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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui amb el 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. 10521/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Manuel José Monerris i Barberà, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a infraestructures
educatives a l'illa de Menorca.

La primera pregunta, RGE núm. 10521/13, relativa a
infraestructures educatives a l’illa de Menorca, que formula el
diputat Sr. Manuel José Monerris i Barberá del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores diputades,
senyors diputats, de tots és sabut que unes bones
infraestructures educatives són necessàries en benefici didàctic
per a tots els nostres alumnes que cursen els seus estudis en
aquestes institucions. 

Les característiques de les infraestructures físiques dels
nostres centres educatius contribueixen a la conformació
d’ambients als quals aprenen els nostres infants i per tant,
funcionen com a plataformes per prestar els serveis educatius
promotors de l’aprenentatge que garanteixin el seu benestar.

Tenir els centres educatius en perfectes condicions amb
places suficients per atendre la demanda existent és una
obligació de tots els responsables del sistema educatiu d’una
comunitat. Per donar un ensenyament de qualitat es necessiten
i fan falta instalAlacions educatives adequades i això representa
una inversió en aquest sentit.

El Govern de les Illes Balears està fent un gran esforç en
aquest sentit i, encara reconeixent que no estam vivint la millor
situació econòmica per poder respondre a totes les necessitats
i demandes que es fan des de les distintes administracions tant
locals com autonòmiques, però el Govern de les Illes Balears,
dintre de les seves possibilitats econòmiques du a terme
reformes, ampliacions i millores a molts de centres educatius de
les nostres illes. S’ha apostat per dur endavant tant la
construcció de centres nous com per reformar i ampliar centres
amb la finalitat d’adaptar-los a les necessitats i exigències
programades. 

A l’illa de Menorca es duen a terme actuacions que responen
a la demanda de peticions fetes pels responsables dels municipis
i canalitzades a través de l’IBISEC, a centres com l’IES Pasqual
Calbó i Caldés de Maó, el CEIP Ángel Ruíz i Pablo d’Es
Castell, el CEIP Sa Graduada de Maó i en altres centres de l’illa
es fan o finalitzen obres, obres que -tot s’ha de dir- varen ser
reivindicades durant molts d’anys pels distints consistoris de
l’illa de Menorca.

Per tot això, la finalitat d’aquesta pregunta no és cap altra
que fer un seguiment des d’aquesta seu parlamentària per tal de
conèixer en quina fase es troben totes aquestes actuacions. Sra.
Consellera, quina valoració fa i en quina situació es troben les

obres de les noves infraestructures educatives a l’illa de
Menorca?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del govern, la consellera, per
respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, miri, la
valoració de les obres que es duen a terme a Menorca puja... o
sigui, sobrepassa els 7 milions d’euros. 

Les obres ja finalitzades són la primera fase d’ampliació de
l’IES Pasqual Calbó de Maó, per 1.985.873,66 euros; el canvi
de fusteria d’Ángel Ruíz i Pablo d’Es Castell, per 78.861,36
euros; la reparació del voladís del CEIP Mateu Fontirroig de
Maó, per 21.000 euros, i el nou CEIP de Maria Lluïsa Serra que
ha pujat a 4 milions d’euros.

S’estan executant en aquest moment la reforma del CEIP de
Sa Graduada de Maó, per 1.413.241,97 euros, que està previst
que s’executi en un termini de deu mesos. Aquesta obra ve
finançada per la mateixa conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats a càrrec del seu pressupost i la gestió la du a terme
l’IBISEC. 

També s’està reparant l’humitat de la coberta del
departament IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, que puja
a 12.572,64 euros, i la impermeabilització descoberta de zona
esportiva de l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella per
33.976,80 euros. 

Dins el 2013 també tenim pendent d’executar la instalAlació
de plaques solars a dos centres educatius que pujarà a 99.436,90
euros i són l’IES Biel Martí i l’IES Cap de Llevant.

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 10537/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a principi d'ordinalitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta RGE núm. 10537/13, relativa a principi
d’ordinalitat, que formula el Sr. Antonio José Diéguez i Seguí
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en la pasada
legislatura Baleares pasó del último puesto en financiación
autonómica a estar en la media de España. El Gobierno del
Partido Popular tiene previsto cambiar ese sistema, ese modelo
de financiación y eso nos preocupa, vistos los precedentes y la
afición del Partido Popular por colocarnos en el último lugar de
España, tal y como es de ver en el proyecto de presupuestos del
Estado.
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Para una financiación más justa los socialistas de Baleares
hemos impulsado el principio de ordinalidad en cuanto a
financiación autonómica, hasta el punto que recientemente el
Consejo territorial de secretarios generales de Granada, dicho
principio recibió allí la aprobación por parte de los socialistas de
toda España y, como quiera que Baleares sería una de las
comunidades más beneficiadas por su aplicación, le pregunto,
Sr. Conseller, ¿este govern es partidario del principio de
ordinalidad?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado, ¿ustedes
han ido a favor del principio de ordinalidad? Y ¿por qué no lo
introdujeron en el sistema de 2009, por qué no lo introdujeron
en el sistema de 2009?

La opinión que me merece a mi y que merece al Govern fue
la expresada por el president del Govern en el debate de 12 de
marzo cuando señalaba, respecto de la financiación, aparte de
establecer la posición del Govern con diferentes puntos que
consideramos que hay que modificar en el sistema de
financiación, acababa señalando que todo este debate debe
enmarcarse en un esfuerzo de solidaridad que todos estamos
dispuestos a hacer y corresponde al Estado velar por una
equitativa distribución de la renta, sin que ello distorsione el
sistema. 

Usted sabe que el sistema de financiación responde a
financiar los servicios públicos esenciales de manera igualitaria
para todos los habitantes del Estado, esto se produce con el
fondo de garantía de los servicios públicos esenciales sin
distorsionar el sistema y lo que distorsiona el sistema es el
fondo de suficiencia. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Entonces debo entender que está
en contra del principio de ordinalidad, lo digo porque la
pregunta era muy fácil, tenía que haber contestado sí, no y dar
las explicaciones que estimara oportunas y no salirse por la
tangente. 

Mire, después de escucharle le diré mi impresión porque
creo que ya está bastante claro. El nuevo sistema de
financiación ya lo tienen diseñado y por eso el Partido Popular
de Cataluña y también el de Madrid, que saben cuál es ese
diseño, han salido protestando y defendiendo a su comunidad.

Y ¿qué piensan en el Govern de Baleares? Poco nos han
dicho, el actual sistema está a punto de caducar y no sabemos
cuál es su plan, si las leyes están para cumplirlas, como
acostumbra a decir su presidente en vacío, tienen que aprobar
dentro de dos meses el nuevo sistema y no cuando le dé la gana
o le convenga políticamente al Partido Popular. 

¿Se van a contentar con que el Sr. Montoro fije la
financiación en base a atribuir un coste por habitante esté donde
esté de España? Porque eso y no otra cosa es lo que significan
las palabras del Sr. Bauzá cuando reclama un único sistema de
financiación para toda España.

Todavía en este momento, tengo todavía más confianza en
usted que en el Sr. Presidente, puesto que él sería capaz de
cambiar los intereses de Baleares por un cargo de conserje en el
ministerio.

