB, obligando al metro a usar
una sola vía.

Ante tal despropósito, SFM puso en marcha una solución,
sabemos que han adaptado las estaciones con cierto gasto para
usar estos trenes, así, se ha puesto en marcha el 27 de diciembre
la llamada linea exprés Palma-Inca, con igual tarifa que la otra,
bastando en realidad dos unidades, pero para evitar su deterioro
y conocer su estado, alternan como sabemos las seis unidades.

Por todo ello, Sr. Conseller de Agricultura, Medio Ambiente
y Territorio, la pregunta es ¿qué ha supuesto la nueva linea
exprés Palma-Inca puesta en marcha por Serveis Ferroviaris de
Mallorca? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, comencem per definir allò
que nosaltres hem anomenat línia exprés entre Palma i Inca. La
línia exprés consisteix a emprar efectivament aquells trens, els
trens de la marca Vossloh que se varen comprar per fer el
trajecte de Manacor a Artà, emprar-los per fer un trajecte entre
Palma i Inca o entre Inca i Palma, amb una sola aturada a
Marratxí i aconseguir-ho fer amb una velocitat comercial
absoluta, la màxima possible i és fer-la en 22 minuts.

El que s’ha fet -com dic- és encaixar dins l’hora punta del
matí, unes freqüències que fan aquest recorregut i que es fan
amb aquests trens-tram. És a dir, d’Inca cap a Palma surten a les
6,50 del matí, a les 7,50 i a els 8,50; i de Palma a Inca a les 6,12,
a les 7,12 i a les 8,12 minuts. És a dir, tenim tres pujades i tres
davallades. Com bé ha dit vostè, estam emprant per fer aquest
servei els sis trens que se varen comprar de la marca Vossloh

que varen costar quasi, entre una cosa i l'altra i tot el que varen
dur associat, uns 29 milions d’euros, que varen ser fabricats en
paràmetres baixos, és a dir, s’han hagut de fer modificacions a
les estacions d’Inca i de Marratxí per poder-los utilitzar, és a dir,
no s’haurien pogut utilitzar si no s’haguessin fet aquestes
modificacions, perquè la resta de tota la xarxa és de plataforma
alta. Aquests són trens molt més baixos i a l’hora d’entrar i
sortir trobaves el que són totes les andanes. Per tant, hem hagut
de fer modificacions a Inca i a Marratxí, i amb un sol objectiu,
un objectiu fonamental, que és que aquesta mesura vol posar en
valor uns trens que s’estaven podrint i que hem procurat allò de
les necessitats fer-ne virtuts. 

Recordem també que estam utilitzant unes vies, les quals
estan pràcticament preparades perquè hi vagin sis trens i en
tenim denou, denou trens que entre tot varen suposar una
inversió de 100 milions d’euros. Aquestes coses són les que
després no ens deixen fer tot allò que nosaltres ens agradaria en
aquests moments. Hem fet aquesta actuació i a més a més l’hem
conjugada amb la línia 2 de metro, perquè tot el recorregut entre
Inca i Palma millori moltíssim. Està sent un rotund èxit, la gent
està molt contenta i a més crec que és la manera de demostrar
i de potenciar el transport públic, és aquesta velocitat comercial
que jo deia, aquesta possibilitat de posar-te des del centre d’Inca
al centre de Palma en 22 minuts no la té el cotxe. Per tant, fent
això, gestionant molt millor és com millorarem el servei públic
de transport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 3721/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultats de l'indicador de confiança
empresarial.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 3721/13, relativa
a resultats de l’indicador de confiança empresarial que formula
el diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern del Grup
Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa uns dies vàrem conèixer
que l’indicador de confiança empresarial harmonitzat,
corresponent al segon trimestre d’enguany, que elabora l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears, ha millorat en 12 punts, en
relació amb el trimestre anterior. Aquesta dada, una altra
vegada, ens situa molt per damunt del conjunt d’Espanya, que
ha millorat en 3,6 punts respecte del període anterior i situa a
més les Illes Balears al capdavant de la variació de l’indicador
de confiança empresarial, sent de lluny la millor comunitat
d’Espanya. L’informe que s’ha donat a conèixer reflecteix que
l’indicador de confiança empresarial, que combina l’indicador
de situació i el d’expectatives de negoci dels establiments
enquestats, millora a totes les illes, especialment a les Pitiüses
i a Mallorca i a tots els sectors, de manera especial al comerç i
a l’hoteleria. 
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Sr. Vicepresident, la feina seriosa que s’està fent des del
Govern veu els seus fruits i són massa les bones dades perquè
es puguin qualificar de casualitat. Cinc mesos seguits que a la
nostra comunitat davalla l’atur, és l’única comunitat d’Espanya.
El PIB de les Illes Balears sofreix el menor descens de tota
Espanya, en línia amb la Comunitat Europea. La següent
comunitat d’Espanya triplica la xifra de les Illes Balears. Les
exportacions, com s’ha comentat abans, creixen a un ritme del
17,2%. Els inversors tornen confiar amb les Illes Balears, quan
abans ni s’hi atrevien. Prova d’això és la quantitat de projectes,
comerços i establiments hotelers que s’estan obrint a tot arreu.
Tan sols aquí, al centre de Palma, prop del Parlament, sis nous
hotels.

Pensam que fos casualitat, serien massa casualitats. I
darrerament cada vegada que un indicador econòmic de les Illes
Balears va a examen, no només el passa amb nota, sinó que
lidera els indicadors a nivell estatal, com és el cas de l’indicador
de confiança empresarial del segon trimestre d’enguany. Per
tant, Sr. Vicepresident, com valora els resultats de l’indicador
de confiança empresarial?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Moltes gràcies, Sr.
Diputat. La valoració només pot ser positiva en aquest cas. Jo
crec que en aquests darrers mesos s’està produint un canvi
d’escenari que és important, un canvi d’escenari que ens du a
poder visualitzar en pràcticament la totalitat d’indicadors,
elements que ens fan pensar que efectivament anam en la bona
direcció. En el seu moment ja vàrem dir que tenim una crisi
d’endeutament i que aquesta crisi d’endeutament s’havia
d’afrontar justament intentant endeutar-se menys, intentant
tornar el deute, intentant que tot això tornés a funcionar i, de fet,
és el que està passant. S’ha creat un ambient de seguretat
jurídica, s’ha creat un ambient de més llibertat empresarial, s’ha
creat un ambient que d’alguna manera garanteix que les
inversions a Balears puguin tenir una rendibilitat adequada i, per
tant, les dades a poc a poc canvien, es van convertint en dades
més sòlides i més positives.

Per tant, només podem congratular-nos que una altra vegada
més, un indicador d’aquest tipus surti positiu per a Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.15) Pregunta RGE núm. 3714/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a fons de suficiència.

Passam a la quinzena pregunta, RGE núm. 3714/13, relativa
a fons de suficiència que formula el diputat Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias del Grup Parlamentari MÉS. Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Primer de tot gràcies per donar-me la paraula, Sr. President.
Sr. Vicepresident, com vós sabeu, en parlar de finançament des
del nostre grup, aspiram a gestionar tots els ingressos que
generam. En la línia per exemple del concert econòmic, aquest
concert econòmic que vostès recordaran que es va aprovar aquí
a la proposta d’Estatut d’Autonomia de l’any 91. Eren uns altres
temps, sobretot hi havia un altre PP, en aquell moment només
s’hi va oposar el PSOE i en tot cas ara, dins la tristesa del règim
comú, sempre hem denunciat com es perjudica injustament les
Illes Balears, no tant pels criteris de repartiment, que són els que
són, sinó perquè sempre s’inventen una modulació segons la
qual Madrid ens diu que les necessitats objectives de despesa,
les nostres necessitats objectives, estan sobrecobertes amb el
sistema i hem de tornar doblers. Estam a la cua en despesa
pública per habitant, a la cua sobretot en despesa pública per
habitant en relació amb la nostra riquesa, i l’Estat ens diu que
les nostres necessitats objectives estan sobrefinançades. Em
sembla, Sr. Conseller, que a Madrid se’n riuen de nosaltres, se’n
riuen de nosaltres fa molts d’anys i vostès els ho consenten.

Per això hem vist amb interès una notícia que ha sortit a
l’Última Hora, o jo l’he vista sobretot allà, que afirma que
vostès volen eliminar aquesta mena de modulacions, i jo li
deman amb interès i amb expectativa, primer, que m’ho
confirmi; segona, si ens ho pot explicar un poc, i ja els vull
apuntar que per part nostra ens sona bé, creim que és necessari
aportar justícia al sistema, insuficient però necessari. Per tant li
deman en quin moment es troba aquesta reivindicació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula el vicepresident econòmic.

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

(Inici de la intervenció inaudible)

...tenc tres preguntes en aquest mateix sentit i miraré de
donar una visió general del que nosaltres veim.

En aquest sentit crec que el que és important és reconèixer
que, tot i que hi ha hagut diferents canvis de model de
finançament sempre la lògica interna ha estat la mateixa, no ha
canviat; s’han afegit fons, s’han llevat fons, però la lògica
interna s’ha mantingut estable, i això ens ha duit a una situació
que es denomina d’estatus quo, és a dir, que aquelles comunitats
que varen començar tenint unes dotacions de capital públic més
baixes les hagin continuat o s’hagin perpetuat en el temps.
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Justament això té referència a dos elements, s’ha produït per
dos elements: un, per una clàusula no escrita però que s’ha fet
efectiva en cada un dels diferents models de finançament, que
deia que les comunitats mai no podien perdre posicions sinó que
havien de millorar, cada vegada que hi ha hagut un model de
finançament nou hi ha hagut unes aportacions addicionals per
l’Estat; i, dos, perquè el principi de suficiència, entès tal com
s’entén a l’ordenament espanyol, és únic en els països que tenen
una estructura d’estat descentralitzada. Per tant hem d’actuar
sobre aquests dos elements si volem canviar els components
històrics que de qualque manera ens mantenen en aquesta
situació des de fa temps.

En aquest sentit el que proposam són dues línies, és actuar
en dues grans direccions, una primera, una major
descentralització dels ingressos, sobretot pel que fa a matèria
normativa, i, al mateix temps, que aquests ingressos venguin
amb el cicle econòmic, és a dir, si es produeixen enguany que
venguin enguany, que es pugui acostar perquè no hi hagi un
desfasament, un decalatge que faci que les polítiques
econòmiques siguin inadequades. I, en segon lloc, perquè volem
establir el que es diu un cost estàndard; ara que tenim especial
necessitat que els recursos  públics estiguin ben gestionats, el
cost estàndard és essencial. Un hospital hem de saber què ha de
costar, i si costa més ho ha de pagar cada comunitat autònoma,
perquè els recursos públics s’han de gestionar amb eficàcia, i en
aquest sentit crec que aquestes expectatives d’un nou sistema de
finançament no ens han de deixar de costat en cap moment el
tema que hem de seguir fil per randa, que és el de l’equilibri
pressupostari, no ens n’hem d’allunyar, perquè en el passat sí
que va passar; a la darrera legislatura, em sap greu, però vostès
varen gastar tot allò que després no va venir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Alorda, vol fer ús de la paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres vàrem intentar mantenir la
despesa que tenien per habitant altres indrets de l’Estat i no ho
aconseguírem, la despesa més baixa en sanitat per habitant,
intentant fer això, perquè els nostres habitants s’ho mereixen. 

I m’ha sonat bé, com a mínim, que intenti recuperar i ja
sacrificar el principi de suficiència, dels fons de suficiència,
perquè és una vertadera aberració, des del 2001 i de més enrere,
efectivament, amb una diferència, que varen quedar congelats
en el 99, i parl de memòria, Sr. Conseller, però diria que
l’article 5 del sistema actual diu que de cap manera no es pot
donar menys del que donava el 2001, diria que està a l’article 5
de la llei de finançament actual, no és un norma no escrita sinó
escrita, escrita i pactada, que, per cert, vostès van dient que no
és vera i ho expliquen, que s’està incomplint la llei, que jo crec
que hem de ser molt rigorosos.

Però en qualsevol cas sona bé llevar el principi de
suficiència. És insuficient, jo voldria que anassin a més a un
altre sistema, que és que ho cobrem aquí i aleshores no tendríem
aquest problema que vostè apunta sobre les anualitats, i paguem
a l’Estat per l’alíquota part de serveis que ens produeixin, però
com a mínim, com a mínim, aquesta aberració...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...(...) de suficiència que desaparegui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Vicepresident, li queden molts pocs
segons, si vol fer ús de la paraula.

Gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 3727/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sistema de finançament.

Passam a la setzena pregunta, relativa a sistema de
finançament, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. President. Després de dos anys de govern del
Partit Popular el dèficit ha baixat sense complir el seu objectiu,
ens mantenim en recessió i el deute ha augmentat 1.2000
milions d’euros i ja suposa el 22% del nostre PIB.

És veritat que l’actual model de finançament ha millorat,
però que necessita millorar. El mateix Sr. Montoro ens va
reconèixer que havien arribat 532 milions d’euros més. És
veritat que ha dit que ara es fixaran objectius de dèficit
diferenciats a mesura de comunitats autònomes, i en cap cas no
ha dit que beneficiarà aquelles que són incomplidores amb el
dèficit com és Balears. 

Ara vostè diu que un dels seus objectius és la millorar del
finançament; per això nosaltres li demanam amb quins criteris
defensa el Govern per millorar aquest sistema de finançament.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Vicepresident del
Govern.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies, Sr. Diputat. Jo crec que
he expressat ben clar quines eren les línies mestres que ens
orientaven i quina és l’estratègia que hem de seguir per
aconseguir una millora de finançament. En qualsevol cas crec
que el darrer model de finançament és un model fosc, és un
model arbitrari, és un model que no ens convé de cap manera,
i que per tant no podem anar a una cosa que tengui un afegit de
fons, de contrafons i més fons, sinó que hem d’anar a un model
molt més transparent, molt més clar, en què puguem fer tots els
comptes d’una forma més diàfana i més clara per a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Thomàs, vol fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, Sr. Vicepresident, el que està molt clar és que ha
millorat, però ha de millorar, i també està molt clar que els
ciutadans, a vostès, no els donen gaire crèdit. Ha fet el contrari
del que va prometre, ha obeït cegament Madrid, ha aconseguit
les pitjors inversions de l’Estat i ha renunciat a les inversions
estatutàries.

És veritat que hi ha uns principis que haurien de sostenir
aquest sistema de finançament; podríem parlar d’equitat,
autonomia, solidaritat i suficiència financera, i està clar que no
es compleixen tots. El que està molt clar és que les
contribucions fiscals de les Illes Balears són molt importants
però estam penalitzats. Tenim els pitjors finançaments per als
nostres serveis bàsics; basta parlar de sanitat, 1.000 euros per
càpita quan la mitja és 1.300. I també és veritat que el Govern
central, en aquest cas del Partit Popular, fa una distribució
arbitrària que no té res a veure amb la capacitat fiscal, i no es
pot castigar més la contribució que fan els ciutadans. 

Nosaltres recaptam més però ho perdem a través del fons de
suficiència. Vostè sap que enguany contribuirem amb quasi 300
milions d’euros més que l’any passat. Per tant la pregunta és
molt clara: està disposat a lluitar per un sistema de
finançament?, perquè ens donin el que necessitam per servei
bàsic? Vol modificar aquest fons de suficiència? Vol reforçar la
compensació d’insularitat?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el vicepresident del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Moltes gràcies, Sr.
Diputat. El que no farem de cap manera és seguir el model que
vostès varen encetar la legislatura anterior, un model de
negociacions darrere la botiga, un model de negociacions
fosques que ens va donar lloc a la situació actual.

La situació actual durant la seva legislatura era que mentre
que vostès deien que millorava el sistema de finançament el que
passava era que la comunitat autònoma s’endeutava cada dia
més, cada dia tenia els dèficits més grans i cada dia deixava de
pagar més. De cap manera no anirem per aquest costat, ho he
dit.

Primer, l’equilibri pressupostari és un objectiu cabdal, és un
objectiu essencial, i no podem confiar en el model de futur, en
el model de finançament de futur. I, segon, sí, efectivament,
defensarem els interessos de Balears allà on faci falta, i
evidentment canviant l’estructura, com he dit abans, del sistema
de finançament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 3726/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou model de finançament
autonòmic.

Passam a la dissetena pregunta, núm. 3726/13, relativa a nou
model de finançament autonòmic, que formula la diputada Sra.
Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular.
Té vostè la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores i senyors diputats, el
gran interès que suscita avui en aquest parlament el sistema de
finançament autonòmic sobretot per part dels grups de
l’oposició és un símptoma que Balears no té un bon sistema de
finançament; és un símptoma que malgrat que l’anterior govern,
que va signar amb l’Estat el nou model, ens assegurava que
deixàvem d’estar per davall de la mitjana nacional, la realitat és
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que continuam per davall de la mitjana, que és un sistema
complicat i molt poc clar i transparent, un sistema en què
malgrat que som la segona comunitat autònoma aportant neta al
sistema de finançament ocupam el lloc número 13 en
finançament real.

Si Balears va ser l’any 2011 una de les comunitats
autònomes amb menor despesa per habitant i encara amb això
va tenir uns dels majors dèficits per habitant és evident que
existeix un problema de finançament. De fet per a aquest any
2013 l’aportació de Balears al fons de solidaritat ascendeix a
811 milions d’euros perquè el sistema té un efecte perniciós: a
majors ingressos tributaris major corresponsabilitat en
solidaritat. 

Per això el president Bauzá va ser un dels primers presidents
autonòmics a posar damunt la taula la importància de
reivindicar un canvi de sistema. Així ho va fer a la passada
conferència de presidents autonòmics i així ho ha reiterat en
aquest parlament. Avui per primera vegada sentim que
l’oposició reconeix el sistema no funciona, i crec que això és
positiu.

(Remor de veus)

És bo reconèixer...

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...és bo reconèixer quan les coses no funcionen malgrat els
esforços que segurament amb bona fe es varen fer. Ho hem de
corregir sense prejudicis, i tenint present la dificultat de la
negociació, i per això, Sr. Vicepresident, crec que és important
que anteposem els interessos dels ciutadans de les Illes Balears
per damunt dels interessos partidistes, i en aquest sentit li
demanam si serà en aquests termes que es plantejarà la
negociació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el vicepresident econòmic del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Els termes..., també vull dir la mateixa resposta, els
hem exposat fa dues preguntes; jo crec que el que és important
és tenir molt clar quina és la direcció, quin és el camí, quines
són les fites que hem d’aconseguir, i a partir d’aquí intentar
arribar a aquest consens entre totes les comunitats autònomes.

En el que no podem caure de cap manera és en una
negociació bilateral, com va passar en el passat; no s’hi pot
caure, la negociació ha de ser multilateral i les cartes han d’estar
molt clares, han d’estar molt a l’abast de tothom, perquè es
puguin veure i perquè es pugui anar a allò que és un desig de
tots.

L’actual sistema, que ja he dit que està entroncat amb el
passat perquè han estat modificacions però la lògica interna ha
estat la mateixa, ens ha duit al fet que moltes comunitats
autònomes potser no estan aplicant tots els criteris d’eficiència
que es podrien aplicar a l’hora d’administrar els serveis públics,
i això és un element cabdal i és l’element autèntic de solidaritat
entre totes les comunitats autònomes, que realment tothom
pugui utilitzar els seus recursos d’una forma eficient sense
tudar-los i sense deixar-los de costat.