Por eso le pregunto: ¿cuál es su plan?, dígalo claramente. Si
tiene un plan, Sr. Conseller, tenemos derecho a saberlo y si no
lo tiene, si no tiene ningún plan, Sr. Conseller, tenemos derecho
a estar asustados. Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot fer ús de la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diéguez, con todo el respeto,
ustedes no escuchan, ustedes formulan preguntas para
escucharse a ustedes mismos, pero no escuchan lo que plantea
el Govern en esta cámara.

(Alguns aplaudiments)

Los criterios sobre el sistema de financiación planteados -ya
le dije- el 12 de marzo por el presidente, el 7 de mayo por mí
mismo en un debate sobre el sistema de financiación con el Sr.
Pons, el 21 de mayo en otro debate en la Comisión de Hacienda,
donde decíamos que se ha de enmarcar en un esfuerzo de
solidaridad, que ha de haber equitativa distribución de renta,
pero sin que esto distorsione -le remito al Diario de Sesiones-
“sin que esto distorsione esencialmente una cierta ordinalidad
en el resultado”.

Esto es lo que plantea el Govern, yo en treinta segundos no
se lo voy a explicar, le remito a que se lea los diarios de
sesiones porque ahí están fijados los cinco o seis criterios que
defiende el Govern en este debate.

Le reitero, usted dice que no me ha escuchado, escúcheme,
piénselo, y a partir de aquí hablamos. Yo lo único que sé de
ustedes es que ustedes defienden que el sistema de 2009 es
beneficioso para Baleares, también defendían que no había
crisis, así nos va.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

I.3) Pregunta RGE núm. 10517/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a modificació del Decret Llei 5/2013.

Tercera pregunta RGE núm. 10517/13, relativa a
modificació del Decret Llei 5/2013, que formula el Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, fa un mes que ha
començat el curs escolar, instalAlats en el caos i no en sortim,
divendres passat encara els directors li feien una sèrie de
preguntes, totes molt pertinents perquè ningú no sap exactament
com ha d’actuar en aquesta situació que vostès han provocat.

Nosaltres en teníem una de molt concreta també i és a veure
si es modificarà o no el decret llei d’immediat. Pensi que el
decret llei, com vostè sap, exigeix aplicar el TIL a primer
d’ESO i crec que tots hem sentit en moltes ocasions dins el
Partit Popular, més enllà del marc de negociació, que a primer
d’ESO enguany no s’aplicarà, però el decret llei segueix
exactament allà mateix.

Per tant, més enllà d’intentar explicar també als directors i
a tota la comunitat si, per exemple, els criteris d’avaluació de
les matemàtiques en anglès, quin punt ha de tenir el
coneixement de l’anglès respecte de l’avaluació de les
matemàtiques, que no ho saben, o dels altres continguts, també
li deman en concret sobre el primer d’ESO.

Modificaran el decret llei amb caràcter imminent dins aquest
curs, ara que ja ha passat un mes, no el modificaran o en quina
situació ens trobam? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera per respondre.

LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, el Decret Llei
5/2013 a dies d’ara està en vigor i s’està aplicant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Tot el temps diuen mentides, Sra. Consellera. Sap quanta
gent del PP diu públicament i per tota Mallorca que no s’ha
d’aplicar a primer d’ESO? Sap quanta gent ho ha dit que no
s’aplicarà a primer d’ESO? I vostè em diu tranquilAlament que
s’ha d’aplicar a primer d’ESO. Efectivament, és el que diu el
decret llei. I quant temps fa comptes negociar, per què fa un mes
que ha començat el curs? Hi ha gent que encara té el projecte de
l’any passat, el de l’any passat!, perquè no n’ha aprovat cap ni
un. Li podria dir els casos d’Inca, n’hi ha algun que està a
l‘article 20 i no l’han aprovat, vostès no l’han aprovat i està
aplicant l’article 20, són els casos que conec perquè els visc de
prop, de molt a prop, Sra. Consellera.

Hi ha gent que ha aplicat el nou decret i que té més del que
han permès a la concertada, però vostès van dient a tothom, als
pares, als ciutadans que a primer d’ESO no s’aplicarà el TIL.
Em diu vostè... el tocaran al decret llei? Només em diu si està
vigent. Jo li deman: el tocarà aquest decret llei, aquest
engendrament de decret llei, el modificarà amb caràcter
imminent o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, miri, tots els
projectes TIL estan aprovats de tots els colAlegis, i només li puc
dir que a la negociació es va oferir efectivament la voluntarietat
del primer d’ESO, però la negociació no ha acabat. En
conseqüència no podem parlar de canviar un decret fins que no
acabem la negociació perquè tot anava en un bloc. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.4) Pregunta RGE núm. 10534/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a destinació de l'estalvi en virtut dels
descomptes en el sou dels docents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 10534/13, relativa a destinació
de l’estalvi en virtut dels descomptes en el sou dels docents, que
formula la diputada la Sra. Conxa Obrador i Guzmán del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, els docents
que han fet vaga aquests dies l’han feta per les retallades
d’aquests dos anys, per la reducció d’un milenar de professors,
per l’increment d’alumnes a les aules, per l’eliminació de
programes de suport educatiu i atenció a la diversitat, per la
rebaixa de la dotació econòmica per al manteniment dels
centres, per l’espectacular rebaixa de les ajudes de menjador. 
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El professorat està lluitant per una educació pública de
qualitat, ben dotada, amb recursos suficients per garantir l’èxit
escolar de l’alumnat. El professorat li està dient que els
projectes educatius que vulguin impulsar han de tenir en compte
la nostra realitat, una realitat que ens situa a l’índex de fracàs
escolar més alt de tot l’Estat. 

El professorat no qüestiona la necessitat de millorar
l’aprenentatge d’anglès, qüestiona la imposició de la docència
de matèries en llengua anglesa sense una planificació i una
preparació prèvia ni dels docents ni de l’alumnat, qüestionen les
frivolitats d’un president que relaciona el fracàs escolar amb la
immersió en català sense tenir cap base científica que justifiqui
les seves afirmacions.

Una vaga que ha significat un estalvi en milions d’euros a la
seva conselleria, milions que es descompten de les nòmines dels
docents, coherentment tant el professorat com les famílies i
també ho han suggerit diversos representants municipals
voldrien que aquest estalvi anés íntegrament a millorar
l’educació. Ara té vostè una bona oportunitat per enviar els
inspectors als centres, no per amenaçar ni expedientar els
directors, no per fer llistes negres, sinó per ajudar els centres,
per conèixer directament quines són les seves necessitats i les
necessitats de l’alumnat. 

Els doblers que la Conselleria d’Educació descomptarà de
la nòmina dels docents podia ser una bona ajuda en aquest
sentit, també aquesta és la nostra opció, però voldríem saber
quina és la seva. A què destinaran vostès els doblers que
descompten de les nòmines dels professors que han fet vaga?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, tal i com
varen dir a les negociacions del comitè de vaga, la conselleria
es va comprometre a destinar íntegrament a la mateixa
conselleria d’Educació només, però, eh?, els doblers de la vaga.
Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 10533/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a taxes de fracàs escolar i abandonament
prematur a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta RGE núm. 10533/13, relativa a taxes de
fracàs escolar i abandonament prematur a les Illes Balears, que
formula la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyors diputats,
senyores diputades. Sra. Consellera, li hem sentit dir diverses
vegades que el TIL, al marge de servir perquè els pares -segons
vostè, és clar- ja no paguin més classes de repàs d’anglès, també
farà disminuir el fracàs escolar.

Voldria saber si tenen, a més d’açò, algun projecte,
programa o pla previst, ho dic per si resulta que, tal com
pronostiquen els experts, el TIL, contràriament, n’ha de
provocar més de fracàs i d’abandonament.

Tenen també previst en aquest cas un pla B per resoldre
aquesta eventualitat?, què pensen fer?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, la consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada.
Evidentment el Govern -tal i com vaig dir a una interpelAlació-
té molts de fronts per combatre aquest fracàs escolar que és
producte del sistema educatiu que hem tingut fins ara. El TIL és
una part més de tantes. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula, Sra. Rita?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Si, Sra. Presidenta, gràcies. Crec, Sra. Consellera, que no és
un bon sistema fer una anàlisi simplista com el que ha fet i
pensar que amb el trilingüisme i amb altres coses, com les
retallades, es pot acabar amb el fracàs escolar.

Tampoc és utilitzar ideològicament i de manera tergiversada
els resultats del PISA d’adults, com s’ha fet aquests dies des del
Ministeri d’Educació per justificar la LOMCE.

El fracàs escolar i l’abandonament prematur són
efectivament els reptes més importants que té aquesta comunitat
autònoma i en lloc d’enfrontar-los amb serietat i amb rigor s’hi
dediquen esforços ingents a fer una llei de símbols, a castigar el
català, perseguir fantasmes, organitzar una “tangana”, com la
que s’ha organitzat amb el TIL.
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Consellera, la realitat del sistema educatiu des que vostès
governen és que hi ha classes massificades, que hi ha classes
sense professorat dies i dies, no per una vaga, sinó perquè no
substitueixen les baixes, han desaparegut programes de reforç,
l’atenció a la diversitat, menjadors, etc. A més el ministeri ha
retallat en tots els programes de cooperació amb les comunitats
autònomes adreçats a combatre precisament el fracàs escolar i
en 2014 es disminuirà la inversió en educació secundària i FP,
trams que, segons el ministre, s’havien de potenciar.

En definitiva, han desmantellat tots aquells programes que
en aquesta comunitat autònoma havien possibilitat passar de
més del 40% de fracàs escolar de la seva herència a l’any 2007
al 35% de la nostra herència el 2011, i en canvi, s’han dedicat
a crear un conflicte mai vist i de molt difícil solució i a fer
d’aquesta comunitat autònoma la broma dels programes
d’humor de les televisions nacionals.

Sí, Sra. Consellera, tothom coincideix a dir que quantes més
llengües millor, com s’ha dit aquí, però tant els costa a vostès
per una vegada fer una cosa amb cara i ulls i ben contrastada
pels professionals? Jo els demanaria que rectifiquin, per favor,
que un projecte com aquest ha d’estar molt...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

madurat, molt estudiat i molt consensuat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la consellera per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, miri, el
fracàs escolar és un tema que preocupa a tots. Li vull recordar
que, les retallades, les va començar ja fa uns quants anys el
Partit Socialista, però sembla que vostès no se’n recorden. Tal
vegada la baixada més gran del professorat que s’ha fet, l’ha fet
el Govern de Zapatero.

Fracàs escolar, li dic, ens preocupa a tots, vostès són els que
obliden, jo ja ho vaig dir a una interpelAlació i a una intervenció,
que aquest govern té molts de projectes; ja vaig dir que té
prevista una remodelació total de la formació professional, una
integració de les certificacions professionals amb l’escola de
formació professional reglada. Tenim molts de projectes, però
també li vull recordar una cosa molt important, i és que crec que
s’ha de donar oportunitat als projectes dels altres, perquè
recordin, i els ho record, que totes les lleis que té aquest país en
educació són socialistes, no n’hi ha ni una del Partit Popular, i
tenim el fracàs que tenim.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 10522/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a regulació de les activitats a les sales de
festes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 10522/13, relativa a regulació
de les activitats a les sales de festes, que formula el diputat Sr.
Miguel Àngel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Pels mitjans de comunicació hem pogut conèixer l’interès de la
Conselleria d’Administracions Públiques per tal de regular i a
la vegada també, com no, implicar els empresaris de les sales de
festes en el control de la seva pròpia seguretat. A les Illes
Balears l’oci nocturn constitueix una part important de la nostra
oferta, tant és així que l’illa d’Eivissa s’ha convertit en un destí
amb un lideratge de referència mundial pel que fa a la música,
pel que fa a la nit i als grans esdeveniments que es
desenvolupen dins aquests espais.

Crec que aquesta oferta és necessària continuar mantenint-
la, promocionar-la, com una singularitat més dins les diversitats
del nostre producte, però a la vegada ens correspon a tots vetllar
per l’ordre i vetllar per la seguretat dins aquests establiments per
evitar successos no desitjats susceptibles, si succeeixen, de
qüestionar internacionalment, mundialment la nostra destinació
com una destinació perillosa en aquest àmbit, la qual cosa
llançaria per terra bona part de la reputació aconseguida.

Sabem que la Conselleria d’Administracions Públiques, amb
la consellera al capdavant, treballa en aquest sentit, que
s’implica per procurar reduir els perills a les nostres sales de
festes on es concentren quantitat de persones. Sigui com sigui,
Sra. Consellera, consideram que l’èxit d’aquesta mesura
impulsada està, resideix, a conscienciar, a implicar tots els
agents que participen d’aquesta activitat, però principalment
empresaris, ajuntaments i també, com no, cossos de seguretat de
forma coordinada i sobretot en una estreta colAlaboració.

Per tant, Sra. Consellera, ens agradaria saber, al Grup
Parlamentari Popular, quines són les mesures que es
desenvolupen a la Conselleria d’Administracions Públiques a fi
de millorar la regulació de les activitats a les sales de festes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre, Sra.
Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, una de les màximes de
la Conselleria d’Administracions Públiques i per tant d’aquest
govern és la coordinació, és a dir, fer feina de forma coordinada
amb totes les administracions. I quan es tracta de fer feina per
millorar la seguretat no escatimam esforços.

La seguretat a les sales de festes i locals d’oci és una de les
grans preocupacions de molts ajuntaments. Com saben vostès
la responsabilitat a l’hora de controlar aforaments i la seguretat
correspon als propietaris a nivell de recintes. Per altra banda, als
ajuntaments els correspon inspeccionar els locals i a la
Conselleria d’Administracions Públiques li correspon el paper
de coordinar i ajudar en tot el que sigui possible.

En aquest sentit, a principi d’any vàrem organitzar la
primera jornada de seguretat en grans espectacles destinada als
representants d’oci nocturn, als especialistes tècnics i a les
diferents administracions i membres dels cossos de seguretat,
policia local, nacional i guàrdia civil, i des de llavors els tècnics
del Departament d’Activitats, coordinats amb l’Institut de
Seguretat Pública, donen xerrades per totes les illes en matèries
referents a la seguretat dels grans esdeveniments. D’aquesta
matèria i d’aquesta manera es poden resoldre molts dubtes, és
a dir, en matèria d’inspeccions, sortides d’emergències,
sancions o capacitats dels locals i dels espectacles.

Per altra banda, com a continuació d’aquesta primera
jornada el proppassat dia 1 d’octubre vàrem celebrar a Eivissa
la segona jornada de seguretat en macro espectacles, a la qual
varen assistir, a part dels tècnics de la Conselleria
d’Administracions Públiques d’aquest govern, el president del
Consell d’Eivissa, amb els seus consellers implicats en la
matèria, batles, regidors, policia local, nacional, guàrdia civil,
i vàrem analitzar com havia anat la temporada, així com es
varen cercar solucions bàsicament en dues matèries que eren les
més preocupants: una era el control dels aforaments i una altra
les sortides d’emergència dels locals.