Aquestes són les línies principals i aquest és l’esperit amb
què iniciam aquest procés de canvi, de modificació, que a més
pensam que serà no un més, no una reforma més, sinó que
realment la lògica interna aquesta vegada pot canviar de forma
clara i contundent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 3713/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa al cas Scala.

Passam a la divuitena pregunta, la núm. 3713/13, relativa a
cas Scala, que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del
Grup Parlamentari MÉS. Té vostè la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern de les Illes
Balears, aquests dies s’està produint el cas Scala, en què
l’acusació de la Fiscalia, i s’ha anat certificant així per totes les
declaracions que els acusats han anat fent fins ara en el cas,
denunciava un presumpte finançament ilAlegal del seu partit, del
Partit Popular, a Eivissa. Concretament estam parlant de 10.000
euros de propaganda electoral que es varen pagar a través del
CDEIB.

El Govern de les Illes Balears s’ha personat per defensar els
interessos de les Illes Balears i ha demanat precisament, com a
responsabilitat civil, que el Partit Popular del Sr. Bauzá torni els
doblers al Govern balear del Sr. Bauzá, però en el judici el Partit
Popular del Sr. Bauzá s’ha negat a fer cas a la demanda del
govern del Sr. Bauzá d’aquests 10.000 euros en forma de
responsabilitat civil.

Com ho valora, Sr. President?
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Moltes gràcies, Sr.
Barceló. Miri, des del màxim respecte a les institucions i a
l’Administració de justícia vostè entendrà que aquest president
no entrarà a fer valoracions judicials de processos judicials que
encara avui en dia estan en curs. Fer-ho seria iniciar judicis
paralAlels que no competeixen a aquest parlament, i el que no
farà aquest govern és el que fan vostès, circs mediàtics
aprofitant determinades circumstàncies.

Per tant, Sr. Barceló, el que sí li puc assegurar que farà
aquest govern és que allà on estigui personat defensarà, com
sempre, els interessos generals de tots els ciutadans de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, vostè efectivament no ha de jutjar allò que els
jutges han de fer, ni vostè ni ningú, però és curiós, el que sí està
clar és que el Govern de les Illes Balears s’ha personat per
reclamar els 10.000 euros i el partit que vostè presideix s’hi
nega, i aquesta sí que és una decisió que li competeix a vostè,
vostè s’hi nega. 

O sigui, mentre els ciutadans no tenen feina, hi ha ciutadans
que no tenen feina, ciutadans que perden ca seva, ciutadans que
pateixen les retallades en educació i salut, aquests mateixos
ciutadans escolten aquests dies, entre indignats i bastant
astorats, un modus operandi de comissions ilAlegals, en què una
part se la quedava el partit i una altra part els implicats. I vostè,
que digué que venia a regenerar la vida política de les Illes
Balears, ara hem de sentir tot això sobre el finançament ilAlegal
del seu partit, i no sentim ningú, ningú, que o bé ho desmenteixi
taxativament i clarament amb proves i digui “això és fals”, o bé
demani perdó i torni els doblers.

Sr. Bauzá, al contrari, el seu partit, vostè, calla, calla i es
nega a tornar doblers, els doblers que vostè mateix com a
acusació particular en representació del Govern de les Illes
Balears està demanant al seu partit. Com a mínim podria haver
tengut aquest gest el seu partit des del primer dia de judici
d’haver tornat aquests doblers. I això són fets, no és una qüestió
de jutjar el que s’està jutjant en el cas Scala, que efectivament
ja els jutges diran el que hi hagi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Barceló, perquè no hi
hagi cap tipus de dubte, perquè vostè el que fa és intentar
generar dubtes dient mentides i veritats a mitges cada vegada
que parla, li ho deixaré molt clar, li ho deixaré molt clar: aquest
govern sempre defensarà els interessos de tots els ciutadans de
les Illes Balears on sigui i davant qui sigui.

Però miri, Sr. Barceló, el que no ha de fer aquesta cambra
parlamentària, el que no ha de fer ningú és interferir en l’acció
judicial, el que no es pot fer són circs mediàtics en aquesta
cambra parlamentària, el que necessita la nostra societat i del
que vostès haurien de donar exemple és de no interferir
mediàticament. Avui és més necessari que mai precisament
deixar als jutges fer feina, que no hi hagi interferències, que no
hi hagi judicis paralAlels, i més a més tenint en compte que hi ha
processos que encara estan oberts, avui en dia sub iudice. Per
tant com sempre aquest govern farà el que altres no fan:
respecte a les institucions, a aquesta cambra parlamentària i a
l’Administració judicial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 3895/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a adaptació del Decret Llei
6/2013, de la Junta d'Andalusia, a les Illes Balears.

Passam a la dinovena pregunta, que és la 3895/13,
presentada en substitució de la pregunta núm. 3732/13, relativa
a l’adaptació del Decret Llei 6/2013 de la Junta de l’Andalusia,
que formula la diputada Sra. Francesca Lluch Armengol i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, Sr. Vicepresident. Sr. President, una de les pitjors cares
d’aquesta crisi duríssima que patim la tenen els ciutadans que
no poden pagar la seva hipoteca i se’ls obliga a fugir de casa
seva. Estic parlant dels desnonaments hipotecaris, Sr. President,
no s’embulli amb el parc públic d’habitatges. Li parl d’un drama
social que afecta moltes famílies en aquestes illes. 
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Els socialistes de les Illes Balears hem plantejat una
iniciativa legislativa per anar al Congrés dels Diputats per fer
front a aquest drama social, però hi ha necessitats molt urgents.
Es necessiten mesures d’emergència que es poden fer des de les
comunitats autònomes, així ho ha demostrat la Junta
d’Andalusia amb un decret llei que ha aprovat recentment.

Li vull demanar avui, Sr. President, si vostè veu, si vostè
creu que aquest decret es podria plantejar aquí a les Illes
Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Miri, vostè sap perfectament que el que han fet els
seus companys d’Andalusia és simplement un brindis al sol, ho
saben perfectament, i comparteixen vostès amb ells, a part d’un
color polític, cercar un ràpid titular per ocupar pàgines al diari.

Sra. Armengol, el que no fa ni farà aquest govern és fer
retxes dins la mar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. President, és indignant la
seva resposta, indignant perquè les dades són duríssimes, 1.800
expedients de desnonaments oberts l’any 2012 a les Illes
Balears, 376 són als jutjats només en aquest primer trimestre,
del mes d’abril, de famílies a les quals obligaran a fugir de casa
seva a les Illes Balears.

Sr. President, hem presentat una PNL en aquest parlament
que és l’obligació des de l’oposició, però que seria l’obligació
del Govern per fer front a una situació d’urgència i de necessitat
extrema, una PNL que permet l’expropiació de l’habitatge
durant tres anys per a un ús social, que permet evitar el
desnonament a canvi d’un lloguer, que permet un téntol al
sofriment de tantes famílies, que permet donar compliment a
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a l’article 22 que
obliga, Sr. President, als poders públics, o sigui a vostè, a donar
i a garantir el dret a un habitatge digne per als ciutadans.

Contesti’m vostè, Sr. President, què li sembla i deixi
aquestes respostes que són totalment indignants, faci front al
repte que tenim per endavant, ho vol aplicar?, realment vol fer
feina per aturar els desnonaments, Sr. President?, jo començ a
dubtar-ho.

Sr. Bauzá, he mirat el que han fet des que vostè és president
i he vist que tenen un pla d’actuació sobre els desnonaments i
morositat, no és un gran pla, només són tres paràgrafs i dels tres,
només un afecta les persones que han estat desnonades, el
segon, i li direm, què els ofereix, Sr. President? Un podria
pensar: lluitar perquè no perdin casa seva?, no; la possibilitat de
quedar-se pagant un lloguer social?, no; una negociació que hagi
fet vostè, que hagi fet el Govern amb els bancs per aturar
aquests drames dels desnonaments?, no. Sr. President, sap què
els ofereix a les persones que han hagut de fugir de casa seva
perquè no poden pagar la hipoteca?, sap què els ofereix el seu
govern, Sr. President?, com lluiten per això? El que els ofereix
-i li llegesc textualment el seu pla- és només “el dret a una
habitació en un habitatge compartit” o sigui la proposta del seu
govern, Sr. President, és un pis pastera per als desnonats, això,
Sr. President, és absolutament..

(Remor de veus)

... una vergonya!, això no és assumible en aquesta comunitat
autònoma. No és digne, Sr. President, que la situació que viuen
milers de persones perquè no poden pagar la seva hipoteca
tengui aquesta pobre resposta per part del seu govern. 

Fa molts poc mesos vàrem aprovar una declaració
institucional que deia que es comprometien a lluitar per fer
factible la dació en pagament en caràcter retroactiu, continua
pensant això?, donarà suport a la Llei d’insolvència singular que
presentarem?, donarà suport a aplicar el decret que fa Andalusia
per intentar lluitar contra aquest drama social? Contesti als
problemes que tenen els ciutadans, Sr. President.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Abans de donar la paraula al Sr. President vull dir que hi ha
hagut un problema tècnic, que en el torn de rèplica ha quedat el
temps...diguem a dos, trenta per a cadascun, per tant, la Sra.
Portaveu del PSOE ha tingut una rèplica de 2,30, per la qual
cosa també, aplicant el mateix criteri, els té el Sr. President si és
que en vol fer ús.

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

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Moltes gràcies, Sra.
Armengol, he anotat dues frases interessants, estam amb les
pitjors cares i el drama social, se’n recorda només ara, vostè no
se’n recorda, de set anys del Sr. Zapatero que va desnonar
370.000 persones...

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

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

... set anys i mig en què hagués pogut canviar normativa i no
només no la va canviar i va desnonar 370.000 persones, sinó
que l’única normativa que va canviar era la de la ministra
Chacón per fer el desnonament exprés, se’n recorda o no se’n
recorda d’això, Sra. Armengol?

El més curiós és que tampoc no diu que aquesta proposta
que fa la consellera  d’Andalusia, ha signat ella ja 142
desnonaments i ella mateixa en els darrers tres mesos ha signat
40 procediments de desnonament, per tant, una altra vegada
cantar, dir i fer titulars.

Sra. Armengol, jo li diré el que vostè no ha dit que fa aquest
govern, li diré el que vostè no ha dit perquè només li interessa
dir coses i quedar-se a mitges com sempre.

No ha dit vostè que des...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

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

...d’abril de l’any 2012 aquest govern no fa cap desnonament,
no ha dit vostè, Sra. Armengol, que el pla de lloguer ha posat a
disposició dels ciutadans de les Illes 150 habitatges a 150 euros
i que ha anat tan bé aquesta proposta de lloguer que s’ha ampliat
en 100 més, 215. Sra. Armengol, no em digui coses que ni tan
sols vostè no sap, no em digui el que no sap, això no ho sap.

Sra. Armengol, li diré que ha baixat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

...li diré que ha baixat un 15% el preu de lloguer d’aquells
habitatges que no estan llogats i que ha baixat un 20% el preu
d’aquells habitatges que s’han llogat abans de l’any 2012.

Sra. Armengol, el que no diu és que aquest govern ha posat
a disposició dels desnonats que tenguin ... per qüestions
hipotecaris 50 habitatges i el que no diu tampoc perquè ara
només parla dels desnonats és que ha deixat 20 milions d’euros
sense pagar a aquelles persones que estan pendents d’ajudes a
l’habitatge.

Sra. Armengol, vostè com sempre ho critica tot, ho nega tot
i al final la culpa és de tots menys de vostès. 

Simplement, li diré una cosa que és l’habitual, vostès ho
critiquen tot, critiquen des de l’oposició tot el que varen fer fins
i tot quan governaven, com la llei Zapatero, critiquen el que no
varen fer, però ho torn repetir, mai no enganyaran tothom.

Aquest govern el que no fa ni farà és com vostès: retxes dins
la mar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 295/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de recursos
humans de l'administració i del sector públic instrumental.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 295/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de recursos humans
de l’Administració i del sector instrumental. Té la paraula el Sr.
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
parlar de recursos humans, de la seva gestió, de l’Administració,
és parlar de serveis públics, dels drets dels ciutadans, és parlar
de cultura, de sanitat, d’educació, d’economia, són treballadors
públics, però són també servidors públics i el cert és que dins els
plans de mesures per a la reducció del dèficit i del deute de
l’Estat central i del Govern autonòmic els treballadors públics
han estat molt maltractats.

Ho han estat en molts de sentits, quan es retallen els sous
dels treballadors públics mentre s’incrementen els sous dels
membres del gabinet de Presidència, fins i tot en un 25%, i més
encara quan es gasten recursos públics per defensar una mesura
que, sense cap dubte, qualificaria d’immoral.

És també una poca consideració cap a aquests treballadors
quan se’ls -diguem-ho així- maltracta quan aquí puja un diputat
o una diputada i afirma que hi ha 2.000 professors doncs que fan
política, que adoctrinen i el conseller corresponent calla o també
quan es prenen mesures que els devalua i dificulta l’exercici
professional de la seva tasca, com l’ampliació de la jornada a 37
hores i mitja, se suspèn el complement econòmic en el cas de
baixa per contingències comunes, se suspèn el fons social, se
suspenen els complements de funció tutorial en el cas del
professorat, se suspèn el reconeixement de sexennis,
s’incrementen les ràtios, en l’àmbit de la sanitat es redueixen les
quanties de la carrera professional en un 32%, etc.
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Sobre aquestes mesures, deixi que li comenci a demanar,
tant de les mesures contemplades al pla autonòmic de mesures
com de les articulades per reial decret, però que el Govern ha de
concretar i ha d’aplicar, moltes de les mesures han estat
justificades per la seva temporalitat, suspensió temporal es deia.
Bé, idò voldria que avui el Govern valorés en quin moment
d’aquesta temporalitat estam. Hi ha mesures que deixaran
d’estar en suspensió properament?, o com preveu la
temporalitat... o, com prevèiem alguns, aquesta temporalitat
indefinida, no té data de caducitat, què em diu?, que diu el
Govern quant a les pagues extres del 2013?, les garanteix?

Per cert, arran que el Govern de l’Estat estudia la devolució
del dies meritats de la paga extra del desembre del 2012, crec
que ara també és un bon moment per saber quina és la valoració
del Govern i quina és la previsió del Govern, arran de diverses
sentències judicials que adverteixen que la norma no podia
aplicar-se en caràcter retroactiu, com ho expressava o ho
expressà ja la defensora del poble o com també els grups de
l’oposició aquí, en aquesta cambra, ho hem defensat.

Per això ja diverses vegades el nostre grup ha instat perquè
es fes efectiva la part corresponent de la paga extraordinària que
correspon al temps treballat dins l’any 2012 fins a la publicació
del Reial Decret Llei 20/2012, és a dir, que consideram, que
considera el nostre grup que la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre als funcionaris havia, ha des
ser proporcional, és a dir, no es pot aplicar al temps ja treballat,
sinó al temps de treball a partir de l’aprovació de la norma, açò
és el 15 de juliol del 2012.

Creim que havia de ser així, que ha de ser així i a més ens
avalam en la postura que el Partit Popular ha tingut en algunes
institucions i per referir-me només a la més propera, a
l’Ajuntament d’Alaior amb l’alcaldessa del Partit Popular,
també diputada del Partit Popular d’aquesta cambra, que s’ha
emparat precisament en aquest pronunciament, en això que acab
de relatar, per donar compliment a allò que la defensora del
poble recomanava a totes les institucions, arran d’aquests
darrers esdeveniments, procediments judicials, quina és la
postura del Govern respecte de... la seva voluntat i el seu
compliment.

Reestructuració del sector públic instrumental, crec que és
un tema de primera importància, sobretot aquests mesos. Estam
totalment d’acord que és necessari una reestructuració del
sector, que s’ha de redimensionar, que el faci més eficient i
sobretot, sobretot, que estigui al servei dels objectius públics, de
prestació de serveis necessaris, de la reactivació i modernització
dels sector econòmics, etc. Així ho va entendre el Govern en la
passada legislatura i així ho entén o ho hauria d’entendre aquest
govern ara. Recordem que aquesta voluntat es va posar de
manifest en una llei, la Llei del sector públic instrumental.
L’any 2010, dia 21 de juliol aquest parlament aprovava per
unanimitat, excepte alguns articles proposats pel Partit Popular,
però donant suport al conjunt de la norma, una llei del sector
públic instrumental, una llei que juntament amb la del bon
govern i la de funció pública havien de servir per aquesta
profunda transformació de la segona administració, és a dir, de
l’administració gestionada mitjançant consorcis, fundacions,
organismes autònoms, etc.

Curiosament, però, aquesta llei es va modificar, tothom ho
recordarà, per decret llei, per la porta de darrera, per eliminar
una previsió que entre els membres del consell d’administració,
patronats, junta de govern o òrgan equivalent, hi hagués un
representant de la Direcció General de l’Advocacia de la
comunitat autònoma. Ara, després de la modificació, els
representants de l’Advocacia en els òrgans de direcció dels ens
subjectes a aquesta llei passen a ser només d’assessorament, és
a dir, amb veu i sense vot. Açò és la seguretat jurídica que volia
el Govern a l’hora de gestionar el sector públic instrumental i tal
vegada ara sigui més bo d’entendre, amb perspectiva, quina era
la voluntat d’aquest govern.

Dins aquest context, el Govern va anunciar un pla que
afectava la reestructuració del sector públic, un pla que
suposava la supressió de tota una sèrie d’empreses, 92, la fusió
de tota una sèrie d’altres i també la supressió de 800 llocs de
feina, però la manca de sensibilitat d’aquest govern amb els
treballadors negant-se a asseure’s i negociar ha provocat que els
tribunals hagin començat a declarar nuls els processos
d’acomiadament.

Sr. Conseller, quants d’acomiadaments s’han declarat nuls
o improcedents fins ara?, ens ho pot concretar?, ho pot detallar?
Quantes sentències ha rebut el Govern? Nosaltres tenim
coneixement de set i una, set desfavorables en el sentit que
declaren nul el procés d’acomiadament i una altra que, en canvi,
dóna la raó al Govern. Crec que avui seria un bon moment per
explicar quines són aquestes sentències, de quantes en té
constància aquest govern, a quants treballadors afecten.

En qualsevol cas, estam parlant que podria afectar quasi 600
treballadors, tot i que el Govern ho negui i diu que molt a molt
són 250. El cert és que afectarà tots aquells treballadors que des
del punt de vista judicial s’han definit com a indefinits no fixos,
no són interins, no tenen plaça, però són indefinits i tenen drets
tot i que lògicament hi pot haver diferències pel tipus de defensa
per la qual s’hagi optat i per altres circumstàncies que en tot cas
podrem entrar a debatre, però el conjunt de treballadors
indefinits no fixos acomiadats per la via d’amortització són més
dels 250 a què es refereix el Govern.

El cost final d’haver fet les coses com les està fent en aquest
moment el Govern, el cost final d’aquests 250 treballadors,
agafant la xifra de referència del Govern, acomiadats per
amortització declarats nuls, reincorporats i finalment
indemnitzats, si com es de preveure el Govern per els recursos
als quals ha dit que s’agafarà, pot arribar a més de 40 milions
d’euros i la conseqüència més immediata és que l’Administració
haurà de readmetre tots aquells treballadors als quals s’hagi
declarat nul el seu acomiadament. Per cert, li deman també, com
reorganitzarà la tasca de tots aquests treballadors als quals la
sentència obliga ja a readmetre i sobre els quals el Govern
defensa una vegada i una altra que no necessita?
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El cert és que des de la primera sentència, a finals de febrer,
han passat coses, el Govern diu que té raó, que va per bon camí,
que recorrerà les sentències de nulAlitat, però alhora canvia de
criteri en casos que són idèntics als anteriors, indefinits no fixos
o, si no, expliqui’ns les diferències, comparem els indefinits no
fixos del primer acomiadament de SEMILLA i d’aquests darrers
vuit acomiadaments, açò sí, justificats per causes econòmiques
amb la corresponent indemnització, vuit acomiadats, no deu, per
evitar un ERO i amb dos processos diferenciats, pràcticament
idèntics, un fraccionament lògicament intencionat. Per quin
motiu el Govern ha canviat de criteri?, ens ho pot explicar?