En aquest sentit, per part del Consell d’Eivissa es va
comprometre a colAlaborar amb els ajuntaments per fer un
reglament homogeni en matèria de seguretat de cara que
estigués preparat per a la temporada que ve, i part d’aquest
govern, dins la nostra competència, ens hem compromès a
continuar coordinant actuacions d’inspecció en matèria de
seguretat. Com a exemple, vull destacar que aquest estiu s’han
fet experiències pilot en matèria de control de sortides
d’emergència en el Consell de Coordinació de la part de la
comarca del sud-est i, en definitiva, el que vol aquest equip de
govern és continuar fent feina de manera coordinada amb tots
els ajuntaments, per la qual cosa volem agrair la seva
colAlaboració a fer d’aquestes illes unes illes més segures de
cara a l’oci dels nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 10527/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla d'igualtat de l'empleat públic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 10527/13, relativa a Pla
d’igualtat de l’empleat públic, que formula el diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, aquest govern aprovà el primer
Pla d’igualtat entre homes i dones de serveis generals de
l’administració de la comunitat autònoma per al període 2012-
2015, concretament s’aprova pel Consell de Govern de data 29
de juny de 2012. 

Entre els seus objectius es troba conscienciar i sensibilitzar
el personal i els càrrecs directius i òrgans de selecció i valoració
de la importància de la igualtat de gènere mitjançant la formació
adient o fomentar el coneixement de la normativa sobre igualtat
d’oportunitats, i en concret del Pla d’igualtat de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, així com incorporar les
perspectives de gènere per visualitzar les diferències entre dones
i homes en els diversos àmbits d’actuació i per integrar, de
manera efectiva, la perspectiva de gènere en l’activitat ordinària
dels poders públics; així com també establir una estructura
competent per liderar i coordinar les estratègies en matèria
d’igualtat entre els diversos organismes o impulsar la
participació de les dones i la seva representació equilibrada, així
com també contribuir a l’augment de la presència de dones en
els llocs de responsabilitat i adaptar l’administració al principi
d’igualtat d’oportunitats, incorporar l’avaluació a l’impacte de
gènere en el desplegament de les seves competències per tal de
garantir la integració del principi d’igualtat de dones i homes,
particularment entre empleats i empleades públics de l’àmbit
d’aplicació d’aquest pla.

Per això, Sra. Consellera, ens agradaria si ens pot concretar,
dins el marc d’aquests objectius, quines són les actuacions que
du a terme la Conselleria d’Administracions Públiques en
execució d’aquest Pla d’igualtat per a l’empleat públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, Sra. Consellera,
per respondre.
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LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. Com vostè ha
dit, aquest govern va aprovar el primer Pla d’igualtat per als
empleats públics dels serveis generals en el mes de juny de
2012, amb el clar convenciment que l’administració hem de ser
un model per a la societat en aquest aspecte i, per tant, era
necessari aprovar aquest pla que garantís la igualtat
d’oportunitats de dones i homes que fan feina a l’administració
pública.

La Conselleria d’Administracions Públiques tira endavant
tota una sèrie de mesures dins els vuit eixos en els quals es
divideix aquest Pla d’igualtat per als empleats públics de la
comunitat. En concret, per exemple, en matèria de conciliació
laboral i familiar i en matèria de formació, destacam que feim
cursos de formació en horari laboral; també cada vegada més es
fan cursos on line, és a dir, en línia per poder donar possibilitats
a les dones a formar-se en diferents trams horaris del dia i poder
promocionar d’aquesta manera a la feina; també hem donat més
flexibilitat horària, no només als empleats públics que tenen una
jornada completa sinó en jornades reduïdes, que normalment
són pel tema de cura d’alAlots i de fills petits; també hem
aprovat la possibilitat de fer feina a distància, és a dir, el
teletreball, fins i tot, per exemple, la concessió del permís de
lactància als pares quan les mares no són treballadores, cosa que
fins ara no s’havia concedit.

En matèria de cultura i sensibilització, feim cursos en
matèria d’igualtat, que són cursos transversals, és a dir, que es
tenen en compte a tots els llocs de feina per donar punts als
empleats públics, d’aquesta manera conscienciam i impulsam
que es formin en matèria d’igualtat. També, per altra banda, ara
feim un concurs de trasllats i les comissions de valoració, és a
dir, els tribunals que jutgen o que valoren aquests mèrits, els
feim paritaris per donar exemple als òrgans colAlegiats. I també
hem creat un espai web a la intranet, que és diu Pla d’Igualtat,
on penjam tota la normativa, totes les actuacions perquè la gent
ho tengui al seu abast.

En matèria de llenguatge no sexista, també feim feina amb
els departaments de comunicació del Govern per revisar el
llenguatge de les pàgines web, dels documents oficials i la
imatge de tota la intranet per detectar aquelles expressions que
puguin ser sexistes i que ja no s’emprin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

En definitiva, el primer Pla d’igualtat de l’administració
autonòmica no és fum, es va iniciar anteriorment, però no es va
ser capaç d’aprovar-ho, ha estat aquest govern del Partit Popular
que ha aprovat el primer Pla d’igualtat d’empleats i empleades
públiques del Govern, i tot perquè nosaltres volem que els
nostres empleats tenguin igualtat d’oportunitat, i això es fa
gràcies a un govern del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 10529/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a control de la seguretat per als
consumidors dels productes industrials en el mercat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 10529/13, relativa a control de
la seguretat per als consumidors del productes industrials en el
mercat, que formula la diputada Sra. Catalina Palau i Costa del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sabem que no tots aquells productes que es troben a la venda als
comerços compleixen totes les garanties de seguretat per a les
persones i, per això, a vegades escoltam com determinats
productes han hagut de ser retirats de la venda perquè suposaven
un risc per als consumidors. Unes vegades són productes tèxtils,
altres jugarois, calçat o petits electrodomèstics que són insegurs
i perillosos per a les persones, especialment per als infants que
els consumeixen.

Cada comunitat autònoma té un servei d’inspecció i de
control de seguretat per vigilar les irregularitats que puguin
presentar determinats productes a la venda que no compleixen
la normativa vigent de seguretat i qualitat, i per això, aquests
productes ens poden provocar intoxicacions, ferides, lesions,
talls, cremades, descàrregues elèctriques i també asfixia, en
alguns casos. A les nostres illes és la Conselleria de Salut i
Consum que té aquesta funció d’inspecció i control, i per això
està alerta i fa campanyes d’inspecció, per poder generar
confiança als consumidors i garantir la seguretat dels productes
que adquirim dia a dia. Un tema de màxima prioritat si pensam
en els infants encara més indefensos i més exposats que els
adults.