El Govern i el Partit Popular al nostre entendre ha actuat
intentant eludir la legislació per evitar i estalviar-se les possibles
indemnitzacions fent allò que els castellans diuen escurrir el
bulto, passant als que vindran unes conseqüències molt dures
per als comptes de la comunitat autònoma, supòs que cegats per
aquell programa electoral d’evitar que aflori un dèficit encara
que sigui a costa d’incrementar-lo i deixar-lo com a herència als
de demà.

En aquest sentit, l’instam a recuperar el diàleg social amb els
sindicats, a reconduir el procés de reestructuració del sector
públic respectant els drets dels treballadors i respectant la
dignitat de qui ha dedicat anys, fins i tot vint anys en alguns
casos, a l’Administració pública.

Sobretot demanam a aquest govern que sigui clar i
transparent...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Martí, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...i en aquest cas, en el cas de la reestructuració del sector
públic, la transparència ha estat allò que ha estat més mancat en
qualsevol procés. Per tant, parlar molt de Llei de transparència
i no aplicar-la en un procés de reestructuració que afecta tantes
empreses i tants treballadors com és en aquest cas, lògicament
no dóna valor, no dóna sentit a una tasca que compartim que és
clarament que és la de control, la de transparència en tot el
procés de govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Govern té la paraula el Sr.
Gornés.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, començaré
intentant contestar-li amb una declaració de principis. Ho faig
en nom meu, en nom propi evidentment i en nom del Govern,
i ho faig perquè som clarament conscients que parlar d’ocupació
pública és rallar de persones, així que esper que no ens negui el
dret a sentir -a sentir- totes i cadascuna de les mesures que
necessàriament s’han hagut d’adoptar per fer viable
l’Administració d’aquesta comunitat autònoma.

Entenc que és fàcil per a vostè recórrer a la part personal per
generar una certa polèmica i denunciar, però per rallar de la
qüestió sobre la qual vostè m’interpelAla... de, de personal, de
personal, sobre la qual vostè m’interpelAla em cenyiré
concretament a les dades i tot açò -hi torn insistir- amb el
màxim respecte cap a les persones que es puguin sentir
afectades.

Sr. Diputat, el partit que avui és al Govern tenia clar, fins i
tot abans d’assumir el mandat, que el sobredimensionament de
l’Administració feia bastant difícil la seva viabilitat i miri si ho
tenia clar, si ho tenim clar, que ja llançava veus d’alarma llavors
i ja advertíem que feia falta adaptar-la a la realitat
socioeconòmica actual i una de les qüestions més importants a
abordar en qualsevol projecte polític és precisament aquesta.

Abans de les eleccions ja assumíem que aquest tema hauria
de ser un compromís i teníem clar que si governàvem amb el
nostre model seria una, el nostre model seria el d’una estructura
clara, transparent, aquesta transparència a la qual vostè feia
referència fa un moment, i sobretot adequada, especialment
adequada, a les necessitats dels ciutadans. Perquè supòs que no
li he d’explicar quin és l’objectiu de l’administració, supòs que
vostè el comparteix també com nosaltres, vostè sap que la seva
finalitat no és cap altra que la de satisfer les necessitats generals
de la població amb relació als serveis públics. 

M’agradaria saben en quin moment alguns han perdut
aquesta noció, aquesta finalitat, aquest objectiu que ha de tenir
el servei públic, la de què és una eina per racionalitzar els
recursos que produeixen els béns i serveis que demanda la
societat per assimilar-la més bé a una activitat empresarial
generadora d’ocupació i de riquesa.

Vostès, al meu entendre, al meu particular entendre, han
confós l’essència i l’objectiu fins al punt que ara defensen amb
arguments de resultat empresarial el que no és més que un
instrument per a l’interès general. En definitiva, que rallam
d’una estructura que els ciutadans requereixen per ser
degudament gestionats i, evidentment, finançada amb fons
públics. 

L’administració, Sr. Diputat, la paguem entre tots i el deure
dels qui la gestionam és que sigui amb el cost adequat, i en això
estam des del minut zero, com li deia abans, redimensionant,
revisant tot un problema econòmic amb les circumstàncies
actuals, i això es pot fer de dues formes: amb solucions
puntuals, que pot ser una opció fàcil i pot ser menys arriscada
perquè sol tenir un caràcter més o manco reversible, o assumint-
ho com a un canvi estructural, que és el que feim nosaltres.
Aquesta és la situació que vàrem trobar nosaltres fa gairebé dos
anys, un sobredimensionament, tant estructural com funcional,
de l’administració, una administració molt costosa i, en alguns
casos, en alguns segments, molt poc operativa. 
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Mai no hem amagat la nostra intenció d’afrontar, com un
dels grans reptes d’aquest govern, la major reforma de
l’administració pública que no s’ha fet mai fins ara, amb el
convenciment que és necessari i assumint les seves
conseqüències. 

És fàcil posar pegats, seguir amb models vuitcentistes i
esperar que la solució arribi per obra i gràcia d’eventuals,
possibles, futures millores econòmiques, però açò, avui en dia,
és inassumible. El compromís polític, Sr. Diputat, té un cost que
cal acceptar de forma decidida i ningú no ens podrà dir que no
ens hem esforçat per complir l’objectiu que per a nosaltres és
prioritari, és més que necessari per garantir el manteniment del
sistema. 

Em planteja vostè, quina és la política general d’aquest
govern en matèria de recursos humans? I jo li contestaré amb les
principals accions dissenyades i plantejades, unes ja executades
i unes altres en vies d’aplicar-se, sense perdre de vista que
qualsevol reforma estructural pot afectar els fonaments. I, sap
quin és el resultat? Empraré una metàfora coneguda per tothom,
que l’edifici en sortirà reforçat, que l’edifici de l’administració
en sortirà reforçat per seguir acollint els seus inquilins amb
garanties i si és possible encara amb més confort.

Vostès s’han plantejat en algun moment que si no asseguram
les necessitats no es pot fer front a res i pot ser que ni tan sols
als pagaments? Idò, aquesta és la gran qüestió. Li agradi a vostè
sentir-ho o no aquest és l’element de fons, reconduir una
situació que tots els que avui ens critiquen han plantejat en
alguna ocasió sense atrevir-se mai a fer-ho. Vostè mateix ho ha
dit.

Per açò s’han dissenyat les següents actuacions concretes en
matèria de personal: en primer lloc, l’aprovació del Pla
estratègic en matèria de funció pública, amb les següents línies
bàsiques: racionalitzar i ordenar la funció pública autonòmica;
avançar en la modernització i la professionalització del
personal; millorar les condicions de treball, i actualitzar la
normativa en matèria de funció pública. Tot açò s’ha traduït en
la realització d’una auditoria tècnica de gestió per departaments
amb mitjans propis i amb la finalitat de comparar els
pressuposts, la càrrega de treball i les funcions assignades en
l’estructura administrativa així com en els recursos humans
adscrits. La finalitat no és una altra que dimensionar
adequadament les plantilles i detectar desequilibris en matèria
de personal.

També s’han establert els criteris generals per confeccionar
la relació de llocs de treball de l’administració de la comunitat
autònoma; s’han determinat els criteris per confeccionar les
ordres de funcions dels llocs de treball del personal funcionari
de les conselleries per evitar precisament duplicitats: s’ha
revisat també la jornada i el temps de treball per implantar
noves mesures de flexibilitat horària i establir criteris
homogenis en el control horari amb l’objectiu de reduir i
controlar l’absentisme laboral. El Govern ha d’aprovar el Pla
d’igualtat; ha regulat i aprovarem molt prest el decret de treball;
hem impulsat i implantat cursos de formació en línia,
parcialment en horari de treball; s’ha modificat el decret que
regula el règim retributiu i es negocia, ara mateix, un nou
conveni colAlectiu per al personal laboral al servei de la
comunitat autònoma. 

Dins aquesta política, com no pot ser d’una altra manera,
s’han d’incloure les mesures concretes en matèria de personal
dirigides a la contenció de la despesa en aquest capítol, entre
elles s’hi troben les incloses a les lleis de pressuposts anuals, les
derivades de l’aplicació del Pla econòmic i financer de
reequilibri, al qual vostè també ha fet referència. 

Pel que fa a la normativa pressupostària vigent, i amb relació
a la matèria de personal, la Llei de pressuposts de 2013, com ja
es va contemplar també a l’exercici de 2012, hi destaca la
suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí i
també la suspensió de la pròrroga en el nomenament de
funcionaris interins adscrits a programes temporals o nomenats
per respondre a necessitats urgents. També afecta el
nomenament de personal estatutari temporal i la contractació de
personal laboral temporal en l’administració de la comunitat
autònoma, els seus organismes autònoms i la resta d’ens que
integren el sector públic instrumental. I açò sí, s’exceptuen tots
aquells casos excepcionals en els quals aquesta suspensió pugui
suposar un perjudici en la prestació de serveis especials.

I arribam al sector públic instrumental, al qual vostè també
ha fet referència, però ho hem de fer amb una certa perspectiva,
Sr. Diputat, perquè resulta que tot el que es fa ara ho varen
deixar de fer vostès, tot i que estava en alguns casos
perfectament dissenyat, i açò també ho ha reconegut, tot i que
sigui tangencialment, vostè a la primera intervenció. Podem
refrescar la memòria en aquest sentit, perquè va ser dia 30 de
juliol del 2010 quan entra en vigor la Llei 7/2010, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, on la disposició transitòria primera estableix que en el
termini de tres mesos, abans de finalitzar per tant, l’octubre del
2010, s’haurà de crear la comissió encarregada d’analitzar el
conjunt dels seus ens integrats i proposar, entre cometes, ho
llegiré, “proposar la supressió, refundació  o modificació
d’aquells ens en què així ho aconsellin raons de simplificació,
economia, eficiència i eficàcia en la gestió.” Ho deia la seva llei,
la llei que va aprovar l’anterior govern; elevava, per tant, a
obligació una sèrie d’actuacions i terminis que no només no van
complir sinó que ara, en un altre clar exemple d’amnèsia, ens
critiquen que sí apliquem la legalitat vigent, vostès, perquè
aquesta comissió no es va crear...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

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

Vaig acabant.
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... fins el setembre de 2011, un any després, i ho ha hagut de
fer aquest govern, i açò ens ha donat les eines per començar a
posar ordre de qualque manera.

Entre les actuacions desenvolupades en destaquen: la
redimensió del sector públic instrumental, amb criteris
d’eficàcia i eficiència, o la constitució de la comissió paritària
del sector públic instrumental.

Fins avui els resultats certifiquen que la despesa desbocada
es pot contenir, i així ho demostren els més de 25 milions
d’euros estalviats només eliminant l’estructura orgànica i
càrrecs polítics a l’inici de la legislatura, o els més de 300
milions d’euros per la reestructuració del sector públic i
l’eliminació d’un centenar d’empreses públiques. Què això
suposa prendre decisions molt difícils que afecten persones? Sí,
per desgràcia sí. Què per molt que s’expliquin els motius hi
haurà qui no els vulgui entendre? També, ho tenc assumit. Però
açò ha de frenar la responsabilitat que hem d’assumir com a
govern? Jo crec que no. I, sap quina és la diferència, Sr.
Diputat? Que vostès es van omplir la boca de què farien una
cosa que no van fer, i nosaltres feim les coses que vam dir que
faríem, per molt dures que siguin, perquè de qualque manera ha
de primar l’interès general sobre qüestions de més de detall.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, li recordaré, supòs que en el
proper torn em podrà contestar, paga extra 2013; paga extra
2012 pagada de forma proporcional; quantitat de sentències que
declaren la nulAlitat dels acomiadaments referits al sector públic;
canvi de criteri, per què es canvia de criteri amb els indefinits no
fixes, fins ara s’aplicava l’amortització sense avís previ, sense
indemnització, en canvi ara les darreres actuacions van per
acomiadar amb indemnització, supòs que després em podrà
contestar.

I estarem d’acord, l’edifici n’ha de sortir reforçat, però no a
costa dels drets dels treballadors. Nosaltres creim que calia obrir
el procés de diàleg, de negociació amb els treballadors per tal
que aquesta reestructuració del sector públic es fes amb respecte
i amb consideració a aquests drets. 

I de transparència res de res, cada vegada que hem demanat
compareixença, que hem fet preguntes escrites respecte de quins
eren els criteris per triar quins treballadors continuaven a una
determinada empresa o ens del sector públic i quins no, la
resposta ha estat no, la resposta ha estat res, no sabem res. Les
respostes escrites a aquesta pregunta: “les mesures de
racionalització s’han executat en cada cas pel corresponent ens
de l’esmentat sector públic corresponent per raó del seu àmbit
material”. És a dir, ho demanin vostès a cada un. Cada ens del
sector públic instrumental executa les seves mesures de
racionalització. Això és la màxima informació que hem tengut
dels criteris a l’hora d’aplicar. 

I aquesta manca de transparència amara tota l’actuació, i no
trobin estrany que aquesta manca de transparència dugui a
pensar que aquesta reestructuració s’ha feta de forma no
transparent, que hagi generat especulació i que s’hagi fet de
forma absolutament discrecional, a dit, de forma subjectiva.
Criteris objectius, els criteris objectius es poden escriure i es
poden explicar, els criteris subjectius en canvi no. 

A conseqüència de tot açò ens trobam, per exemple, que
algú pugui dubtar per què quatre treballadors que duen més de
vint anys a IBABSA, responsables de les dessaladores, siguin
acomiadats, i en canvi altres que duen molt menys temps i que
han accedit, i han accedit no per un procés selectiu, en canvi es
mantenguin. Clar, i després entre els seus treballadors, i per què
i per què? Bé, i acaben descobrint que un és membre del Partit
Popular de Sa Pobla, l’altre és un exalcalde del PP de
Vilafranca. Açò és l’especulació que vostès han generat amb la
manca de transparència, i la transparència és la millor arma per
evitar l’especulació i les actuacions sense criteri de forma
objectiva.

Tots som responsables de la situació, però, escoltin, tampoc
no hem d’oblidar la història del sector públic. BITEL, creada,
inscrita el 1994, Partit Popular. ParcBit Desenvolupament,
1997, Partit Popular. Serveis Ferroviaris de Mallorca, 1999,
Partit Popular. Institut de Desenvolupament Industrial, 1988,
Partit Popular. Espais de Natura Balear, 2006, Partit Popular.
FOGAIBA, 2005, Partit Popular. IBABSA, 1989, Partit
Popular. Semilla, Partit Popular. Fires i Congressos, Partit
Popular. El sector públic instrumental és una responsabilitat que
no podem fer recaure i resoldre sobre els treballadors amb
solucions que no estiguin perfectament previstes i organitzades.

Davant tot açò vostès ens han dit, la responsabilitat és dels
qui no van fer la feina, vostès van contractar tots els
treballadors, fins i tot ens han arribat a dir que vam contractar
6.000 treballadors durant aquests darrers quatre anys, i el darrer
mig any 3.000 treballadors. Una falsedat que avui jo crec que té
l’oportunitat de resoldre i d’aclarir, perquè vostè sap
perfectament, Sr. Conseller, que açò no és així.

No només el Sr. Conseller sinó que el Sr. President en el
debat de política general, el president, deia: “... per cert,
d’aquests 6.000 nous empleats públics que vostès van contractar
sense que es poguessin pagar, d’aquests 6.000, 3.500 contractats
els darrers quatre mesos de legislatura, i ho van fer vostès”, ens
deia el president. I açò és fals, una mentida que s’ha anat
repetint i que lògicament ha repetit i ha acabat dient el mateix
president. I això no és cert.
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Quina és la raó d’aquest increment? I vostès la saben, i ja la
vam posar de manifest en el seu moment, però crec que avui
l’hem de tornar a recordar: simplement, un procés de
reestructuració, a més, vull recordar, Sr. Conseller, vostè mateix
ens responia aquesta pregunta i ens detallava quines eren les
causes i els nombres d’aquesta reestructuració, i prové de
simplement passar tota una sèrie de treballadors, el personal
estatutari sanitari, a una nova situació, amb un procediment que
és una llei, la Llei de transformació de les fundacions del sector
públic sanitari, una llei a la qual vostès, el Partit Popular, va
donar suport, no només hi va donar suport sinó que a més la Sra.
Castillo i Ferrer deia en el seu moment, en el moment que es va
aprovar aquesta reestructuració i aquesta previsió, aquest traspàs
com a treballador estatutari, deia textualment: “Com ha dit el
nostre portaveu, donarem suport a l’aprovació d’aquesta llei, a
la llei per passar a estatutaris tots aquests treballadors”. Tots
aquests treballadors que vostè diu que són nou contractes, deia,
“els professionals de Son Llàtzer i de Manacor s’ho mereixen,
es mereixen que acomplim, des del Grup Parlamentari Popular,
amb el compromís d’estatutarització que vàrem adquirir ja fa un
grapat d’anys, un compromís, per cert, renovat pel president del
Grup Parlamentari Popular, Sr. Bauzá, -llegeix textualment- que
es reuní amb la majoria de sindicats representants en la mesa
sectorial”. 

És a dir, no hi ha hagut, no és cert, és fals, aquest increment
de treballadors que vostès avalen per dir que alguna cosa
s’havia de fer, que el Govern anterior va contractar sense cap
criteri, de forma desmesurada, quan aquesta realitat és una
realitat inventada, condicionada per justificar una sèrie
d’actuacions. Vostès saben perfectament quin és l’increment i
no només el saben perfectament sinó que el tenen, avui mateix
ho he mirat, està publicat a la pàgina web de la conselleria, allà
poden trobar l’evolució dels treballadors i aquests 29.000
treballadors, als quals vostès han fet referència, i que segons
vostès suposaven un engreixar, un incrementar un nombre de
treballadors que no s’ha produït mai.

En definitiva, Sr. Conseller, m’agradaria que aclarís
aquestes preguntes que li he posat damunt la taula; m’agradaria
que expliqués per què el canvi de criteri a l’hora de reduir el
nombre de treballadors i acomiadar el nombre de treballadors,
passar de la justificació per amortització a l’acomiadament amb
indemnització; té a veure amb les sentències que s’han produït?
Quantes sentències ha rebut el Govern contràries a la posició, a
l’estratègia, al procediment articulat pel Govern? Quantes són
favorables al Govern? Jo tenc coneixement d’una...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Martí, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... i, quina serà l’actuació a partir d’aquest moment? Vostès
han dit que recorreran les sentències, serà així o alhora
compaginaran recórrer aquestes sentències amb acomiadaments
amb indemnització? O, com li demanava al començament,
reobriran un procés de negociació amb els treballadors perquè
aquest procés sigui un procés el menys dolorós possible, vostè
deia, per als treballadors, per a les famílies vinculades a
aquestes empreses i a aquests ens del sector públic
instrumental? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per tancar la qüestió, en torn de
contrarèplica, té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, intentaré respondre els
darrers comentaris que vostè ha fet. Miri, per intentar explicar
bé les diferents accions que aquest govern impulsa i algunes
d’aquestes accions li dic que les impulsa molt a pesar de la seva
voluntat original, és perquè ens vàrem trobar amb un panorama,
tant dins l’administració pública com des del punt de vista
pressupostari, molt dur, i si no es prenien decisions molt
contundents ens podíem trobar en la situació que no hi hauria
una sortida viable per tal de tirar endavant l’administració
d’aquest govern. 

La pròpia llei que vostès van aprovar el 2010 impulsava
aquest pla de racionalització de les estructures del sector públic,
tant dins l’àmbit administratiu com dins l’empresarial, amb el
mateix objectiu que nosaltres tenim, apostar per l’eficàcia i
reduir la despesa pública, però el problema és que aquesta
intenció va quedar en no-res, va quedar en una declaració
d’intencions. És a dir, vostès van proposar una sèrie de coses,
que per la raó que sigui, falta de voluntat, incapacitat,
impossibilitat, no van voler o no van poder dur a terme. De
qualque manera és aquella dita de qui vengui darrera que tanqui
la porta. Vostès ja veien un canvi de panorama polític i davant
les difícils decisions que havien de prendre, van pensar, el 2011
perdem les eleccions, que tanqui la porta el que vengui darrera.
I aquest és l’escenari que ens hem trobat. Per tant, aquest procés
de reestructuració és fruit d’aquests antecedents. 

La situació de dèficit, més existència de duplicitats en el
sector públic instrumental ha duit a una reorganització de
plantilles, però sempre acudint al procediment legalment
establert. És a dir, només en cas que sigui estrictament necessari
prescindir de llocs de feina ocupats per personal fix, s’acull als
processos d’acomiadament objectiu i es procedeix al pagament
de la corresponent indemnització, si s’escau. I d’aquest camí,
d’aquest fil conductor el Govern no en surt.

El Govern, per tant, dins aquest camí pres, mantindrà la
defensa jurídica dels acomiadaments del sector públic
instrumental i no ha canviat gens el seu criteri. És el criteri que
marquen els serveis jurídics i el procediment correcte per tal de
dur-lo a terme. I també li he de dir, i vostè ho sap perfectament,
cada cas és particular, respon al Pla de reestructuració de cada
una de les empreses públiques que hagi pogut dissenyar i cada
cas..., sí, sí cada cas és un món.

Respecte de la referència que vostè ha fet de SEMILLA,
torn insistir, rallam de plans individualitzats de cada una
d’aquestes empreses. Cada empresa pública dissenya en funció
d’allò que indiqui la comissió colAlegiada per marcar els
objectius i es fa el procediment que cada una considera correcte.
Vostè ha fet referència a les sentències que hagin pogut ser
desfavorables, però no ha esmentat tampoc les sentències que



3606 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / 16 d'abril del 2013 

 

són favorables. El que sí li puc dir és que -la dada de quantes a
favor i quantes en contra no la tenc aquí-, però sí li puc que ja
s’han interposat 123 recursos només, només, 123 recursos. Per
tant, el total de llocs amortitzats, el percentatge d’afectats que
han interposat demanda podem considerar que és xifra absoluta
de tipus menor.

Per tant, al meu entendre, açò ja posa un poc de llum sobre
el context en què ens estam movent. Vostè ha fet una referència,
no em resistiré a comentar-ho també, sobre la famosa dada dels
6.000 del registre de personal de la comunitat autònoma. Entre
el 2007 i el 2011 es van incorporar pràcticament 6.000 empleats
públics a l’administració autonòmica. Són dades objectives.
Devers 4.482 es van incorporar pel procés d’estatutarització,
635 es van incorporar com a personal docent i 879 a serveis
generals, dividits entre personal d’educació, etc. És a dir, 6.000
més. Si vostè compara les dades entre el 2007...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

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

Acab ja. Entre el juliol de 2007 i el juliol de 2012, el 2007
hi havia 23.984 empleats públics i el juliol de 2011 n’hi havia
29.999 a la nòmina. Aquestes són les dades objectives que jo li
puc donar.

Per tant, ja per acabar, el Partit Popular el que fa és mirar de
cara els problemes, intentar aportar solucions en benefici de
l’interès general, malgrat les qüestions que puguin afectar les
persones, evidentment no és agradables per ningú prendre
segons quins tipus de decisions, però torn insistir, en benefici
del conjunt, s’han de fer determinades actuacions per tal de
salvar els mobles.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 3534/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política en formació
professional, derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 3742/12.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Moció RGE núm. 3534/13 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política en formació
professional.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Crec que és
interessant que la formació professional torni ser tema de debat
en aquest parlament, torni ser fruit de les nostres preocupacions.
Voldria abordar aquesta moció amb la mirada molt més posada
en el futur que no en el passat, perquè una bona formació
professional és molt important per al futur i perquè el futur és
l’única part de la història que ara per ara encara no podem
modificar.

Certament consider que no se’n treu res de mirar
contínuament el passat ni d’intentar treure punta de la manera
de fer les coses que s’han pogut tenir en determinats moments.
Cada instant és cada instant i cada etapa històrica té les seves
característiques. La formació professional ha passat per etapes
ben diferents i per consideracions ben diferents al llarg de les
últimes dècades. Per tant, mirem endavant, mirem de fer-ho el
millor possible i entre tots i totes perquè els reptes de futur que
tenim davant són difícils i són complicats.

Durant aquests darrers anys s’ha construït un model en què
fa la impressió que cada centre d’ensenyament secundari havia
de tenir els seus propis cicles de formació professional de graus
mitjans, de grau superior, etc. Aquesta circumstància certament
arranca d’un passat més fàcil, en què hi havia més possibilitat
de planificar una oferta més completa i més extensa. Ara la
situació és diferent a causa de les dificultats pressupostàries,
dels efectes de la crisi econòmica i sobretot òbviament del
nostre sistema de finançament. Per tant, entenem que s’ha de fer
tot allò que sigui possible per aprofitar els magres recursos
existents de la manera més adequada. Per tant, hem de treballar
en la concentració de recursos, per tal d’assegurar aquest millor
aprofitament. 

També hem de fer un esforç per veure alguns aspectes
positius de la situació actual pel que fa a la formació
professional. Des del punt de vista que presentam resulta
inqüestionable que la crisi econòmica ha contribuït a posar-la en
valor. Ara la gent necessita formar-se més que mai i s’ha de
formar al llarg de tota la vida i bona part de la població és ben
conscient dels avantatges del valor afegit que suposa comptar
amb una bona formació. A més, s’ha entès significativament
l’etapa de formació, de manera que les barreres imposades per
l’edat cada vegada són menys significatives. És lògic amb en
aquestes circumstàncies que s’hagin de buscar models
alternatius i s’hagin de buscar també models més plurals de
poder oferir formació a les persones que la necessiten, que la
volen, que la requereixen per a les seves feines.
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Així mateix, també hem de fer un esforç per adequar-nos a
la gran demanda d’estudis de formació professional existents
avui dia aquí a les nostres illes. Per aquesta raó no m’agrada
gens ni mica a vegades aquesta tendència que té el Govern a una
certa resignació. Sr. Conseller, que no demanam a la societat
que tengui un esperit emprenedor?, no ho demanam als nostres
estudiants? Idò amb molta més raó ho podríem demanar i ho
demanam a aquest govern. Entenem que fa falta una mica des
de la Conselleria d’Educació... -benvingut- aquest esperit
emprenedor que reclamam a tothom, a tota la societat en general
i, per tant, una actitud que ens porti a buscar solucions als
problemes existents més que no queixar-se, a resignar-se o a
lamentar-se. No ens val que diguin que fan allò que poden amb
els instruments que tenen a l’abast, no toca. S’ha d’innovar,
buscar nous instruments, cercar solucions per als problemes
existents. I pensin que no hi ha problemes, sinó -com deim i
repetim constantment als altres- oportunitats. Per a aquells que
tenen un esperit autènticament emprenedor i no ho dic en sentit
d’ironia, sinó per una realitat més clara.

Per tant, conseller, el Govern està per solucionar problemes,
no per resignar-se ni per queixar-se. És la seva responsabilitat
i per això els han votat. S’ha de fer treballar la imaginació,
s’han de trobar les solucions especialment en una etapa com la
que estam vivint perquè tothom es pugui formar. També hem
d’anar alerta a oferir una formació diversa i equilibrada i a no
saturar determinades branques de la formació professional amb
un mateix tipus de professionals. De l’equilibri entre la
demanda de professionals i la formació que oferim, en sortiran
unes balances adequades. Sigui com sigui, hem de reconèixer
que el problema de saturació del mercat és més evident quan
més petita és l’illa. Segurament aquesta qüestió a Mallorca es
veu d’una manera diferent, però a Menorca, a Eivissa i a
Formentera es veu d’una altra manera. Però trob necessari
remarcar-ho, encara que de vegades ens feim pesats, però s’ha
de remarcar que el Govern ho és de totes les Illes Balears,
encara que de vegades no ho pareixi. Per tant, el que hem dit
fins ara correspondria al punt número 2 d’aquesta moció.

Quant al punt 1, si la formació professional dels nostres
treballadors presents i futurs és tan important, no es pot deixar
al marge la planificació per part del Govern. Entenem que un
òrgan adequat per fer aquesta planificació seria el Consell de
formació professional de les Illes Balears. Per exemple, tres
centres d’Eivissa de cara al curs que ve, demanaran nous cicles
formatius, qui decideix que s’atorguen, si aquests cicles que
demanen es corresponen a les necessitats de l’illa? És un
interrogant. Quina priorització en feim? Quins centres integrats
farien falta? A quines illes? De quines famílies? Per tant, són
tota una sèrie de qüestions que no es poden deixar a l’aire
senzillament, sinó que s’ha d’obeir si es vol treballar d’una
manera seriosa i responsable en una planificació.

Pel que fa al punt 3, hi ha un temor dins l’àmbit educatiu i
una certa prevenció en relació amb les noves modalitats duals,
supòs que entre altres coses perquè no se’ls ha explicat, perquè
no hi ha hagut prou comunicació. Han faltat reunions de la
conselleria amb els equips directius i sobretot amb els caps
d’estudis de formació professional. Per tant, allò que es demana
des dels professionals de l’educació a l’àmbit de l’FP és que es
mantenguin els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
tal com els coneixem i que es vagin combinant amb les noves
modalitats, basats amb els contractes de formació etc., perquè

l’FP funcioni bé i així ho entenen i és el seu temor, la seva
reivindicació, senzillament hi ha d’haver una bona combinació
de les diferents modalitats de formació a l’hora de poder accedir
a allò que seria un bon lloc de treball en un futur.

Quant al punt 4, també s’ha de tenir en compte que es
combinen diferents tipus de formació. Aquesta també s’ha de
flexibilitzar quant a horaris, temps, etc., perquè sigui també de
la manera més possible. I també acceptam l’esmena que ha fet
el Grup MÉS, ha d’arribar a les escoles d’adults, perquè les
escoles d’adults també s’han de poder incorporar dins la xarxa
de formació de cara a un possible lloc de feina.

En el punt cinquè, crec que s’ha de tenir en compte que el
Pla experimental d’FP dual que s’està duent en aquests
moments, s’ha d’adaptar, així ja en vàrem parlar a la
interpelAlació, al teixit econòmic de les Illes Balears. Entenem
que s’hauria d’haver fet, s’hauria d’haver previst tota una sèrie
de problemàtiques que ara apareixen. Però entenem que allò que
és important és que sapiguem que s’ha d’adaptar a la realitat de
les Illes Balears.

El punt 6 recull una prevenció des del punt de vista dels
sindicats i que respon a la preocupació que als contractes de
formació, encara que es facin dins els convenis, no pugui existir
un determinat grau de males pràctiques, per dir-ho amb algun
tipus d’eufemisme. Val més, com deim a Eivissa, val més la que
guarda que la que cura. Per tant, a les Illes Balears no anam
sobrats precisament d’inspectors laborals, amb unes mancances
flagrants, una certa prevenció que sorgeixi de la legislació
vigent entenc que resulta totalment necessària.

Punt 7. Entenem que dins el món empresarial no hi ha hagut
prou coneixement de les noves modalitats, que la Cambra de
Comerç de Mallorca possiblement sí que ha tengut més accés a
aquesta informació i per tant, ha colAlaborat i ha treballat. Que
es faci extensiu a la Cambra de Comerç de Menorca, que es faci
extensiu a la Cambra de Comerç d’Eivissa i de Formentera i que
es treballi d’una manera més fluïda, amb més diàleg entre la
conselleria i les cambres de comerç, si no, és impossible tirar
endavant aquestes noves modalitats de formació. El punt 7
guarda relació amb els 15 i 16, en el sentit d’ampliar la
comunicació, no ja en el sector empresarial, a través de les
cambres de comerç, sinó també allò que és tota la comunitat
educativa, per tant, perquè hi hagi un diàleg entre tots els sectors
educatius, empresarials i socials.

Els punts 8 i 9 fan referència als centres integrats. Crec que
hem de defensar-los en aquests moments per tal d’optimitzar al
màxim els recursos, magres, ja ho sabem, però que són els que
tenim en aquests moments a l’abast. En aquests moments els
centres integrats, com a mínim de la branca de turisme i
hoteleria, n’hi hauria d’haver un a Eivissa, tenim un monocultiu
turístic que ho marca profundament, i també a Menorca. I,
conseller, el centre de Can Marines és un centre necessari
òbviament per al món agrícola, però jo ja el don per fet perquè
està en marxa, està en funcionament. Acabarà i entrarà en
funcionament el curs que ve. Per tant, hem de continuar
treballant i ha de ser el pròxim. Feim així les feines, s’ha de
prevenir. Hi haurà pressupost, hi ha d’haver pressupost per a
formació professional.
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I acabam pel que fa referència al punt 10, es presenta amb la
idea de què es busquin els camins necessaris per poder allargar
el període de pràctiques de formació en centres de treball. Hi ha
d’haver temps perquè tots els alumnes, la demanda de tots els
alumnes, pugui arribar.

Els darrers punts que ens queden farien referència a les
despeses ocasiones, i aquí entenem que s’han de prioritzar els
centres que tenguin formacions professionals fungibles se’ls ha
de pagar perquè puguin tirar endavant aquesta formació
professional.

I finalment no vull acabar sense esmentar l’illa de
Formentera, són els punts 13 i 14. Formentera ha de tenir la
mateixa consideració que la resta de les illes. Si tot l’alumnat
que fa formació professional a distància es pot examinar des de
la seva illa, a Formentera també ho han de poder fer. No hi ha
ciutadans de primera i de segona. Per tant, Formentera no pot
quedar al marge de la regulació general de totes les Illes. Per
tant, el Govern ho ha d’assumir i pens que Formentera és una
illa més de les Illes Balears i els seus habitants han de tenir els
mateixos drets que tota la resta de ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari MÉS hi
ha presentada l’esmena RGE núm. 3901/13. Per defensar-la té
la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El nostre suport i la nostra felicitació al Grup Socialista i a la
Sra. Marí per aquesta moció en suport de la formació
professional. En primer lloc perquè, com s’ha remarcat,
contribueix a transmetre la importància de la matèria del
sistema educatiu i el seu valor estratègic per afrontar el moment
econòmic que vivim del futur, deia la Sra. Marí. Contribuïm,
per tant, a superar estereotips i perjudicis que sovint han estat un
llast en el seu desenvolupament.

Hem de convenir que avui, la seva valoració ha millorat
substancialment respecte de fa unes poques dècades, però que
encara hi ha molt de camp per córrer. El canvi de govern no ha
canviat aquesta línia de reivindicació, jo crec que és bo
convenir-hi, però els recursos no acompanyen de manera
suficient. Sobretot si realment ens creim que volem emular els
models amb èxit, com ara els que estan en boca de tots, els
d’Alemanya o el mateix d’Euskadi. Potser la formació
professional és una de les que menys ha patit retallades en
aquests dos anys. De fet, la liquidació provisional de l’any 2012
mostra que s’ha desviat més despesa de la que hi havia
pressupostada, un pecatot per a aquest govern, però que
nosaltres saludam perquè ha permès mantenir el nivell de
despesa efectiva de l’any 2011. 

Però això ens preocupa, el pressupost de 2013 suposa una
davallada radical, importantíssima. Hem estat gastat, estic
parlant dels programes evidentment de formació professional,
això seria més complicat, però el programa ha passat de 3,5
milions gastats el 2011, de 3,5 milions gastats el 2012, a 2,5
milions per a 2013. És una retallada molt important, és difícil
afrontar ambiciosos reptes amb aquestes endemeses, a no ser
que confiïn treure’ls d’altres bandes, cosa que no lleva el que
diu el pressupost inicial, que al cap i a la fi és l’aposta política
en xifres que representa políticament un pressupost.

Tots sabem que als problemes específics de la formació
professional que s’han apuntat, s’hi afegeixen els generals, com
la impuntualitat en pagaments, la limitació de substitucions,
etc., que també es recullen a la moció. Per paga a ningú no se li
escapa que estar al dia en aquesta matèria, exigeix un plus
d’inversió respecte d’altres aspectes de l’educació reglada. Cal
despesa per evitar caure en l’obsolescència, i aquesta aposta
avui no hi és amb la suficient ambició, a parer del nostre grup.
A la batalla que es lliura per la competitivitat a nivell global
ningú no ens regalarà res.

La moció té molts de punts i no m’hi estendré perquè
subscrivim els arguments adduïts en el debat, tant en aquest
d’avui com en el de la interpelAlació, i d’entrada donam suport
a la necessitat de dinamitzar el Consell Assessor de la formació
professional com un òrgan, ens sembla, adient per encertar en
el diagnòstic i en les mesures a emprendre. Creim que hi ha
d’haver sempre una manera de consensuar aquestes mesures
estratègiques, com també es recuperar en part el punt primer
amb l’apunt final sobre el necessari diàleg amb tota la comunitat
educativa, amb les empreses, amb els sectors afectats, amb una
paraula, per la formació professional. Per tant, d’acord.

Només hem presentat una esmena. El tema evidentment
dóna per a molt, però jo crec que també havia estat recollit per
part de la moció, però ja que es feia un repàs als diversos
formats de la formació professional pensàvem que s’hi esqueia
també una referència a l’oferta dels centres d’adults, a vegades
oblidats. De fet en els darrers cursos no s’ha incrementat el
nombre de cicles, quan les estadístiques ens demostren que els
aprovats i la inserció laboral de les CEPA és fins i tot superior
als instituts. De fet és avui un format d’interès per a molta gent
que no se sent còmoda o no li és oportuna l’oferta reglada
clàssica, que a vegades sembla molt adreçada molt
específicament a la gent que surt de l’ESO. Ho hem posat al
punt quart perquè és el que apuntava a la flexibilització, aquesta
necessitat d’adaptar-se als alumnes, que és un repte certament,
que també hi fa aportacions l’educació a distància i d’altres
models, però creim que el tema del centre d’adults era bo que hi
figurés.