Ens podria explicar, idò, Sr. Conseller de Salut i Consum,
com desenvolupa aquest tasca la seva àrea i quins són aquests
productes que darrerament han retirat vostès del mercat per no
complir amb la normativa de seguretat?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. L’Estatut
del consumidor i usuaris de les Illes Balears garanteix els drets
legítims dels consumidors i per tal de preservar aquests drets
des de la Direcció General de Salut Pública i Consum es
desenvolupen diferents tipus de campanyes, campanyes moltes
planificades i d’altres puntuals davant reclamacions que ens
puguin fer arribar determinats consumidors davant el dubte de
la possibilitat de consumir d’una manera segura determinats
productes que estiguin en els mercats o a les botigues.
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Vull destacar que aquestes campanyes s’emmarquen dins
tres tipus de campanyes, les campanyes europees, les
campanyes d’origen nacional i aquelles que desenvolupam des
de la iniciativa de la nostra autonomia. També estam inclosos
dins la xarxa d’alerta, RAPEX, que fa un intercanvi ràpid
d’informació. I vull dir que a l’any 2012 la recollida de 288
mostres per analitzar ens va dur a detectar determinades
irregularitats de detergents, joguines, flotadors, productes tèxtils
i vaixelles infantils, a més vàrem rebre 3.000 notificacions de
productes a través d’aquesta xarxa europea que els mencionava,
es feren 2.000 actuacions inspectores de recerca i es retiraren
del mercat més de 31.000 unitats de productes.

Dins aquest any 2013 hem detectat a nivell autonòmic 23
productes insegurs, que nosaltres hem proposat incloure dins
aquesta xarxa RAPEX, i s’han retirat 14.000 unitats que
inclouen joguines, petits electrodomèstics, sabates i termos, a
més de 9.500 punters làsers, dels quals 1.500 eren d’alta
potència. 

Per tot això, vull dir que l’objectiu principal és garantir als
consumidors que els productes siguin segurs i que la informació
que hi figura també sigui correcta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 10523/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Ferrer i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a comissió d'internacionalització.

LA SRA. PRESIDENTA:

La novena pregunta, RGE núm. 10523/13, decau per la no
assistència de la Sra. Virtudes Marí.

I.10) Pregunta RGE núm. 10525/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de les vendes en
el comerç minorista.

Passam a la desena pregunta RGE núm. 10525/13, relativa
a evolució de les vendes en el comerç minorista, que formula la
diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyores diputats.
Tots els indicadors econòmics coincideixen que les Balears són
la comunitat que, gràcies a l’esforç conjunt del sector privat i
l’administració, lidera la reactivació i la recuperació. Entre
aquestes dades positives destaca que les Balears és la comunitat
on més baixa l’atur, amb onze mesos consecutius de caiguda de
l’atur interanual. Per cinquè més consecutiu ha creat nous llocs
de feina i per primera vegada s’ha produït en el mes de setembre
des del 2007. També encapçalam el creixement de treballadors
autònoms i hem aconseguit ser la comunitat amb el major
increment de joves autònoms.

Les Balears són enguany la comunitat amb una major
ocupació hotelera i constatam que lideram la despesa turística,
tot i ser la tercera regió receptora, la despesa dels visitants ha
pujat un 6,9%. La facturació del sector serveis ha crescut a les
Balears un 6,5%, superior a la mitjana estatal que ha estat d’un
4,2%. Tot això és el resultat d’una bona gestió de Govern
mentre els partits de l’oposició es dediquen a cridar, a
desqualificar i a passejar amb camisetes verdes en lloc de fer
aportacions constructives, però avui ja sabem que ni saben
governar ni saben fer oposició. 

Un dels principals indicadors econòmics que permet
confirmar la recuperació econòmica a les Balears són les vendes
del comerç relacionades directament amb el comportament del
consum. Per tant, Sr. Conseller, com valora el Govern
l’evolució que hem tengut durant aquests darrers mesos les
vendes del comerç minorista a les Illes Balears?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT ( Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada. Yo creo que hay que hacer
una reflexión de todos los datos que usted ha expuesto porque
al final los datos son consecuencia de actuaciones y
consecuencia de mensajes de consumo.

Mire, llevado al comercio, cierto, llevamos cinco meses
consecutivos con crecimientos en el sector comercio minorista,
con crecimientos positivos. Esto quiere decir que llevamos un
crecimiento sobre el año 2012 de un 3,2% por encima. Si nos
fijamos simplemente en nuestra comunidad y nos comparamos
con el resto de comunidades somos la única comunidad que el
mes de agosto ha crecido en cifras de ventas frente a un
descenso en el resto de las comunidades.

Si vamos a materia de empleo, pues, este sector ha
experimentado en el mes de agosto un crecimiento de un 1% de
lo que llamamos empleo neto frente a un descenso a nivel
nacional de 1,9%. 

Bueno, estos días han salido datos de una de las patronales,
PIMECO, que ha dicho que el volumen de ventas de este
ejercicio comparativamente con el año pasado ha crecido, nos
hablan de una cifra en Mallorca de 2.274 millones de euros,
siendo 61 millones de euros más que el año pasado.

Por tanto, ¿qué significa esto? Yo creo que son datos que
van trasladando una evolución económica, estos datos hay que
tenerlos como referencia y hay que seguir trabajando.
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¿Qué estamos haciendo en el ámbito del sector comercio?
Primero interpretando cuáles son sus necesidades y tomando
decisiones, tomando decisiones en conjunto con ellos y
desarrollando planes. Ya sabe que llevamos y estamos
potenciando lo que llamamos Plan de dinamización del
comercio, del pequeño y mediano comercio, que son
actuaciones en municipios con el sector comercio, con el
ayuntamiento y con el Govern para desarrollar estrategias que
enmarquen una mejora del comercio y una adaptación a las
necesidades del cliente, además desarrollamos productos como
una guía de comercio electrónico que la semana pasada
anunciamos que, bueno, de alguna forma es una vía para que el
sector comercio comercialice a través de otros canales que no
son los tradicionales y si tienen puntos de venta fijos también
centrar ese punto de venta on line porque, de todas formas y
además, nuestra comunidad recibe 13 millones de clientes al
año. Por tanto, creo que consolidando aquí la venta consolidas
el cliente y puedes comercializar a través del comercio
electrónico.

Por tanto, hay que analizar esas cifras como son, hay que
seguir trabajando y como gobierno seguiremos desarrollando
actuaciones para que el público-privado funcione.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 10526/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a I Fòrum de turisme i natura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE 10526/13, relativa a I Fòrum de
turisme i natura, que formula la diputada Sra. Lourdes Bosch i
Acarreta, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Les nostres illes tenen en la seva naturalesa el seu
major atractiu: un parc nacional marítim terrestre a Cabrera, sis
parcs naturals -l’Albufera de Mallorca, Mondragó, península de
Llevant, Sa Dragonera, S’albufera des Grau, Ses Salines
d’Eivissa i de Formentera-, dues reserves naturals -
S’Albufereta, Es Vedrà i els illots de ponent-, dos monuments
naturals com són el torrent de Pareix i les fonts Ufanes, 27
finques públiques, 47 àrees recreatives, 16 refugis i la Xarxa
Natura 2000. I amb reconeixement internacional, Menorca
declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO, 1993; les
praderies de posidònia de Formentera, declarades Patrimoni de
la Humanitat el 1999; i la Serra de Tramuntana, Patrimoni de la
Humanitat des de 2011.

La nostra natura ofereix, idò, magnífiques possibilitats
turístiques alternatives a sol i platja: rutes de senderisme, pobles
pintorescs, gastronomia o simplement gaudir de la natura.
Paisatges com els dels bancals en pedra en sec, les oliveres
centenàries, els ametllers en flor, tot plegat fa de les Balears una
destinació especial, un producte diferent i especialitzat de cara
al turisme per gaudir els mesos de tardor i primavera, és a dir,
per desestacionalitzar, el gran repte de les nostres illes des de fa
molts d’anys i que possiblement fins aquesta legislatura no
havia estat degudament promocionat.