També compartim les prevencions, i jo entenc el suport,
perquè nosaltres volem expressar el suport al model mixt del
qual es parla molt, se’l valora molt, i tanmateix s’aplica poc;
s’aplica poc i es consensua, com també s’ha apuntat, poc, per
ara. Coincidim amb les dificultats i els problemes específics que
hem de resoldre perquè funcioni a les Illes Balears, com apunta
encertadament la moció, sobretot l’acusadíssima estacionalitat
que tenen les nostres empreses.
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Com ens sembla oportú sortir a camí dels perills que té la
perversió del model, la picaresca de què parla la moció,
directament del frau, podríem parlar, convertint la formació en
una excusa per a contractes mal pagats. Està prou regulat com
per sortir-hi a camí, jo crec que hem de tenir-hi confiança, però
tots tenim massa presents supòsits d’ajudes en formació
adreçades a empreses, fons socials europeus en moltes ocasions,
que han servit en el compte de resultats; ho coneixem, ho
sabem, i crec que hem de posar peu fiter i hem d’anar alerta
perquè és el moment heurístic, és el moment en què comencen
les coses on has de fer el solc dret. Crec que l’administració
educativa n’ha de tenir plena consciència però també les
empreses, perquè l’empresa ha de compartir el model, i l’ha de
convertir en una praxi simbiòtica per a tothom, per a tothom vol
dir també les empreses, com és natural, però que els resulti
llépol, que els resulti interessant, però que hi facin la seva
aportació, la seva aportació formativa sense abusos. Quan un
model pren tort fa molt mal redreçar; és quan pren que l’has de
vetllat i has de crear les bases epistemològiques, les bases
filosòfiques, les bases que realment li donin sentit i el creïn amb
bon peu.

També ens cal avançar i reflexionar alhora -per ventura no
se’n parla gaire a la moció- sobre el certificat de professionalitat
en base a l’experiència laboral, que creim que també és un camí
que s’ha de dur amb bon peu.

Compartim els punts més específics i la reflexió que ha fet
la Sra. Marí sobre Eivissa, Formentera, i més de retruc també hi
surt Menorca, que estam d’acord que s’han de tenir molt
presents a l’hora de planificar, a l’hora de regular. Aquests
aspectes de la planificació, que han de permetre seguir els
estudis a la pròpia residència quan això és possible, i una
planificació, que també ho compartim, ha d’evitar rigidesa en
l’oferta, s’ha d’adaptar a cada moment econòmic. Tornam a
parlar de doblers, moltes vegades, tornam a parlar del fet que un
canvi d’oferta significa inversió, i tots sabem que és difícil, que
hi haurà resistències, que hi ha drets, que hi ha interessos, i
tanmateix és imprescindible. Una planificació que s’ha de
consensuar i que s’ha de dissenyar, com s’apuntava en aquest
mapa de formació professional de les Illes Balears, en el qual -
també ho volem deixar assenyalat- compartim que s’impulsin
els centres integrats.

En tot cas el nostre suport a impulsar la formació
professional i que sigui de ver, una aposta que sigui capaç
d’encaixar les exigències de la demanda, que creix fins al punt
que fins i tot augmentant les places també augmenta la gent que
queda fora del sistema, són milers els aspirants que queden fora,
i avui és un rebuig cruel, perquè els aspirants hi dipositen
l’esperança de sortir de l’atur, i això realment no ens ho podem
permetre. Per tant hi ha d’haver un plus de sensibilitat i
d’èmfasi en la despesa i en l’oferta que es faci en tot aquest
bloc. 

En aquest sentit -i acab amb això- esperàvem més de la
unificació d’Educació i SOIB. Seguim encara animant a
optimitzar encara més tots els fons socials europeus, tots els
recursos que s’apunten cap a formació de tots els seus ordres
com s’apuntava a la moció, i també els recursos que tens quant
a treball. Creim que s’estan fent reflexions en aquest sentit però
realment la magnitud del repte que tenim davant ens imposa que
realment encara hi facem més esforç i més èmfasi, i per ventura

les pautes que podríem establir en un moment determinat més
tranquil avui obliguen a dreceres i obliguen fins i tot a arriscar,
i creim que a això és al que hem d’animar avui des d’aquest
parlament al Govern, que arrisqui, que jugui fort en el tema de
formació professional. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
i per fixar la posició, té la paraula la diputada Sra. Aina Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats, el Grup
Parlamentari Popular està d’acord amb el punt 1 de la moció
presentada per la Sra. Esperança Marí. Abans de començar li
vull donar l’enhorabona perquè la veritat és que una moció molt
treballada des del Grup Parlamentari Socialista i és una moció
que a més és molt professional. Jo sempre dic que els mestres
quan parlam d’educació ens entenem. Per tant, Sra. Marí,
enhorabona.

Estam d’acord amb el punt número 1. No obstant això volem
afegir que l’any 2011 el Consell Assessor de la Formació
Professional va publicar el Decret 46/2011, de modificació del
Decret 39/2000. Amb aquest nou decret la formació per a
l’ocupació passava a càrrec del SOIB. Això va dur al fet que
també es deixàs de convocar el Consell d’FP, perquè l’òrgan
competent en matèria de formació per a l’ocupació era ja
únicament el SOIB, i així ha seguit durant aquests darrers quatre
anys. Simplement volíem apuntar aquesta apartat.

En el punt número 2, també hi estam d’acord. Els he de
recordar que va ser el Partit Popular mitjançant la llei estatal
5/2002 que va unificar per primera vegada el Ministeri
d’Educació i el de Treball, i es varen posar d’acord per fomentar
l’aprenentatge durant tota la vida. En aquesta mateixa línia
d’actuació, a nivell estatal aquests dos ministeris han presentat
al Consell de Ministres el novembre el Reial Decret 29/2012,
pel qual s’ha duit a terme el contracte per a la formació i
l’aprenentatge, i s’han establert les bases de l’FP dual.

A nivell de comunitat autònoma vull recordar que estam fent
feina sota mínims, és a dir, que des de la conselleria s’està fent
feina sota mínims perquè per (...) pressupostària no hi ha una
direcció general. No obstant això a nivell de comunitat
autònoma el pressupost del 2011, tal com va apuntar el Sr.
Conseller, a l’apartat on posa “Programa CAIB, ordenació,
formació professional”, hi havia abans, en el 2011, hi havia
229.587 euros; l’any 2012 ja es varen pressupostar 538.190
euros. Per tant per al Partit Popular és molt important la
formació professional.
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Per altra banda, com ja va apuntar el conseller, hi ha un
augment d’un 10% de matrícula en els programes de
qualificació professional. També s’ha ampliat l’FP a distància,
que ha passat de quatre a cinc centres de referència i de vuit a
dotze cicles; actualment hi ha un augment de més d’un 12% de
matrícula en aquesta modalitat de formació professional a
distància. 

S’ha incorporat l’FP dual mitjançant una resolució que
podem dir que és una de les comunitats autònomes, la primera,
una de les primeres comunitats autònomes quant a FP dual
experimental. Per tant enhorabona, Sr. Conseller, perquè no
tenint una direcció general pròpiament dita estan fent
moltíssima feina.

Quant al punt 3, Sra. Marí, li proposaríem un nou redactat,
que és “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per la formació professional,
que en un sentit integrador inclou els ensenyaments propis de la
formació professional del sistema educatiu, els ensenyaments
propis de la formació professional per a l’ocupació i el
procediment d’avaluació, reconeixement i acreditació de les
competències professionals adquirides a través de l’experiència
laboral o de vies no formals de formació”. Des del Grup
Parlamentari Popular sabem que el Govern de les Illes Balears
està fent feina en tres vies d’actuació: una que és la formació
professional de sistema educatiu, una altra que és el
procediment d’acreditació de les competències professionals, i
una tercera via que és la formació professional per a l’ocupació.

En el quart punt simplement li volíem introduir “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la iniciativa”. Estam d’acord amb la
proposta del Grup Parlamentari MÉS, i li hem de recordar que
són tan important per al Partit Popular els centres d’adultes que
per exemple en el CEPA Amanecer enguany s’han posat uns
PQPI nous; per tant s’està treballant també amb els centres
d’adults.

El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció
General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, està
fent feina en la flexibilització dels ensenyaments de formació
professional amb les mesures següents, bé, amb una sèrie de
mesures; en total hi ha inscrits a la nostra comunitat autònoma
un total de 1.345 alumnes. Hem de recordar una altra vegada
que a pesar de la greu crisi econòmica s’ha ampliat l’FP a
distància, que ha passat, i ho torn dir, de quatre a cinc centres de
referència i de vuit a dotze cicles formatius. Actualment hi ha
un augment d’un 12% de la matrícula.

Al 8 ens pareix la redacció perfecta. El projecte de l’FP dual
a les Illes Balears es basa en el contracte per a la formació i
l’aprenentatge, i aquest contracte implica que ha de tenir una
durada d’un any mínim, excepte que el conveni colAlectiu
pertinent permeti un contracte de sis mesos. El que cal ara és
una predisposició dels sectors i de les patronals i el sindical per
tal d’aconseguir que sigui possible el contracte per a la
formació.

Al grup 6 acceptarem la nova redacció que proposa el Grup
Parlamentari Socialista. La Conselleria d’Educació està a favor
d’aquesta transparència. A la resolució del conseller publicada
el 9 d’agost del 2012, en què es posa la part experimental de la
formació professional, ja es preocupen bastant que hi hagi
aquesta transparència; de fet s’han signat convenis amb les
cambres de comerç per facilitar aquesta transparència. Per això
m’agradaria tranquilAlitzar les persones que facin l’FP dual que
el que es vol és això, la màxima transparència. Estar a favor de
la transparència, això implicarà una solvència i seguretat,
aquests convenis que s’han firmat amb les cambres de comerç
implicaran una solvència i seguretat, perquè els alumnes que
cursin aquesta modalitat d’ensenyament comptin amb els
mecanismes adequats que vetllin per tal que es compleixi de
manera adequada el contracte per a la formació i l’aprenentatge,
i no se’n pugui abusar. La Conselleria d’Educació i Cultura no
vol en cap moment que s’abusi de cap alumne, evidentment.

Amb el número 7, totalment d’acord. Mitjançant els
convenis de colAlaboració entre la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats i les cambres de comerç de les diferents
illes s’estableixen les diferents mesures per tal de promocionar
l’FP en tots els sectors, i es duran a terme diferents jornades de
divulgació amb els empresaris dels sectors més interessats a ser
susceptibles de participar en els programes formatius d’FP dual.

Quant al punt número 8 també ens pareix correcta la
redacció. El Grup Parlamentari Popular creu que un dels
objectius ha de ser impulsar la creació del centre integrat de la
nostra comunitat autònoma, però cal remarcar que a l’anterior
legislatura es varen crear el CIFP Son Marines i el CIFP per a
l’esport sense dotació econòmica ni memòria econòmica, amb
el Decret 65/2011, del 10 de juny, pel qual es crea el centre
integrat de formació professional Can Marines, al terme
municipal de Santa Eulària del Riu d’Eivissa, i el Decret
66/2011, del 20 de juny, pel qual es crea el centre integrat de
formació professional per a l’esport al terme municipal de
Palma, però, clar, evidentment s’ha hagut de fer una feinada per
dotar-los econòmicament. Jo crec que són conscients del treball
que estan fent.

El punt número 9, totalment d’acord. 

En el punt número 10 proposam una nova redacció: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a analitzar la viabilitat d’eixamplar el període de
pràctiques necessari a empreses, pròpies de la formació en
centres de treball, als períodes de vacances de Nadal, Setmana
Santa, estiu, els dissabtes, els diumenges i els festius”. No
obstant això sabem que hi ha una ordre del conseller d’Educació
i Cultura del 2010 per la qual es regulen les pràctiques
formatives en centres de treball que no permet això però, bé,
vegem si la conselleria pot regular o pot tornar a regular aquesta
ordre. 
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El número 11, totalment d’acord. Totes les persones que
tenen un títol de tècnic en grau mitjà poden accedir a qualsevol
cicle de grau superior mitjançant la prova d’accés pertinent. Hi
estam d’acord; el que passa és que, bé, sàpiguen..., és a dir,
estam d’acord en aquest punt però puntualitzam això. Per tant,
bé, és a dir, intentam per tots els mitjans que no es vegin
perjudicats, però, bé, sempre sabem que es pot millorar.

En el número 12 hem proposat “segons disponibilitat
pressupostària”, però com aquí no posa ni terminis simplement
he de dir que no hi ha compromís de pagament, hi ha un
compromís de pagament però sense un termini i segons
liquiditat pressupostària.

El número 13, d’acord; evidentment cap ciutadà d’aquesta
comunitat autònoma no s’ha de sentir de segona ni de primera,
evidentment tots són iguals, tant Mallorca, com Menorca, com
Eivissa, com Formentera, totalment d’acord. El que passa és que
hem de tenir en compte que el fet que hi ha cicles que inclouen
una càrrega lectiva pràctica implica que els centres han de
comptar amb les instalAlacions adequades per a cada un
d’aquests títols.

El número 14, també totalment d’acord. Per als cursos 2013-
2014 es mantenen els mateixos ensenyaments de formació
professional del curs actual tant en ensenyaments presencials
com a distància.

El número 15, d’acord. Actualment es duen a terme jornades
d’informació i orientació en els centres educatius que així ho
solAliciten. Evidentment no tenim tants de doblers per fer el que
es feia abans, però, bé, amb l’activitat pressupostària i amb el
que tenim s’està duent a terme, per exemple, des del novembre
passat el campionat Balear Skills, la fase autonòmica de la
competició que determina els estudiants, i s’estan fent bastants
coses. 

Simplement... Bé, amb el número 16 també hi estam
d’acord, i a més s’està fent. I ja des del Grup Parlamentari
Popular creim que aquest és un moment molt important per a la
formació professional. La voluntat decidida de tots els grups
polítics per arribar a un consens en aquesta matèria és digna de
destacar. Amb aquesta moció i el seu contingut s’han posat les
bases aquí en el Parlament per disminuir de manera progressiva
el desajust en el nombre d’alumnes que en acabar l’educació
secundària obligatòria opten per la formació professional
ampliant i redistribuint l’oferta. Hem fomentat o hem intentat
fomentar des d’aquí, des del Parlament, una formació
professional vinculada a l’empresa. També es parla de fomentar
la formació professional dual consolidant una xarxa estable de
centres de formació professional que permeti harmonitzar
l’oferta integrada de formació professional, i amb el nostre
consens aquí en el Parlament des del Grup Parlamentari Popular
creim que aconseguirem una gran passa per a la comunitat
educativa de la formació professional si estam d’acord en tots
els punts tots els grups parlamentaris. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Esperança Marí per informar si accepta
l’esmena i també totes les transaccions que li han fet per part del
Grup Popular.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, he de
manifestar, òbviament, abans de res la satisfacció, moderada
però crec que satisfacció, perquè hi hagi una bona disposició a
continuar treballant per a la millora de la formació professional
a les nostres illes. Vol dir en primer lloc que compartim l’interès
de fer que la formació professional funcioni, que hi ha una clara
consciència de la necessitat d’impulsar aquests estudis de
formació professional, especialment en aquesta etapa de crisi
que estam passant, i que s’aposta per fer tot el que es pugui per
treballar aquest model.

Tant de bo aquest sentit comú que hi ha en aquest parlament
a l’hora de tractar sobre qüestions de formació professional
també hi fos a l’hora de tractar qüestions d’altres àrees del
sistema educatiu, i no puc deixar-m’hi de referir. Vull dir que
tots ens hem posat d’acord a planificar una millor FP, a
consolidar aquest model, però, conseller, a la resta del sistema
educatiu crec que hi plana una incertesa que entristeix i que
s’estan prenent mesures que d’alguna manera constitueixen
autèntics despropòsits, i que tant de bo es pugui reconduir també
en aquesta àrea del sistema educatiu.

Però, bé, centrant-nos en el tema d’aquesta moció he
d’agrair el suport als punts... He de dir que és cert que s’han fet
matisos a temes que n’hauríem d’haver parlat més, però ja s’ha
queixat que era molt llarga, però sí que pens que n’hauríem de
continuar treballant més a la Comissió d’Educació. Ha quedat
enlaire i n’hauríem de tornar parlar, del conveni que es va
canviar a dació, que és cert que també hi ha problemes de PQPI
a Menorca, que hi ha una demanda de més formació en aquestes
àrees; també és cert que hi ha un retard de l’Institut de Santa
Eulària, que pertany al cicle marítim pesquer, que és una de les
reivindicacions també de fa molts anys, també quedarà..., per
tant es va endarrerint, sé que hi ha molts temes i pens que ens
hauríem de continuar citant a termini a parlar d’FP a la
Comissió d’Educació.

Acceptam el punt 3 perquè entenem que ajuda a clarificar el
redactat que havia fet aquesta diputada quant als models de
Formació Professional, entenem que hi ha una aposta pel model
mixt i que es respecte el que ha estat fins ara la formació diríem
inicial amb les noves modalitats.

Quant al punt 4, no ens aturarem amb matisos, Sra. Aguiló,
ja va bé afegir-hi el concepte de continuar si el grup del PP
considera que ja s’hi estava treballant i que s’estava fent.

Pel que fa al punt 6, reconec que té un redactat una mica
cantellut i que possiblement sí que s’havia de millorar aquest
redactat, es pot suavitzar evidentment i, més que suavitzar, crec
que s’ha de clarificar, vull dir que des del moment que el
Govern de les Illes Balears té aquestes competències en salut
laboral i en inspecció de contractes, per tant crec que tocaven
aquests aclariments. Per tant, el punt 6, quedaria: “El Parlament
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de les Illes Balears insta el Govern que, en l’exercici de les
seves competències que té en Inspecció Laboral, estableixi com
a un objectiu prioritari en el seu programa d’actuacions el
seguiment, el control dels contractes associats a la formació
dual a les Illes Balears”, que hi hagi aquest interès i que hi hagi
aquesta preocupació.

Quant al punt 10, també s’accepta l’exemplificació que es fa
de l’ampliació d’aquest període de pràctiques de formació en
centres de treball, tot allò que faciliti a les empreses poder
contractar el màxim nombre d’alumnes, per tant que millorin les
mesures d’organització, per tant benvingut sigui.

Quant al punt 12, pens que no s’ha de posar aquesta frase
que anam posant per tot, segons les disponibilitats
pressupostàries, ja ho sé que hi són, hi són, però també està clar,
i ho hem dit també abans, el Govern té l’obligació de prioritzar
i s’han de prioritzar aquells cicles formatius que treballen amb
allò que en deim elements fungibles; per tant, aquest aquests
centres sí que s’haurien de prioritzar amb aquests pagaments.

I finalment, els dos punts de Formentera, crec que s’han de
mantenir així com havíem proposat, acceptam que el PP ho trobi
bé i que Formentera tengui aquests professors que els assessorin
a l’hora de fer pràctiques, contractes, etcètera, consider que és
demanar exactament allò que és just i necessari i que no és,
diríem, cap luxe per als alumnes i els ciutadans de Formentera;
que, Formentera, repetim, és una illa de les que formen el
conjunt de les Illes Balears i que ha de tenir aquest tractament.

Per tant, res més, agrair el suport de tots els grups i dir això,
que a veure si de cara a la pròxima Comissió d’Educació podem
continuar parlant i ampliant, perquè són molts encara els temes
i les qüestions que queden damunt la taula. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. De les intervencions dels diferents grups,
entenc que hi ha unanimitat en una sèrie de punts, l’1, el 2, el 5,
el 7, el 8, el 9, l’11, 12, 13, 14, 15 i 16; i en la resta, en què
s’han ofert transaccions, també s’accepten les transaccions i
l’esmenes del Grup MÉS també?

Aleshores, es pot considerar aprovada aquesta moció per
assentiment? Doncs, es declara aprovada.

(Aplaudiments)

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 349/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la
declaració de Menorca cultura talaiòtica com a patrimoni
mundial de la UNESCO.

Passam al punt quart de l’ordre del dia, que correspon a les
proposicions no de llei i en primer lloc debatrem la Proposició
no de llei RGE núm. 349/13, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport a la declaració de Menorca cultura
talaiòtica com a patrimoni mundial de la UNESCO.

Per part del Grup Popular i per defensar la proposició no de
llei té la paraula la Sra. Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
cultura talaiòtica de Menorca va ser inclosa el passat mes de
febrer a la relació de candidatures que opten a la declaració com
a patrimoni mundial de la humanitat, és la llista indicativa de la
UNESCO que permet obtenir aquest reconeixement. Des del
2006 les Balears no hem tingut cap altre bé inclòs en aquesta
llista de la UNESCO, tot i que a les nostres illes hi ha més
monuments i espais que són susceptibles de ser-hi incorporats.

La candidatura redactada pel Consell de Menorca, que
compta amb el suport del Govern de les Illes Balears, a través
de la Direcció General de Cultura, està integrada per 25
jaciments arqueològics representatius de la cultura talaiòtica
menorquina; són els monuments que millor representen la
prehistòria i la protohistòria de Menorca, una illa amb una
riquesa patrimonial excepcional formada per 1.574 indrets
arqueològics, en un espai de 700 quilòmetres quadrats.

La seva cronologia cobreix des de l’arribada de l’home a
Menorca fins a l’època medieval islàmica. D’aquests, 1.401
estan catalogats com a Bé d’Interès Cultural, la màxima
protecció jurídica de la legislació patrimonial del nostre país. És
cert que hi ha hagut anteriors iniciatives per obtenir el
reconeixement internacional que, sense cap dubte, es mereix la
cultura talaiòtica de Menorca, però fins a aquest mandat no s’ha
avançat i s’ha aconseguit entrar a la llista de la UNESCO. Així,
el juny del 2006 el Ple del consell insular insta l’equip de
govern, textualment “a continuar la tasca de recuperació del
patrimoni arqueològic de Menorca, que permeti en un futur
pròxim presentar la candidatura com a patrimoni de la
humanitat davant la UNESCO”. Van transcórrer quatre anys i
el Govern, del PSOE i del PSM, va disposar de tot un mandat
per executar aquest acord, però no es va fer, no consta cap
actuació. Perquè no va ser fins al junt del 2010 quan el Ple del
consell, i per unanimitat, va aprovar una proposta de la
Conselleria de Cultura per dur endavant aquesta iniciativa. I el
mes següent, anuncia la formació d’una comissió assessora en
matèria de patrimoni històric per a la supervisió d’un pla que
posarà en marxa totes les actuacions necessàries i ser inclosa a
la llista indicativa. Uns acords, així va ser, però res més, ni una
sola actuació consta.

De manera que quan pren possessió l’actual equip del Partit
Popular es troba amb un expedient totalment buit, sense
comissió assessora, sense pla ni supervisió, res de res, la veritat
és aquesta. De juliol del 2010 fins al juny del 2011, tampoc no
hi ha cap actuació, un altre any perdut, total cinc anys sense fer
cap passa, sense fer cap gestió. Ha hagut de ser el Govern del
Partit Popular, Consell i Govern, per donar compliment als
acords, uns governs que hem fet la feina i que avui Menorca
està en condicions d’obtenir aquesta declaració institucional,
perquè, a diferència dels anteriors consellers de Cultura i
Patrimoni, l’actual consellera, la Sra. Maruja Baillo, ha posat fil
a l’agulla i no ha perdut el temps. O sigui, s’ha fet i s’ha avançat
més en aquests vint mesos de govern del Partit Popular que en
cinc anys de governs de pactes, aquesta és la realitat, aquesta és
la realitat.
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Així, en el Ple de dia 20 de febrer del 2012, aprovació del
reglament de la comissió assessora; 24 de maig, nomenament
dels membres de la comissió tècnica i de la comissió assessora;
7 i 24 de juny, constitució de les dues comissions que comencen
immediatament la seva feina, sota la presidència de la
consellera, la Sra. Baillo; setembre del 2012, inici de la redacció
de la memòria, i el mes d’octubre, petició de suport i suport al
president de la comunitat autònoma. Aquest mateix mes, la
directora general de Cultura del Govern, la Sra. Isabel Cerdá i
la consellera de Cultura del Consell de Menorca, la Sra. Baillo,
defensen la proposta davant el Consell de Patrimoni del
Ministeri de Cultura a Madrid. Menorca, cultura talaiòtica,
supera aquest requisit i s’incorpora a la relació de candidatures
d’Espanya.

Finalment, aquest passat mes de febrer hem vist com tota
aquesta bona feina ha culminat amb la inclusió de la candidatura
menorquina a la llista de la UNESCO, però el Consell de
Menorca hi continua fent feina, amb visites als jaciments per a
la seva adequació; redacció de la documentació i planimetria;
reunions amb els propietaris de les finques que es veuen
afectades i organització de la campanya de difusió.

Destacar la gran participació de la societat menorquina civil
amb tot aquest procés, a través de les seves entitats i
associacions, una participació que ha impulsat el Consell de
Menorca, ho confirma l’àmplia i representativa composició de
la comissió assessora, encarregada del seguiment d’aquesta
candidatura. Compta amb membres de tots els grups polítics,
ajuntaments, Museu de Menorca, Museu de Ciutadella, Diòcesi
de Menorca, Fundació Hospital de l’Illa del Rei, Universitat de
les Illes Balears, l’IME, Ateneu de Maó, Associació Hotelera de
Menorca, ColAlegi d’Arquitectes, Societat Martí i Bella i també
el GOB. Constitueix un reconeixement a la tasca divulgadora de
protecció i suport duit a terme per totes aquestes entitats i
aquestes institucions compromeses amb la defensa del patrimoni
històric.

El Grup Popular felicita el Consell de Menorca, i molt
especialment el seu president, el Sr. Tadeo, i la consellera, Sra.
Baillo, per la feina ràpida i eficaç que, junt amb el Govern de les
Illes Balears, ha duit a terme; sobretot per haver aconseguit, per
primera vegada, incloure la cultura talaiòtica de Menorca a la
relació que li permet optar a ser declarada patrimoni de la
humanitat. Convidam la resta de grups parlamentaris a donar
suport a aquesta proposició que situarà a Menorca talaiòtica
com a un conjunt monumental de primer ordre, però a la vegada
la posa en valor com a un atractiu per al turisme cultural.

És cert que en aquest Ple, dia 14 de desembre del 2010, es
va arribar a un acord per donar suport a aquesta candidatura,
però només amb el consens, senyors diputats, no s’arreglen les
coses, cal actuar i cal fer feina, i els anteriors governs en el
Consell de Menorca i en el Govern balear no ho van fer, molt de
consens, però Menorca talaiòtica va quedar dins un calaix, fins
que ha hagut d’arribar el Partit Popular. Nosaltres també volem
consens, sí, nosaltres també volem consens, crec que ens va bé
a tots, però no podem quedar aturats aquí i només cercar els
titulars. A diferència seva, nosaltres fem feina.

I ja per acabar, consideram que ha arribat el moment de
demanar el suport institucional del Ple del Parlament de les Illes
Balears a la declaració de Menorca talaiòtica com a patrimoni
de la humanitat, una candidatura que suposa una major
conscienciació de la població sobre el valor dels seus
monuments prehistòrics; implica més esforços per millorar les
condicions de conservació i manteniment dels monuments, i
promou la investigació i la difusió de la història de Menorca. En
definitiva, un conjunt d’actuacions que expressen el compromís
del nostre partit amb la defensa, promoció i protecció del
patrimoni històric.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
i per defensar l’esmena RGE núm. 3875/13, té la paraula el Sr.
Martí.

Significar que, per un error, que aquesta esmena va entrar el
divendres i s’ha repartit avui als diferents grups parlamentaris,
si després volen un minut de recés per estudiar-la millor, doncs
aquesta presidència no hi posarà cap objecció.

Té vostè la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament, el maig del 2010 el BOPIB publicava
una proposició no de llei que presentàvem conjuntament tots els
grups parlamentaris i que donaven suport a la resolució, a
l’acord, a la decisió del Consell Insular de Menorca de solAlicitar
la inclusió de la candidatura dels béns arqueològics de l’època
talaiòtica de Menorca; efectivament, hi havia consens. Com
també hi ha hagut consens sempre, sempre, en el Consell Insular
de Menorca precisament amb la tasca a favor del patrimoni, tots
els grups de govern que han passat pel consell insular han
treballat en una línia d’una coherència absoluta, per tant seria
una autèntica llàstima que avui no poguéssim una altra vegada
expressar-nos amb aquests mateixos termes d’acord i de
consens.

Menorca, els menorquins ens hem embarcat, efectivament,
en un projecte ambiciós: aconseguir que les restes de la
prehistòria de l’illa, presents a tot el paisatge menorquí, siguin
declarades patrimoni mundial per la Conferència General de
l’Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència
i la Cultura. Una iniciativa que, com no pot ser d’una altra
manera, parteix, no ho podem oblidar, del món cultural i
científic de Menorca, que l’ha promogut i avalat, com ja va
passar amb la declaració de Menorca Reserva de la Biosfera
l’any 1993. En aquest cas, va ser la Secció d’Història i
Arqueologia de l’IME, qui va acordar, per unanimitat, el 25
d’agost del 2009, solAlicitar del Consell Insular de Menorca
iniciar els tràmits corresponents per demanar a la UNESCO la
declaració dels béns arqueològics de la prehistòria de Menorca
com a patrimoni de la humanitat.
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L’envit és acceptat, va ser acceptat pel Consell de Menorca,
el qual, dia 14 d’abril del 2010, aprova, per unanimitat, iniciar
els tràmits per solAlicitar a la UNESCO la declaració de
Menorca com a patrimoni de la humanitat; una unanimitat
política i social que s’ha traduït en la continuïtat i en l’impuls de
la iniciativa.

Dia 20 de febrer del 2012, el Ple del Consell de Menorca
aprovava les comissions assessores i tècniques, amb el clar
objectiu d’assolir tots els avals d’aquesta declaració dins l’any
2014. És un encert constituir una comissió assessora, integrada
per un ampli sector social, Universitat de les Illes Balears,
ASHOME, GOB, PIME, ColAlegi d’Arquitectes, etcètera, i
lògicament, ajuntaments i consell. En aquest projecte i hem
d’implicar tota la societat menorquina, aquesta és una magnífica
ocasió per sumar esforços entorn del patrimoni històric, no tan
sols de les administracions i entitats culturals sinó també
d’empresaris, d’entitats socials, d’escoles, instituts, del conjunt
de menorquins, en definitiva. Aquest és un dels reptes que
haurien de servir per cohesionar la societat fugint de
protagonismes polítics o personals, si feim bé la feina, si la feim
entre tots, serà bo per al patrimoni històric de Menorca i serà
millor per a tots els que habitam aquesta illa.

En aquest sentit cal dir que la labor científica i divulgadora
de les principals entitats culturals a l’illa ha estat fonamental; la
iniciativa de l’IME no només va obtenir el suport immediat del
Consell de Menorca, sinó que entitats com Amics del Museu de
Menorca, Societat Martí i Bella, Ateneu de Maó, Cercle Artístic
de Ciutadella i Centres d’Estudis d’Alaior han dedicat jornades,
conferències, publicacions, etcètera, divulgar, analitzar i
aprofundir en el que suposa la declaració de patrimoni de la
humanitat per la UNESCO.

La declaració no és, per tant, una figura de promoció
turística ni és un títol per a tot allò que ja s’ha fet, ho sabem ja
els menorquins arran de la declaració Reserva de la Biosfera,
pel mateix organisme internacional, la UNESCO; no és açò, no
desenfoquem l’objectiu, la declaració Patrimoni de la Humanitat
és un compromís, el compromís d’impulsar la protecció, la
promoció i la investigació, la divulgació també del patrimoni
històric de l’illa i, en concret, dels 25 monuments prehistòrics
que fan de nucli, d’aval d’aquest reconeixement. Ara bé, aquest
objectiu, aquest compromís ha de permetre també posar en valor
promocional i turístic el valor patrimonial i ambdós han de
poder establir sinèrgies de retroalimentació, patrimoni més
cuidat, patrimoni més visitat, més inversió en patrimoni que
genera més ingressos i més dinamisme a la nostra economia.
Perquè el patrimoni pot i ha de ser un recurs econòmic que
beneficiï els menorquins, que serveixi com a producte turístic
per oferir als nostres visitants, açò voldrà dir que el valoram i el
cuidam, però haurem de tenir clar que la declaració com a
patrimoni de la humanitat ha de ser el resultat final d’un
recorregut de la feina ben feta, i el consens en açò sí que té
importància.

Açò vol dir que hem de continuar amb la línia de
condicionar els monuments per a les visites, invertir en
senyalització, en informació, però també apostar per la
investigació i la restauració. S’han seleccionat 25 monuments
prehistòrics per a la declaració de patrimoni de la humanitat,
tots ells estan protegits per la figura de Bé d’Interès Cultural,
són només 25 dels quasi 1.800 jaciments inventariats, dels quals
1.500 són BIC, són Bé d’Interès Cultural. Per açò insistesc a
afirmar que aquest 25 monuments són com S’Albufera des Grau
aplicada a la Reserva de Biosfera, aquests 25 jaciments són el
nucli de la declaració Patrimoni de la Humanitat, han de ser el
revulsiu per fer de Menorca un autèntic museu a l’aire lliure. Ho
torn a dir, l’objectiu no és una publicitat extra de Menorca, sinó
que Menorca pugui publicitar un extraordinari museu a l’aire
lliure. 

Per tant, és clar que sí que donarem suport a aquesta
iniciativa i és clar que sí que demanam unir esforços i consens
per aconseguir que aquest objectiu sigui una realitat, però igual
que les reserves de biosfera, la declaració de Patrimoni de la
Humanitat exigeix compromisos, fets i coherència i no sempre,
des del nostre punt de vista, és així, queda pendent el Museu de
Menorca mateix que necessita inversions urgents, especialment
en climatització a fi d’evitar el deteriorament dels seus fons;
tenim també com a manca de coherència el cas de Biniaiet: per
un costat el Consell Insular de Menorca solAlicita declarar 25
monuments de l’illa Patrimoni de la Humanitat, amb l’objectiu
que la declaració de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat
permeti mostrar al món els tresors de la cultura talaiòtica i
suposi una gran publicitat per a l’illa i una oportunitat per unir
cultura, patrimoni, turisme, però, per un altre costat,
s’afavoreixen actuacions com aquestes en sòl rústic, dins la
finca de Biniaiet Vell, al costat d’una zona arqueològica de gran
interès i on hi ha un important jaciment arqueològic, Sant
Vicenç d’Alcaidús, una actuació amb un impacte paisatgístic
més que considerable atesa la proximitat de l’actuació i la
ubicació alterosa d’una part important del jaciment arqueològic.

Deia coherència i deia també compromisos, el compromís
del Govern que ja es va fer explícit el 2010, del Govern amb el
consell insular i, també, per què no ara,  amb el Museu de
Menorca, una petició que ja hem repetit i reiterat en aquesta
cambra, però també un compromís de finançament i de
finançament per exemple en el programa operatiu FEDER.
Creim que el Govern, si vol, si realment reconeix el valor que
avui aquí defensam en aquesta cambra, a aquest govern, li hem
de demanar també que incorpori, com a noves inversions al
programa operatiu FEDER 2007-2013, actuacions incloses dins
la promoció de la Menorca talaiòtica.
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Per açò, hem presentat tres esmenes que van en aquest
sentit, una d’aquestes a manifestar una cosa que creim que és
una mancança del text de la proposició no de llei que debatem,
manifestar el reconeixement a la tasca científica i divulgadora
de la cultura talaiòtica a Menorca duita a terme per les entitats
que abans he esmentat, entitats culturals de l’illa de Menorca
sense les quals hagués estat possiblement impensable que avui,
per al conjunt de la societat menorquina, aquesta iniciativa sigui
coneguda, sigui defensada i sigui assumida com a tal.

També demanam que s’insti el Govern de les Illes a incloure
en el programa operatiu FEDER inversions destinades a la
protecció i conservació del patrimoni històric de Menorca, en
especial d’aquells béns arqueològics de la prehistòria de l’illa
inclosos en la solAlicitud a la UNESCO del reconeixement com
a Patrimoni de la Humanitat.

I finalment, una reiteració d’allò que ja en el 2010 es feia,
s’instava de manera unànime, el conjunt de la Cambra aprovava
i creim que en aquest moment tampoc no podia faltar, i és que
el Parlament insti el Govern a colAlaborar econòmicament amb
el Consell Insular de Menorca per impulsar la declaració
Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO, insistesc,
aquesta era una petició que ja el 2010 de manera unànime, per
tots els grups parlamentaris, es va fer i creim que en un nou
acord i en una nova resolució per part d’aquest parlament no hi
pot mancar aquesta petició de suport i d’implicació per part del
Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Socialista
també s’hi mantenen les esmenes 3897 i 3899, per defensar-les
té la paraula la Sra. Cristina Rita. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
no afegiré res al relat de la importància dels jaciments
prehistòrics menorquins perquè ja ho han fet els que m’han
precedit en l’ús de la paraula i a més, jo mateixa ja ho vaig fer
fa uns anys, el novembre del 2010 i d’aquesta manera consta en
el Diari de Sessions, i concretament va ser en un debat d’una
proposició no de llei amb un contingut molt semblant al
d’aquesta iniciativa, però que vam presentar tots els grups
polítics de la Cambra per consens i que demanava el suport
perquè l’Estat espanyol inclogués la nostra candidatura en la
seva llista indicativa.

Potser sí que afegiré una part de la història de com es
conforma a la nostra illa la petició que els espectaculars
monuments de la prehistòria menorquina, i que són únics als
món, puguin ser reconeguts com a patrimoni de la humanitat o
patrimoni mundial per la UNESCO, és a dir, que puguin tenir
aquest títol que confereix la UNESCO als llocs específics del
planeta, que tant poden ser de caràcter cultural, com natural,
com també immaterial i que és un reconeixement d’un llegat
que s’ha rebut de generacions passades i que s’ha de transmetre
en les millors condicions a les futures.

Va ser en la passada legislatura quan va començar aquesta
ilAlusió que esperam colAlectiva, no recordaré en absolut el 2006
que ha citat la diputada del Partit Popular per aquest cas concret,
sinó que va ser aquesta iniciativa després d’alguns intents fallits
en legislatures anteriors amb altres iniciatives, com són el
patrimoni arquitectònic militar del Port de Maó o les festes de
Sant Joan, però possiblement aquesta tengui més oportunitats ja
que a Espanya únicament s’han fet tres declaracions de béns
prehistòrics i la declaració de Reserva de Biosfera li confereix
un plus de conservació tan cultural com natural, que és una de
les qüestions que demana la UNESCO.

Dic que va començar la passada legislatura perquè
concretament va ser dia 13 de novembre del 2009 quan l’Institut
Menorquí d’Estudis, a instàncies de la Secció d’Història i
d’Arqueologia, va demanar que el Consell Insular de Menorca
promogués davant la UNESCO la declaració de la cultura
talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat.

 A partir d’aquell moment el Consell Insular de Menorca es
va posar a recollir informació, a consultar experts i organismes
especialitzats com ICOMOS, que van visitar la nostra illa per
veure d’enfocar la candidatura i també van començar les
primeres tasques de difusió dins la mateixa illa, i elaborar els
primers informes de mà de la presidenta en aquell moment de
la Secció d’Història i Arqueologia de l’Institut Menorquí
d’Estudis, Margarita Orfila.