Per això, Sr. Conseller, pot informar-nos sobre el I Fòrum de
turisme i naturalesa celebrat el passat 2 d’octubre a Menorca?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada.
Efectivamente, siguiendo las líneas marcadas por el Plan
integral de turismo, que establece como uno de los productos
principales el producto de turismo y naturaleza, se celebró en
Menorca este primer foro de turismo y naturaleza haciéndolo
coincidir con el vigésimo aniversario de la declaración de
Menorca como reserva de la biosfera. 

El foro fue organizado conjuntamente por la conselleria, por
el Govern balear con el Consell Insular de Menorca, y con
ASHOME, con la Asociación hotelera de Menorca, y
participaron 72 personas, 17 del sector público y 55 del sector
privado. Se celebraron dos mesas redondas interesantes; la
primera fue “Turismo y naturaleza en las Islas Baleares,
presente y futuro” y, la segunda, “Experiencias de éxito en
turismo de naturaleza en otras comunidades autónomas”.
Participaron destacados profesionales del sector como el
presidente de la Federación balear de montañismo y escalada,
el gerente del consorcio de la Serra de Tramuntana, el
responsable técnico del área de medio ambiente del
Ayuntamiento de Sant Antoni, el jefe de área de turismo
sostenible de Turespaña, el gerente del consorcio de La Palma
reserva de la biosfera, el presidente de turismo de Garrotxa y
destacados miembros de touroperadores, empresarios
especializados en turismo de naturaleza.

En el foro se estableció una serie de conclusiones a modo de
necesidades del sector. Fueron las siguientes: conservar el
paisaje y la biodiversidad, determinar una señalización
homologada para poder posicionar a las Baleares como destino
idóneo para la práctica del senderismo, crear marcas específicas,
dar más facilidades administrativas y agilizar trámites
burocráticos especialmente en las competencias compartidas,
hallar fórmulas para compensar a los propietarios tanto por los
derechos de paso como por el mantenimiento de las fincas
protegidas, fomentar el turismo de calidad frente al de masas,
establecer indicadores estadísticos, desarrollar programas de
gestión que abarquen periodos de tiempo largos para garantizar
la continuidad de los proyectos, involucrar al sector privado y
concienciarle de la necesidad de implantar mejoras en sus
propios servicios, y realizar promociones conjuntas que
posibiliten a las diferentes comunidades autónomas el acceso a
nuevos mercados emisores y desarrollar convenios entre la
administración central y las comunidades autónomas.
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Por otra parte, al margen de este foro, la Conselleria de
Turismo y Deportes ha asistido este año a un total de siete ferias
especializadas en Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia y
en España, y ha realizado dos fun trips específicos de producto
de naturaleza.

La celebración de este foro de turismo, el primero de
turismo y naturaleza, se suma a los ya celebrados hasta el
momento de turismo y deportes, turismo y salud, turismo y
gastronomía, turismo y arte, turismo y accesibilidad, y en el mes
de noviembre se prevé la celebración del primer foro de turismo
y cine.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 10535/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pressuposts generals del 2014 (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 10535/13, relativa a pressuposts
generals de l’any 2014, que formula la diputada Sra. Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Sra. Camps, en un autèntic estat de les
autonomies aquesta pregunta no tendria cap sentit, però ara per
ara, i per compensar la situació fiscal de les balances entres les
Illes Balears i l’Estat, les partides que vénen de Madrid són
necessàries. 

Per tant considera la consellera d’Educació que en els
pressupostos del 2014 el Govern d’Espanya compleix amb les
necessitats a nivell educatiu de les Illes Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, el
pressupost a nivell del ministeri enguany, d’educació, s’ha
incrementat en un 10,6% respecte a l’any passat, i vull fer una
especial menció al tema de les beques, que el seu pressupost
puja a 1.411 milions d’euros, vol dir que s’han augmentat 250
milions respecte a l’any passat, que és un 21,5% més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula la Sra. Diputada?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Sra. Camps, jo crec que no podem dir
que als governants del Partit Popular els interessa o els importa
allò que és el sistema educatiu, perquè tant aquí com a nivell
d’estat governen vostès, i li voldria recordar que s’ha passat
d’un pressupost en educació de 3.092 milions d’any 2010, 2.843
el 2011, als 2.150 d’enguany, mentre pugen altres partides que
no tenen cap incidència en la millora de la vida d’aquestes
persones, però la retallada de l’any passat va ser tan bestial que
enguany la podran maquillar. Però, consellera, han retallat en
dos anys, comptant-hi les reduccions a les comunitats
autònomes, han retallat 5.200 milions d’euros, 5.200 milions
d’euros en educació! Impressionant. Així mateix també a les
Illes Balears, ja ho sap, han rebaixat 120 milions.

Li diré més coses, però. En els pressupostos de l’Estat
desapareixen les beques per a llibres de text, cauen 18,52
milions; a FP retallen un 25%, i respecte del 2011 cau un 59%.
On són les autopistes de l’educació?, amb què es finançarà l’FP
dual? O és que aquesta reforma que ens anuncia és la liquidació
total i absoluta? Retallada en compensatòria un 23,4% des del
2011; desapareixen programes de reforç, 1.512.000 euros a
Balears; el PROA; 682.000 euros; les escoletes de 0 a 3 i molts
d’altres programes, com educació ambiental, escoltes viatgeres,
etc. Tot això fuig.

I, consellera, les beques pugen, però hi ha trampa. Enguany
la partida és finalista, abans no ho era; s’han endurit les
condicions d’accés i han pujat les taxes universitàries. Aquestes
mesures podrien deixar fora 80.000 estudiants de l’Estat
espanyol. Jo crec que es posen la medalla d’haver pujat les
partides també per a Erasmus, però no diu que els ha obligat la
comunitat europea i no diuen que s’han carregat el Sèneca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Per tant no té...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula, Sra. Consellera, per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, el
Govern de l’Estat l’any passat va haver de fer el que va estar
obligat a fer, perquè qualcú abans va gastar el que no podia, i ha
hagut de posar ordre als comptes. El que sí és segur és que
enguany, quan les coses es comencen a arreglar, ha pujat les
partides d’educació.
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Però li diré una altra cosa. Aquest govern, si anam a allò de
les Illes Balears, ha aconseguit el que no s’havia aconseguit
mai, que era equiparar les Illes Balears amb les Illes Canàries.
No és que ho digui jo, basta mirar la resolució de beques
generals del govern Zapatero, per exemple, on les Illes Canàries
tenien unes quantitats, o sigui, a la beca que donen als alAlots hi
havia uns addicionals si pertanyien a les illes, a l’Espanya
insular, que diu la resolució. Aquest era un increment que
afectava a tots, i pujava la beca normal en 400 i escaig d’euros.
Després hi havia un altre increment, que açò hi era fins ara, per
la interinsularitat, o sigui, illes com Lanzarote, Menorca i
Pitiüses pujaven aquest import addicional a 600 euros. 