Finalment, amb data 14 d’abril de 2010, el Ple del Consell
Insular de Menorca va acordar presentar la candidatura. Poc
després, el mes de maig de 2010, els grups que en aquell
moment formaven aquesta cambra van registrar, amb la
signatura de tots, de tots els portaveus, una proposició no de llei
que demanava que el Parlament donés el seu suport a la
resolució del Consell Insular de Menorca de solAlicitar la
inclusió de la candidatura en la llista indicativa elaborada pel
Govern d’Espanya, com a primera passa cap a la declaració com
a Patrimoni de la Humanitat; el mateix s’instava del Govern de
les Illes Balears i finalment, s’instava també el Govern a
colAlaborar tant tècnicament com econòmicament en
l’elaboració dels dossiers necessaris per tal de presentar la
solAlicitud davant la UNESCO. Aquesta proposició no de llei va
ser aprovada pel Parlament el mes de novembre del mateix
anys, i no és que es votés per unanimitat, no, és que es va
presentar per unanimitat, cosa que no ha passat aquesta vegada.

Quan el Partit Popular va guanyar les eleccions el 2011,
recordam, açò s’aprova el novembre del 2011 i després hi ha
mesos electorals, després quan el Partit Popular va guanyar les
eleccions -com dic- va continuar el projecte i es van formar dues
comissions efectivament, una tècnica i l’altra assessora. Record
el que va costar que el Consell Insular de Menorca acceptés que
a la comissió assessora figuressin tots els organismes que al
final hi han figurat, açò va ser a partir d’esmenes, Sra. Diputada,
a partir d’esmenes.
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D’aquesta comissió assessora, ho sabem bé perquè el Sr.
Gornés, que en aquest moment no hi és, en forma part com a
representant de l’Ajuntament de Maó i jo mateixa com a
representant de l’Institut Menorquí d’Estudis. També s’han fet
diversos actes de difusió, entre aquests un congrés, i s’han
elaborat diversos informes i tant el Cercle Artístic a Ciutadella,
l’Ateneu de Maó, el Cercle d’Estudis d’Alaior, etc., és a dir
entitats locals, també han fet alguns actes bastant remarcables.

Ens hem de congratular, per tant, que actualment la
candidatura ja figuri a la llista indicativa de l’Estat espanyol, ara
fa falta la part més important que és que la UNESCO accepti la
candidatura i que sigui inscrita a la llista de patrimoni mundial.

Per què hem presentat esmenes a un tema que compta amb
la unanimitat i el més absolut acord, se suposava, entre els grups
polítics a la nostra illa? Sincerament, lamentam haver de fer les
nostres aportacions d’aquesta manera, en forma d’esmena, però
no hem tingut un altre canal per poder-ho fer. Consideram que
de la mateixa manera que a l’any 2010 es va concitar l’acord, no
ja en la votació sinó fins i tot en la presentació, aquesta vegada
potser s’havia d’haver actuat de la mateixa manera, però no
passa res, no per això deixarem de donar-hi suport.

Les nostres esmenes van en dos sentits: en primer lloc, es
demana la modificació del segon punt per dir que “el Parlament
de les Illes Balears manifesta novament el seu suport, -perquè
ja ho va fer el 2010-, idò novament el seu suport a les gestions
iniciades pel Consell Insular de Menorca a partir del 14 d’abril
del 2010, adreçades a aconseguir la declaració de Menorca
Cultura Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNESCO”,
és a dir, reconèixer que no es parteix de zero en aquest
parlament.

La segona alAlegació afegeix un punt que ja hi era al 2010 i
que ara ha desaparegut i que coincideix amb l’esmena del grup
MÉS, on “s’insta el Govern de les Illes Balears a colAlaborar
tant tècnicament com econòmicament en l’elaboració i edició
dels dossiers necessaris per tal de presentar la solAlicitud a la
UNESCO.”

Pensam que cap de les dues alAlegacions no han de tenir cap
problema, la primera perquè reconeix un fet objectiu i la segona
perquè el Govern ja forma part en la persona de la directora
general de Cultura de la comissió assessora, l’únic que s’ha
d’afegir és la colAlaboració en l’elaboració dels dossiers, que és
el més delicat ara, que s’han de presentar a la UNESCO i que
aquesta colAlaboració sigui tant tècnica com econòmica.

Consideram que és interessant aquesta colAlaboració, no per
un interès egoista i local, sinó perquè probablement aquesta
qüestió ha d’interessar al mateix govern, fonamentalment des
del punt de vista turístic perquè una promoció cultural de les
Illes Balears que remarqui la situació que en cadascuna de les
illes balears hi ha elements declarats patrimoni mundial, perquè
recordarem a la Sra. Pons i Fullana que sí que hi ha altres
elements del patrimoni de les Illes Balears i ja han estat fins i
tot, no en la llista indicativa, és que han estat declarats, que no
s’han citat aquí, una és la Serra de Tramuntana, una altra és la
SibilAla i anteriorment..., -no..., vostè ha dit de les Illes Balears.

Bé, per tant, aquesta seria una promoció cultural que
remarca açò, que a cadascuna de les illes balears hi ha elements
declarats Patrimoni Mundial, que serien quatre en total i açò
seria molt potent.

Quina serà la nostra postura si no s’accepten les esmenes?
Evidentment, continuarem votant a favor de la proposició no de
llei, nosaltres no romprem aquest acord, perquè pensam que és
un projecte estratègic per a Menorca i per a la seva cultura en el
qual ens hem d’implicar tots, però immediatament presentarem
una proposició no de llei, nosaltres mateixos, on es demanarà
aquesta colAlaboració i aquest compromís per part del Govern i
vostès s’hauran de definir.

La darrera acta de la Comissió assessora per al seguiment de
la candidatura dels béns arqueològics de l’època talaiòtica de
Menorca com a patrimoni mundial annexa un cronograma on
s’especifica que, si s’esgoten tots els terminis, la inclusió de la
candidatura de la llista de la UNESCO no serà efectiva fins al
juny/juliol del 2016, és a dir, en aquell moment hi haurà hagut
unes altres eleccions, pel resultat de les quals potser que siguin
vostès els que governin o potser que no. 

No és aquest un projecte per tant d’un grup polític, no ho pot
ser, ha de ser un projecte compartit, com ja ho va ser el de la
declaració de Reserva de la Biosfera de Menorca. És per aquest
motiu que també donarem suport a les esmenes del grup MÉS
perquè si aquest és i ha de ser un projecte d’impuls colAlectiu,
hem de reconèixer la feina realitzada també per les entitats
culturals que ja s’hi han involucrat i compartim que totes les
oportunitats de finançament són importants en aquests
moments.

Senyors diputats, senyores diputades ens convé posar-nos
d’acord, que no surti d’aquí un conflicte polític, nosaltres no ho
volem així. Una candidatura com aquesta se l’han de creure i
l’han d’impulsar les institucions i també la societat. Els béns
arquitectònics que va deixar la cultura talaiòtica a Menorca, tal
com ja vaig dir l’any 2010, són únics i tenen un interès
excepcional per la seva densitat per quilòmetre quadrat, per la
seva monumentalitat, per la seva diversitat tipològica i pel seu
estat de conservació i açò els va mereixedors de ser considerats
patrimoni de la humanitat i és que ho són, encara que no tenguin
el títol.

És per aquest motiu que hem de treballar tots junts, que no
ens podem permetre partidismes en aquesta qüestió, els
monuments talaiòtics ja hi eren abans de nosaltres i esperem que
continuïn després de molts milAlennis més.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del grup proposant, per dir si
accepta o rebutja les esmenes, té la paraula la Sra. Assumpció
Pons.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, i com no pot ser d’altra manera, vull agrair el suport
a aquesta proposició tant per part del Grup MÉS com per part
del Grup Socialista.

Ara bé, ara bé, ens sorprenen unes esmenes que demanen
unes actuacions que ja formen part del programa de feina del
Consell de Menorca, que s’executa a través de la comissió
tècnica i la comissió assessora de la candidatura. Per al seu
coneixement o per a la seva informació, la comissió tècnica ja
s’ha reunit set vegades i la comissió assessora se n’ha reunit
tres. Des del moment en què ja integren aquest organisme
assessor totes les entitats de la societat civil per les quals el grup
MÉS demana un reconeixement vol dir que no únicament han
estat i són tingudes en compte, sinó que a més intervenen i
aporten la seva experiència.

A una altra esmena es demana la implicació del Govern
balear quan el consell i el Govern colAlaboren ja a través de la
Direcció General de Cultura, que forma part de la comissió
assessora. És més, el projecte va ser presentat i defensat
conjuntament pel Consell de Menorca i el Govern balear el
passat mes d’octubre a Madrid, davant el Consell de Patrimoni
i amb la participació de la cap de Cultura del Govern i,
textualment, la directora general de Cultura en la seva
intervenció va afirmar textualment: “Esta candidatura implica
esfuerzos para mejorar las condiciones de conservación de los
monumentos”, perquè la colAlaboració del Govern en tots els
sentits no és únicament un compromís, són fets -són fets. A
més, el consell i el Govern estan valorant la inclusió dins el
programa FEDER de noves inversions per a la protecció del
patrimoni històric de Menorca. 

Som conscients de la necessitat d’invertir tant en la millora
com en la conservació del nostre patrimoni històric, tal com va
afirmar, va manifestar davant aquest ple dia 14 de desembre del
2010, em sembla que ho he dit a la Sra. Rita, el llavors diputat
del PP i avui conseller el Sr. Gornés.

Com cada any a cada pressupost s’han d’incloure les
partides necessàries que permetin millorar l’estat d’aquest béns.
I també en investigació, ja que és invertir en coneixement, açò
ho va dir el Sr. Gornés.

El Consell de Menorca ja promou en aquests moments, entre
altres actuacions, l’adequació de l’aparcament i consolidació
dels murs de les navetes de Rafal Rubí i han acabat les primeres
intervencions a Montefí, on ara es redacta el projecte de
restauració del talaiot número 1.

Pel que fa a les esmenes del Grup Socialista, sincerament
creim que constitueixen un contrasentit quan es demana un
suport a unes gestions que, sincerament, aquestes gestions no
s’han fet. Tampoc no té cap sentit instar el Govern a colAlaborar
quan ja ho està fent, està plenament implicat i els resultats
obtinguts són fruit d’aquesta feina o d’aquesta tasca conjunta,
i tenim el ple convenciment que hi haurà la colAlaboració
econòmica que sigui necessària en el moment adequat.

Per tant, per tot el que he esmentat rebutjam les esmenes tant
del Grup Socialista com del Grup MÉS i mantenim el text
presentat pel Grup Popular.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons.

Puc entendre que s’aprova per assentiment?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdoni, Sr. President. Podem tenir dos minuts abans de la
votació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha inconvenient que tenguin dos minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé idò, passarem... Si, digui.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sr. President, em perdonarà perquè efectivament nosaltres
havíem dit que votaríem a favor, però després d’aquesta actitud
un poc provocativa i belAligerant per part del Partit Popular
volem votació...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam a votar. Passam a votar. Votam.

30 vots a favor, 24 abstencions i cap en contra. Per tant,
queda aprovada aquesta proposició no de llei.

(Alguns aplaudiments)

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 379/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls a la
creació d'una mesa de diàleg permanent del Govern de les
Illes Balears amb les associacions i el colAlectiu d'autònoms
de les Illes Balears.

Finalment debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
379/13 presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls a la creació d’una mesa de diàleg permanent del Govern
de les Illes Balears amb les associacions i el colAlectiu
d’autònoms de les Illes Balears. Per defensar-la té la paraula el
diputat Sr. Óscar Fidalgo.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Señores diputados, hoy viene el
Grupo Parlamentario Popular a impulsar una medida sincera de
impulso a un colectivo que consideramos no ya necesario, sino
imprescindible, que es precisamente el colectivo de los
autónomos. Los autónomos son aquellas personas que deciden,
como ustedes saben, iniciar cualquier actividad empresarial por
cuenta propia, son nuestros emprendedores que día a día
levantan la barrera de sus negocios buscando la prosperidad, a
pesar de las dificultades, de los impuestos y de la crisis
económica, apuestan decididamente por su capacidad, por su
esfuerzo y con confianza en salir adelante. Es por esto que les
digo que más que necesarios, como les decía, los autónomos son
imprescindibles. Y es que el colectivo de autónomos de las Islas
Baleares, a pesar de su gran representatividad, y este es un
hecho cierto, se ha visto históricamente infrarepresentados en
las mesas de diálogo con las administraciones públicas. La
representación del colectivo se ha visto diluida en marcos de
negociación excesivamente generalistas, obviando la
importancia de este colectivo para la creación de riqueza y
empleo en nuestra comunidad autónoma, en las cuatro islas. Y
no quiero hacerle, y lo digo sinceramente, a la oposición ningún
reproche. No es mi intención hoy aquí más que tratar de
convencerles para que apoyen la creación de una mesa de
diálogo permanente con el colectivo de asociaciones de
autónomos de las Islas Baleares. 

Y por qué quiere el Grupo Popular semejante cosa, se
preguntarán; pues consideramos que la colaboración público-
privada, ese estandarte del Gobierno de esta comunidad
autónoma, es capaz sinceramente de crear sinergias y que puede
contribuir además a mejorar las condiciones de los autónomos
de las cuatro islas; porque creemos que la interlocución
permanente entre las empresas de autónomos y la
administración pública, partiendo de este parlamento, y que
imbrique además a todas las administraciones públicas,
autonómica, local e insular, es un factor decisivo de
coordinación y de interrelación entre el ejecutivo y el legislativo
para estar precisamente más cerca del colectivo, para atender
mejor sus preocupaciones y tratar de coordinarse en lo público
para ofrecer soluciones más ágiles y sin duda más eficaces. Hoy
mi grupo quiere poner sinceramente encima de la mesa la
posibilidad de un acuerdo para que lo que proponemos lo
hagamos por el interés común de este colectivo. 

Y es que venimos francamente de un escenario difícil, entre
junio del 2008 y junio del 2011 Baleares perdió entorno al 10%
del total de los autónomos de esta comunidad autónoma. Cada
día se destruían entonces siete puestos de trabajadores
autónomos. Pero si ya no podemos evitar que ese reloj se
detuviera, ahora sí que podemos darle cuerda. Actualmente
Baleares lidera la creación de autónomos en toda España. Si
durante 2008 y 2011 perdíamos siete autónomos al día, hoy
creamos un media de 78 trabajadores autónomos al día. Sepan
ustedes que los primeros tres meses del año 2013 se han creado
7.044 nuevos autónomos en nuestra comunidad. Además a día
de hoy en Baleares se crean ocho nuevas empresas al día, 733
en lo que va de año. Así lo expresan los datos de la Seguridad
Social y del Registro Mercantil y sin duda estas cifras son una
muy buena noticia.

Señores diputados, los autónomos son un colectivo singular.
Los trabajadores por cuenta propia no tienen las mismas
necesidades ni los mismos problemas que los asalariados,
simplemente son distintos. Por eso proponemos este mecanismo
continuado de interlocución con el colectivo. Primero, porque
nunca antes se ha propuesto en Baleares y creemos que es
necesario sinceramente que se haga. Y segundo, porque sus
necesidades son propias y singulares, tanto como la
problemática a la que se enfrentan. Les pido a los representantes
del PSIB y de MÉS que no vean en esta iniciativa una
oportunidad para el (...) político, sino que simplemente expresen
el sentido de su responsabilidad con el voto. Si están a favor o
en contra de crear una mesa de diálogo permanente con el sector
de los autónomos, porque ese es el debate.

Les reitero, señores diputados, venimos de una situación
complicada para el sector. Ahora se están tomando medidas en
mi opinión en la buena dirección. Ya les he expresado los datos
de creación de autónomos de los tres primeros meses de este
año, me podría entretener y recrear en los índices de confianza
empresarial que ustedes también han escuchado, en la creación
de empresas; en fin, no son meras opiniones, son datos
verdaderos. Y tampoco es una opinión que el Govern gestionará
este año 24,7 millones de euros para políticas activas de
ocupación, con un incremento de un 5% respecto al año
anterior. Creo que no erraría si dijera que estamos cambiando la
tendencia. Pero el colectivo, como decía, tiene particularidades
y uno de los principales problemas de los autónomos es también
el acceso a la financiación. Lo era y lo es también la morosidad.
Y como ustedes sabrán también, el Govern ha pagado ya cerca
de 900 millones de euros a proveedores entre los que también
obviamente había autónomos y familias de autónomos.

En definitiva, estamos andando lo desandado y estas cifras
son un resplandor de esperanza que aún así hacen evidente que
existen dificultades, retos y oportunidades a los que cada día se
enfrenta el colectivo. Nosotros a nivel particular de las Islas
Baleares ya tuvimos una intencionalidad política clara al
aprobar la Ley de emprendedores que ya por cierto está dando
sus frutos. Y a nivel nacional, como ustedes sabrán, la futura
Ley de emprendedores trae demandas históricas para el
colectivo: el pago del IVA al cobro de la factura, la posibilidad
real de crear una empresa en 24 horas y a un coste de 40 euros;
la creación de la figura del autónomo de responsabilidad
limitada que no vea comprometido todo su patrimonio al iniciar
cualquier actividad mercantil; la tarifa plana, como ustedes
saben, de 50 euros de cuota para los jóvenes emprendedores; y
todo un largo etcétera que más pronto que tarde sin duda alguna
verá la luz.
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Por eso es importante, señores diputados, la creación de
mecanismos de colaboración público-privada, como éste con los
autónomos, pepito, para generar sinergias entre la
administración y los emprendedores y autónomos. Queremos
ayudar de manera decidida a los emprendedores y a los
autónomos en el acceso a la financiación, en la contratación de
empleados para los autónomos, en la creación de más
autónomos y emprendedores empleadores, queremos impulsar
sus necesidades y dar cauce resolutivo a sus preocupaciones.
Por eso traemos, y no por otra cosa, esa iniciativa política hoy
y aquí.  Y espero sinceramente que la aprecien y que nos den su
confianza para ofrecer a los que se deciden a emprender
cualquier actividad por su cuenta y riesgo, a esos valientes, un
cauce en la interlocución de la administración.

Y acabo con una frase de un gran personaje que dijo que la
mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y
empezar a hacerlo, como todos los autónomos de esta
comunidad autónoma.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari MÉS i
per defensar l’esmena RGE núm. 3893 té la paraula el diputat
Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, senyores i senyors. Vagi per endavant el suport
d’entrada del nostre grup parlamentari a aquesta proposició del
Grup Parlamentari Popular, que té clarament dues dimensions:
una, la que fa referència a la situació dels treballadors i
treballadores autònoms que tenen un pes específic
inqüestionable dins allò que és el teixit microempresarial i
productiu de les Illes Balears; i una altra que fa referència també
al diàleg social i a obrir vies de participació d’aquest colAlectiu
en l’elaboració de polítiques i en el control i seguiment que fan
el Govern i les administracions a la nostra comunitat.