Però el que va demanar aquest govern, que no existia abans
amb tants de doblers que vostè diu que hi havia, idò resulta que
quan un estudiant nostre se n’havia d’anar a la península no
tenia cap addicional; en canvi a les Illes Canàries sí tenien un
addicional que pujava les beques a 888 si eren de les illes
majors i a 937 si eren de les illes menors. El que ha aconseguit
Balears, que no van aconseguir vostès, és que se’ns equipari
absolutament amb les Illes Canàries, i basta mirar-se la
resolució anterior i la resolució actual, no fa falta que ho digui
jo. Per tant de Mallorca, de l’illa major, tindran un increment de
444 a 600 euros els nostres estudiants que se’n vagin a la
península, i de les illes..., perdó, de 444 a 888, i de les illes, de
600 i busques a 937. Açò és una realitat escrita i indiscutible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 10536/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cobrar als malalts greus i crònics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 10536/13, relativa a cobrar als
malalts greus i crònics, que formula el diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular fa 18 mesos que
està canviant el sistema sanitari en el nostre país: l’atenció
sanitària universal ja no és un drets dels ciutadans, ha modificat
cartera de serveis, es van introduint nous copagaments i també
s’han perdut drets i garanties en salut. 

Sr. Conseller, per què vol cobrar als malalts greus i crònics
que retiren els seus medicaments a les farmàcies hospitalàries?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, hi ha una normativa
nacional que en aquests moments vostè coneix tan bé com jo, i
el que li vull dir és que a dia d’avui no s’està encara cobrant a
cap malalt amb dispensació hospitalària cap fàrmac dels que
està retirant.

LA SRA. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, Sr. Conseller, digui la veritat. Vostès ja varen decidir
que els cobrarien quan varen aprovar el Reial Decret 16/2012,
vostès ja ho han votat aquí moltes vegades, vostès varen aprovar
aquesta resolució que ho possibilita, i vostès es varen
comprometre fa deu dies en el Ministeri de Sanitat davant la
secretària general. És més, què passa a Melilla, que ho gestiona
el Ministeri de Sanitat?, ja ho estan cobrant.

Vostès han introduït el copagament farmacèutic als
pensionistes per primera vegada al nostre país, i el seu programa
electoral no deia res; vostès espremen els pensionistes i els
treuen tot el suc que poden. I ara prenen una mesura que és cruel
i que és injusta, afecta a persones amb malalties greus, que
pateixen, que són vulnerables, que no han decidit ni tenir la
malaltia ni prendre el medicament, i són malalts de càncer de
pulmó, de mama -recordin-se’n d’aquí a dos dies, quan ho
celebrin-, de pròstata, de cervell...; són malalts que tenen una
hepatitis crònica, són malalts que tenen una leucèmia, una
artritis i altres malalties. Són simplement persones que tenen
malalties que no han triat i que necessiten prendre aquest
medicament per viure i per sobreviure. No poden deixar de
prendre’ls, i estam parlant de persones i de fàrmacs als quals
vostès posen problemes per al seu compliment. 

Vostè, Sr. Sansaloni, ho sap. És una mesures injusta,
injustificada, absurda, inútil i absolutament innecessària. Hi ha
una gran preocupació. No prengui aquesta decisió,
comprometi’s ara i aquí a no cobrar-ho, a no fer-ho efectiu, ni
avui ni d’aquí a un parell de mesos. Això és el que li demanam,
el compromís que no l’aplicarà a les Illes Balears ni ara ni
d’aquí a uns mesos. No faci de trilero, assumeixi el compromís,
vostè té competències, com fan a altres comunitats autònomes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

Vol fer ús de la paraula el membre del Govern?
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, parli’m de les Illes
Balears, no se’n vagi a Ceuta i a Melilla. I no digui que he faltat
a la veritat, perquè li he dit que avui, dia 15 d’octubre, i des de
dia 1 a dia 15, no s’ha cobrat a cap malalt que vagi a retirar la
seva medicació a les farmàcies hospitalàries. 

Hi ha dues maneres d’actuar i d’afrontar el debat
parlamentari: la que vostè fa, la d’intentar crear por, la
d’intentar crear alarma, i la d’intentar cercar solucions, la
d’intentar cercar solucions, que és la que jo li vull manifestar
aquí. Tenc una premissa molt clara, i és que ningú, per una
manca de doblers, de tots aquests malalts que vostè ha
mencionat, no es pot posar cap barrera a l’accés a aquest tipus
de tractaments. 

Per tant, Sr. Thomàs, un poc de responsabilitat en aquest
parlament i deixi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

...i deixi aquest tipus de debats tan sensacionalistes com el
que vostè cerca.

Jo el que li vull dir és que la nostra comunitat el que fa és
estar en continu contacte amb el ministeri per fer-li veure totes
i cada una de les qüestions que nosaltres també plantejam, i així,
amb aquest diàleg, que esper que sigui fructífer, com li dic,
ningú per una manca de doblers es quedi sense tractament
d’aquests medicaments que treuen a la farmàcia hospitalària. I,
com li dic, a dia d’avui això que vostè diu aquí a les Illes
Balears no passa. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 10524/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comitès de coordinació
aeroportuària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 10524/13, relativa a comitès de
coordinació aeroportuària, que formula el diputat Sr. Carlos
Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. La insularidad, como es conocido, nos
da un aspecto diferenciador, concediendo una importancia
singular, como no, al transporte aéreo, siendo un aspecto clave
de la conectividad aérea la gestión de nuestros aeropuertos con
la participación de instituciones propias, descentralizando su
gestión, la llamada cogestión aeroportuaria, para desarrollar
estrategias propias a nuestra realidad y necesidad insular.

Pero el gobierno socialista no tuvo interés en la cogestión
aeroportuaria. La realidad fue el intento de privatización de
AENA y de las torres de control incluidas las insulares, parada
por el actual gobierno al ser en el peor momento. 

Tal participación de instituciones propias y del sector tiene
antecedentes gobernando el Partido Popular: abril de 2005, se
crea la Mesa del transporte aéreo, y mayo de 2006 se crea el
comité asesor de cogestión aeroportuaria, abandonandolo
después el govern del pacto. 

Tras no hacer nada el anterior govern durante toda la
legislatura, salvo subvencionar con dinero público aerolíneas
privadas, este govern considera prioritaria la mejora de nuestra
conectividad, siendo uno de sus objetivos la máxima
participación de nuestras instituciones en una gestión
descentralizada de nuestros aeropuertos, y así fue transmitido,
al ser competencia estatal, a la ministra de Fomento por el
conseller de Turismo.

En la misma línea este govern ha constituido los comités de
desarrollo de rutas de cada aeropuerto, y su comisión técnica, y
ha ampliado la participación de entidades propias en la mesa del
transporte aéreo. El actual gobierno, sensible a ello, dio un paso
sin precedentes creando mediante el Real Decreto Ley 20/12 ,de
13 de julio, los comités de coordinación aeroportuaria, y la
posibilidad de constituir una comisión de coordinación de cada
aeropuerto, estableciendo que regularía su organización y
funcionamiento, como así ha hecho mediente el Real Decreto
697/13, de 20 de noviembre, cumpliendo una vez más lo
prometido.

Por todo ello, Sr. Conseller de Turismo y Deportes, le
formulo la siguiente pregunta: ¿qué valoración hace del reciente
real decreto que regula los comités de coordinación
aeroportuaria? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. La
valoración es positiva. Efectivamente el pasado 20 de
septiembre el Consejo de Ministros aprobó este real decreto, el
697/2013, donde se regula la composición, la organización y el
funcionamiento de los comités de coordinación aeroportuaria,
y es positiva evidentemente porque por primera vez las
comunidades autónomas van a participar de ese proceso de
gestión o de cogestión aeroportuaria con el Gobierno central, y
porque esto es resultado de una reunión que tuvimos el 24 de
enero de 2012 con la ministra, donde le solicitamos la creación
de estos comités. La ministra fue sensible y poco después fueron
constituidos gracias a la petición del Gobierno de las Islas
Baleares.
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En dicha reunión se trasladó a la ministra la necesidad de
participar, de descentralizar y participar en esos modelos de
cogestión para tener en cuenta las particularidades de cada uno
de los aeropuertos, y especialmente las realidades insulares de
nuestras Islas Baleares.