No obstant això, hem presentat una esmena al text que
explicaré i també aprofitaré la meva intervenció per discutir-li
algunes dades que inclouen vostès a la seva proposta. En primer
lloc vull fer referència a les estadístiques que fa servir vostè, Sr.
Fidalgo, en el tractament de les dades. No fa referència a dades
d’Eurostat i de l’Associació de Treballadors Autònoms,
concretament les dades del tercer trimestre de 2012, que
objectivament ofereixen un saldo positiu pel que fa a creació
d’autònoms a les Illes Balears i en el conjunt de l’Estat espanyol
i de fet, és una dada que fins i tot avui mateix que han tornat
sortir les dades de març del 2013, es veuen ratificades, però
agafant els darrers sis mesos, vull anar al mes de novembre i a
les mateixes fonts per posar dues dades damunt la taula també.
Novembre del 2012 perdem més de 4.000 autònoms a les Illes
Balears i novembre de 2012, vostè ha introduït que en temps del
pacte es perdien set autònoms per dia, el novembre de 2012, fa
molts pocs mesos, se perdien també en el conjunt de l’Estat
espanyol més de 103 persones assalariades per hora i 14
autònoms per hora, novembre de 2012. Per què pos aquestes
dades damunt la taula? Perquè crec que no es poden obviar i

crec que és una de les feines que ha d’abordar aquesta mesa de
diàleg social que vostès proposen. Idò més enllà de la mitologia
dels emprenedors, com en el sector dels assalariats, hi ha
assalariats i assalariats, una cosa és una cambrera de pisos de
qualsevol hotel de les Illes Balears i una altra cosa és un alt
executiu d’una multinacional, hi ha autònoms i hi ha autònoms.
I a mi particularment m’agradaria diferenciar aquesta qüestió.

El que passa i el que reflecteix aquest contrast de dades en
pocs mesos, és aquesta tendència a l’estacionalització i a la
precarització del sector dels autònoms, com en el conjunt de la
massa laboral de treballadors i treballadors a les Illes Balears.
Com li deia, de fet hi ha autònoms i autònoms, a mi m’agrada
dividir-los en tres categories. Una, és la que més s’està perdent
i me torn referir a Eurostat, a la font que vostè mateix ha citat,
autònoms ocupadors, és a dir, aquells que no tan sols
s’autoocupen, sinó que donen feina a altres, són els que més
baixen. Espanya va tancar el 2012 liderant la destrucció
d’aquesta categoria d’autònoms. Després hi ha la majoria
d’autònoms, que són els autònoms que subsisteixen i que
subsisteixen a pesar que en aquest país i en el conjunt de la Unió
Europea, sobretot en el sud, s’apliquen polítiques
macroeconòmiques que atacant la capacitat de consum de la
immensa majoria de ciutadans i ciutadanes de forma directa
afecten també la subsistència d’aquest sector, amb mesures molt
impopulars que són un atac a la línia de flotació d’aquest sector,
com és la pujada de l’IVA al 21%.

I finalment hi ha el sector dels autònoms que més està
creixent en aquest moment i que també més està creixent a les
Illes Balears, són els TRADE, treballadors autònoms
econòmicament dependents, també es coneixen com falsos
autònoms o treballadors pobres, com molts d’assalariats o gent
que fins i tot no té contracte perquè està augmentat l’economia
en negre, i que és gent que, com saben tots vostès, depenen
almanco en un 75% d’un sol pagador. Què vol dir això?, que és
gent que cerca feina a qualsevol dels sectors, normalment en
aquesta terra ja sabem on, i li diuen, molt bé, jo et don feina
però tu et dones d’alta d’autònom. Jo crec que entre la mitologia
de l’emprenedor i aquesta realitat per desgràcia molt crua amb
què ens trobam cada dia hi ha molta distància, i realment el que
s’està creant és una presumpta autoocupació precària. Ho dic
per retratar una mica la realitat d’aquest complex i heterogeni
sector.

La segona dimensió de la seva proposta és aquella que fa
referència al diàleg social. Ja li dic d’entrada que benvinguda
aquesta mesa de diàleg perquè des del Grup Parlamentari MÉS
coincidim que aquest sector heterogeni -insistesc- dels
treballadors i treballadores autònoms és prioritari i important i
també -insistesc- heterogeni, benvingut que es parli de totes
aquestes qüestions a la mesa, però no puc deixar de dir dues
coses. Una, que trob a faltar una certa coherència de política
respecte del que és aquest diàleg social, respecte de la política
econòmica i la gran política d’aquest govern de fer moltes altres
meses de diàleg social que ja existeixen, especialment en temes
econòmics, estan en aquest moment aturades, on participen tots
els agents socials, no em referesc només als sindicats, a uns
instruments de planificació estratègica de l’economia, com el
Consell Econòmic i Social, aquest govern i aquest parlament fa
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molt poc temps van decidir senzillament tancar-lo i on
justament, fins i tot ara mateix amb la llei d’imposts, que
debatem en aquest parlament, fruit de la iniciativa del Govern,
tampoc no és que es pugui dir que hi hagi molt de diàleg amb
els sectors empresarials. Una cosa és asseure’s a una taula i una
altra arribar a acords després d’haver dit el que tu vols fer.

I la segona qüestió que fa referència a aquest diàleg, i d’aquí
la nostra esmena, de dir, bé, efectivament, que les meses com
aquesta serveixin sobretot per escoltar el sector, que el diàleg
sigui productiu, perquè crear meses per crear més burocràcia
tampoc no interessa al nostre grup parlamentari. Que el diàleg
sigui productiu, que el diàleg sigui eficaç i sobretot que s’escolti
aquest sector, que és un sector, insistesc, molt plural, i que
s’escolti també Madrid, perquè vull recordar que fa pocs dies
des de l’Associació de Treballadors Autònoms es recordava que
el compromís del Govern i del seu partit en aprovar la llei
estatal de l’emprenedor a principis d’any, per tot el que vostè ha
dit i per una cosa que és molt important, abans de fer referència
al 21% de l’IVA, i és separar aquesta xacra que suposa que, per
exemple, els treballadors autònoms de les Illes Balears l’any
passat haguessin d’avançar 31 milions d’euros d’IVA, qüestió
que, a més es va veure agreujada, per la seva decisió d’apujar
l’IVA, tot i que jo li reconegui que pugui haver millorat amb el
tema del pagament de morosos, no fos cosa que avui aprovem
crear una mesa de diàleg social i a finals de mes ens trobem, per
això la nostra esmena diu que almanco es consulti el sector
abans de prendre decisions per part de les administracions, ens
trobem que amb el compromís del Sr. Rajoy que a finals de mes
ha de presentar un altre paquet de sacrificis davant la troica ens
trobem que ens pugen l’IVA al 23% i el sector acabi rebent el
darrer cop de mort, que crec que no necessita. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista es manté l’esmena 3907/13, per defensar-la té la
paraula la diputada Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores diputades, senyors
diputats, bon dia. Sr. Fidalgo, és ver que ens demanàvem, quan
vàrem veure aquesta proposició no de llei, ens vàrem demanar
per què el Partit Popular presentava aquesta proposició no de
llei i li hem de dir que li donam la benvinguda que el Partit
Popular s’afegeixi a les tan reiterades demandes de diferents
sectors econòmics i socials i de l’oposició de fomentar el diàleg
i la participació. Benvinguts.

Realment és greu, o trist, no ho sé, depèn de com es miri,
que el mateix partit del Govern hagi de presentar una proposició
per promoure el debat. Això acaba de demostrar la incapacitat
d’actuació d’aquest equip d’homes que ens governen i que ha
hagut de ser el partit que li dóna suport...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que l’hagut d’empènyer a dialogar. És curiós que el Partit
Popular presenti una iniciativa per instar el Govern a crear una
mesa de diàleg i que, a més, dos mesos després d’haver
presentat aquesta iniciativa el Govern no hagi fet res, almanco
que se sàpiga.

(Remor de veus)

O no ho troben curiós vostès? No troben curiós que el seu
partit proposi a aquesta cambra propostes o bé per donar
autocomplaença al Govern o bé per dir-li el que ha de fer? Molt
normal no ho és, curiós bastant.

Trobam a faltar, per tant, que no hagi estat el propi govern,
des de Vicepresidència Econòmica, que hagi pogut dur a
aquesta cambra una proposta negociada amb els representants
dels autònoms, en lloc de presentar la iniciativa el seu partit,
quan sabem prou que s’han fet moltes propostes sense el debat
parlamentari corresponent, a cop de decret, i d’altres, com
aquesta, que no faria falta venir aquí a parlar d’un debat, que em
pareix molt bé que parlem de tots els debats possibles i de
creació de meses, no hi hauria aquesta necessitat d’allargar la
creació d’aquesta mesa i la duen a debat parlamentari. 

Tenim, per tant, un govern, o pensam que tenim un govern,
obsessionat amb el dèficit i amb l’herència rebuda, però sense
cap iniciativa a favor de l’empresariat, un govern al qual el seu
partit li ha de dir què ha de fer. Per tant, pensam que tal vegada
hauria de fer un pensament aquest govern, del qual avui només
tenim un representant aquí. 

Així i tot, no podem anar en contra d’aquesta iniciativa,
perquè reconèixer que han de dialogar és molt positiu, però els
record que vostès, el Govern del Partit Popular, s’ha carregat les
estructures constituïdes colAlegiades de participació i pactades
entre tots, organitzacions on hi havia diàleg, estudi i
assessorament en matèria econòmica i social, em referesc al
CES i a la Mesa de Competitivitat. Desmunten, per tant, tot el
diàleg existent amb compromís colAlectiu, òrgans de debat on
s’hi trobaven representats tots els sectors econòmics, els
autònoms també de totes les illes, i que es reunien
periòdicament, estructurat en el seu decret d’organització, per
arribar a acords i dur-los a terme. 

Per tant, pensam que per tapar aquest buit o per justificar
que s’han carregat aquests òrgans creen diferents meses o
fòrums sense estructura pactada i eliminant-ne aquelles persones
que no els interessen, persones que diuen el que pensen i no el
que vostès volen. Meses sense cap estructura organitzativa i
amb participants seleccionats. 

Així i tot, feim una valoració positiva que s’hagin repensat
el tant desitjat diàleg i que facin propostes per escoltar el sector
d’autònoms, tant de bo el Govern hagués parlat i hagués escoltat
els diferents sectors amb els quals s’han romput totes les
negociacions establertes. El Govern que tenim actua en línia
recta, com si duguessin unes cucales, sense cap possibilitat
d’arribar a acords, recordam els darrers sectors que s’han posat
en contra de les polítiques del Govern de les Illes Balears i el
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propi govern ha estat incapaç de negociar amb aquests. La
darrera ruptura es va fer visible fa unes setmanes quan
representants de diferents sectors i associacions empresarials,
com grans distribuïdors comercials, petit i mitjà comerç,
lloguers de cotxes, petites bodegues, varen venir a aquesta seu
per manifestar-se en contra de les polítiques d’aquests nous
imposts, però, en canvi, no varen tenir cap possibilitat de poder
negociar les seves propostes ni arribar a cap mena d’acord.

Una cosa sí que han aconseguit, han aconseguit que la
majoria de sectors empresarials, que abans tenien
posicionaments en contra, s’hagin posat ara en contra de les
polítiques del Govern; sectors, tant els uns com els altres, que
han intentat arribar a acords amb el Partit Popular, però mai no
han trobat un interlocutor vàlid, o si l’han trobat no els han
volgut escoltar. 

Així i tot, és positiu que el nombre d’autònoms augmenti
encara que aquest increment no és per mor de les polítiques que
es duen a terme des del Govern del Partit Popular, l’augment de
treballadors autònoms correspon a una realitat social i
econòmica en la qual la gent no té on aferrar-se per poder
sobreviure i, per tant, destinen el poc que tenen, prestació per
ocupació, estalvis, avals d’habitatges, per crear un projecte que
els ajuda a tirar endavant. És ver que el darrer any el nombre
d’autònoms ha augmentat a les Illes Balears, però també és ver
que serà difícil recuperar els 11.500 autònoms que s’han perdut
en cinc anys.

L’augment d’autònoms no ha de justificar la creació d’una
mesa, aquesta mesa, aquest diàleg ja fa temps que hi hauria de
ser, la solució no són les noves empreses que es creen, la
solució és mantenir aquestes empreses. Ara bé, no ens
enganyem, moltes d’aquestes noves empreses no duren molt de
temps, no estan molt de temps en funcionament, n’hi ha que ni
tan sols arriben al mig any de vida, perquè la realitat és la que
és i la gent no consumeix, si no hi ha activitat econòmica, si no
es genera activitat per molts negocis nous que es creïn no
servirà de res.

Per això, pensam que és més que necessari que aquest
govern deixi les seves obsessions de dèficit i d’herència i que
comenci a reactivar l’economia, que comencin a fer polítiques
actives per reactivar l’economia i que duguin a terme algunes de
les propostes que el seu president i secretari general del Partit
Popular a Madrid, el Sr. Rajoy, va prometre a un congrés de
l’ATA que es va dur a terme a Madrid poc després d’haver
guanyat les eleccions, entre les quals hi havia la liquidació de
l’IVA en el moment de cobrament i no en el moment d’emetre
les factures, una línia ICO específica per a autònoms i la
disminució de la quota de la cotització social per a autònoms.

Esperem que aquesta proposta que presenten no quedi en
una cortina de fum per tapar la mala política empresarial del
Govern i la manca de diàleg que té amb tants de sectors.
Esperem que es treballi per ampliar el diàleg amb la resta de
sectors, fins i tot amb els que s’ha romput, perquè escoltant i
treballant conjuntament amb la societat és quan es poden fer
millor les coses i trobar solucions per a tots. 

A la proposta que han presentat trobam a faltar algun
compromís més concret de cara al seu funcionament, les meses
de diàleg social han d’estar estructurades segons els acords
presos pels mateixos membres que les formen. Per això
proposam que s’inclogui a la proposta que han presentat un
segon punt, que digui: “El Govern de les Illes Balears es
compromet a impulsar de forma immediata els acords presos
respectant el sentit expressat per la mesa, per tal de donar
solució a la greu situació que passen els empresaris autònoms”,
perquè si no hi ha un compromís d’organitzar correctament
aquesta mesa i que els acords que s’hi prenguin no es tirin
endavant no té cap sentit pasterejar fent una mesa.

Si accepten la nostra proposta, votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei. I li record, perquè vostè crec que no ho
creu, aquesta proposta és en positiu, és per fer feina a peu de
carrer amb els autònoms, no és per donar branca al Partit
Popular, que el Sr. Fidalgo de vegades s’ho pensa. 

Per tant, volem que es dialogui, però que es posin solucions,
fer feina perquè la gent necessita molta feina i, repetesc, si
accepten la nostra proposta votarem a favor i si no l’accepten,
què vol que li digui, que no estam a favor del diàleg? Clar que
estam a favor del diàleg. Què no estam a favor de la creació
d’una mesa? Clar que estam a favor de la creació d’una mesa,
però ben estructurada i que la feina que s’hi faci dugui a bones
finalitats, a les finalitats que s’hi acordin.

Per tant, si no ens accepten la nostra proposta, ens
abstendríem. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per fixar-ne la posició, i per dir si s’accepten les
esmenes o no, té la paraula el diputat Sr. Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Sansó, escuchando sus palabras
con respecto a mi grupo parlamentario me vienen a la cabeza
aquellas que pronunció en una ocasión la Sra. Thatcher cuando
dijo que “si ustedes quizás algún día nos vieran a nosotros
caminar sobre el agua dirían ustedes que lo hacemos porque no
sabemos nadar”, lo que me parece absolutamente lamentable y
fuera de lugar.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Miren, apoyaremos la enmienda del Grupo MÉS, al que
agradezco el talante, porque nuestra voluntad simplemente es
decidida y sincera. Nosotros, obviamente, queremos contar con
la opinión del colectivo y las asociaciones de autónomos
también cuando la administración apruebe una decisión
obviamente que les afecte. Éste es el sentido de nuestra
proposición no de ley, y yo quiero agradecerles su aportación y
su espíritu constructivo.
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En cuanto al grupo que lidera la Sra. Armengol, quiero
decirle al PSIB, que tristemente no vamos a apoyar su enmienda
porque, a diferencia del Grupo MÉS, ...

(Remor de veus)

... su grupo no pretende más que utilizar, como siempre, con
una estrechez de miras lamentable, la oportunidad de hacer
propuestas para tratar de sacar un rédito político de una
circunstancia bien concreta, un rédito no en el beneficio, Sra.
Armengol y Sra. Sansó, de los autónomos o de nadie, sino en el
suyo propio. 

Lo digo también porque, además, es demagógica y parte del
desconocimiento más absoluto, Sra. Sansó, y eso es lo más
triste, parte del desconocimiento incluso de las propias leyes
aprobadas por el Partido Socialista, como la 20/2007 y lo
dispuesto en la misma, que, por lo visto, usted absolutamente
desconoce. Pero ustedes lo hacen, Sra. Sansó, porque tienen,
sinceramente, mala conciencia y tienen mala conciencia con los
autónomos porque el PSIB no tomó ni una sola iniciativa como
la que proponemos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo aquí
durante cuatro años. Por eso no hacen ninguna propuesta
constructiva para los próximos años, ustedes se limitan a prever
como pueden aprovechar las circunstancias para sacar una
tajada política a corto plazo.

Y yo les digo, y creánme, que lo hago sinceramente, Sra.
Sansó, que deberían de vez en cuando dejar de mirarse el
ombligo y pensar en sus intereses partidistas para pensar en el
conjunto de la ciudadanía, no les vendría mal. Creo que hoy,
sinceramente, no han estado a la altura, confundes ustedes las
cosas al albur de sus propuestas y desconocen las leyes que
ustedes impulsaron.

(Remor de veus)

En fin, señores del PSIB, ustedes, ...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., ustedes, y para ir acabando, Sra. Armengol, para ir
acabando, señores del PSIB, ustedes nos exclaman con
imperiosa necesidad que tenemos la exigencia ineludible de
preguntar absolutamente todo lo que tenemos que hacer, y yo
me pregunto: ¿preguntó el PSIB a los autónomos si querían que
les dejasen ustedes sin pagar más de 1.600 millones de euros en
facturas? ¿Les preguntaron ustedes, les preguntaron a sus
familias? Me pregunto: ¿por qué excluyeron ustedes a los
autónomos y a todas las mesas de diálogo social cuando
gobernaban? ¿Les preguntaron por eso? ¿Les preguntaron
ustedes cuando incumplían ustedes sus obligaciones legales con
el colectivo de los autónomos, les preguntaron?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

¿Les preguntaron ustedes, Sra. Sansó, a los autónomos
cuando les excluyeron del pacto por la supuesta competitividad
que se inventaron, les preguntaron ustedes? Porque tampoco
estaban, porque los autónomos tampoco estaban.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Ahora, Sra. Sansó, ha tenido usted la oportunidad, y su
grupo político, de hacer un debate constructivo, como el que
creo que hemos mantenido el Grupo MÉS y el que les habla, en
favor de un colectivo que realmente lo necesita y de un
colectivo que es realmente importante para la economía y para
el empleo de esta comunidad autónoma.

Yo, sinceramente, no estoy por la labor de coger su mano,
que usted me lanza desde el barro, no quiero pelear desde el
barro con usted...

(Remor de veus)

...,  porque, y lo digo sinceramente para acabar, su propuesta
en este sentido...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

... nos da a entender que su demagogia para con los
autónomos no tiene absolutamente ningún límite.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc de les intervencions que passam
a votació el text incorporada l’esmena de MÉS.

(Remor de veus)

Doncs, passam a votar i votam. 

Resultat de la votació: 35 vots a favor, 19 abstencions.

Per tant, queda aprovada aquesta proposició no de llei. 

(Alguns aplaudiments)

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

Moltes gràcies per la colAlaboració.
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