También le planteé la absoluta necesidad de la máxima
presencia y participación de los órganos e instituciones propias
de las Islas Baleares para poder participar en la fijación de las
distintas políticas de tasas, de tarifas, las operativas de
planificación de inversiones, y las decisiones comerciales de
cada uno de nuestros aeropuertos. De hecho finalmente dicho
real decreto garantiza la participación de las comunidades
autónomas, administraciones locales y organizaciones
empresariales y sociales más representativas de cada una de las
comunidades autónomas. De esta forma se completa el modelo
gestión en red y la adopción de iniciativas de cada uno de los
territorios en aras a la mejora de cada una de sus propias
conectividades.

Las funciones de estos comités son de naturaleza consultiva
y fueron establecidas por este decreto ley en diferentes ámbitos,
como la calidad de los servicios aeroportuarios y la actividad de
los aeropuertos, la definición de las estrategias a seguir y a
desarrollar en relación a los aeropuertos y el conocimiento de
las propuestas en materia de servidumbres aeronáuticas y
acústicas. El decreto entró en vigor el 21 de septiembre y en el
plazo de tres meses desde esa fecha, a partir de esa fecha
tenemos un plazo de 3 meses para que AENA nos requiera a
efectos de los nombramientos pertinentes de su composición. 

Estos comités estarán compuestos por 11 miembros; 1
presidente que será el Secretario General de Transportes y 10
vocales pertenecientes a cada una de las organizaciones que
forman parte del comité. Concretamente tendremos 2
representantes de la administración de la comunidad autónoma,
3 representantes de AENA aeropuertos, 3 representantes de
nuestras corporaciones locales, 1 representante de las cámaras
de comercio de la comunidad autónoma y 1 representante de las
organizaciones económicas y sociales de nuestra comunidad
autónoma. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 10528/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tributs cedits per l'Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 10528/13, relativa a tributs
cedits per l’Estat que formula el diputat Sr. Francisco Mercadal
i Alabern del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. “Balears es situa al
capdavant de la recuperació econòmica a Espanya, gràcies a una
excelAlent temporada turística que marca la progressió de la
majoria dels indicadors”, així ho vàrem conèixer ahir mateix,
segons l’informe El moment econòmic a les Illes Balears,
elaborat per la Direcció General d’Economia i Estadística.

D’altra banda, el mercat de treball continua amb la tendència
positiva iniciada mesos enrera. La desocupació registrada al
SOIB el darrer dia del mes de setembre es situa en 72.398
persones a les Illes Balears, la qual cosa representa un descens
del 6,8% respecte a l’any anterior.

És a dir, les dades de la recuperació que presenta la nostra
comunitat senyories no són casuals. El Govern, sense perdre ni
un minut, va començar a fer un seguit de reformes, de les que
avui ja veim els fruits. Per començar, un seguit de mesures
d’austeritat amb un ajust del dèficit públic mai vist abans a la
nostra comunitat autònoma, amb l’esforç, sens dubte, de tots els
ciutadans. D’altra banda, els mecanismes de pagament a
proveïdors que han tallat l’hemorràgia de les empreses
proveïdores de la comunitat autònoma. A més d’aquestes
mesures, s’han vist també acompanyades amb altres de calat en
l’activitat econòmica i de les empreses, com són la Llei de
suport a l’emprenedor i a les PIME, la Llei general turística, la
bonificació del 50% a les quotes empresarials de la Seguretat
Social dels fixos-discontinus, la declaració de projectes
d’interès autonòmic, el Decret de simplificació documental, la
simplificació dels horaris comercials, la simplificació dels
tràmits d’obertura de negocis sobre la base de la declaració
responsable, la Llei de suport a l’activitat audiovisual i moltes
més que estan en aquests moments en procés, o a tràmit
parlamentari, com és la Llei de pesca.

Totes aquestes mesures han ajudat, sens dubt, que
l’economia balear lideri, diguin el que diguin, la totalitat dels
indicadors econòmics. Un d’aquests indicadors sobre el que
poques o cap interpretació es pot fer, és la recaptació de tributs
cedits per l’Estat. Un indicador que no deixa cap dubte que la
millora econòmica de les Illes Balears és ja avui una realitat.

Per tant, voldríem conèixer Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts, com valora el Govern l’augment dels tributs cedits
per l’Estat l’any 2012 respecte el 2011?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Mercadal. Miri, per als
que sempre tenen raó, tot això que vostè acaba de dir no ha
contribuït en res a la situació de la nostra comunitat autònoma
en aquests moments.
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Efectivament, la recaptació líquida en concepte de tributs
cedits a les Illes Balears va arribar l’any 2012 a 343 milions
d’euros, la qual cosa suposa una pujada del 3,9% en relació a
l’any 2011, segons les dades del Ministeri d’Hisenda. En el
conjunt de comunitats autònomes la recaptació per aquests
tributs va arribar a la xifra de 8.900 milions d’euros, el que
suposa una davallada del 2,4%.

En termes absoluts, és veritat que hi ha cinc comunitats
autònomes que experimenten creixements positius de
recaptació, una d’aquestes les Illes Balears. També és veritat
que per fer comparances en termes homogenis, hem de tenir en
compte que totes les comunitats autònomes, excepte tres, tenien
posat l’impost de patrimoni l’any 2012, excepte les Illes
Balears, excepte Madrid i la Comunitat Valenciana. Per tant, en
termes homogenis, descomptant l’impost de patrimoni, només
dues comunitats presentaven taxes positives de creixement en
recaptació en matèria de tributs cedits, una la comunitat
autònoma de les Illes Balears, un 5,8% de taxa positiva i
Castella-La Manxa amb un increment del 2,6%.

Pel que fa també al comportament d’altres impostos a les
Illes, veim que va pujar la recaptació de l’impost de successions
i donacions en un 2,2% i el de transmissions patrimonials és
destacable que va pujar un 13,2%. Pujada de la recaptació de
l’impost de transmissions patrimonials que creim que es motiva
per dues qüestions bàsiques, una, la introducció per primera
vegada en el nostre sistema fiscal d’una tributació progressiva
en matèria de transmissions, i dues, perquè es correlaciona amb
un comportament de la nostra activitat econòmica positiu, amb
un creixement econòmic. 

Això també és important, perquè transmissions patrimonials
segurament no tornarà a les taxes del 2006 i de 2007, tampoc
ens convé que tornin. Estam fent una sortida de la crisi en què
els nostres empresaris, els nostres treballadors estan sortint
adaptant-se, estan sortint emprant les eines normatives que
posam al seu abast, com la Llei turística, o el Decret de zones
madures, estam reconvertint establiments hotelers i comercials
dels anys 70 i 80. 

Una política de reformes que fa tot això i acompanya el
creixement de la nostra comunitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 10530/13, de l'Hble. Diputat
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resolució del Parlament de
Catalunya en relació amb les iniciatives legislatives del
Parlament de les Illes Balears.

La setzena pregunta, RGE núm. 10530/13, decau per la no
assistència de la Sra. Cabrer.

I.17) Pregunta RGE núm. 10238/13,de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conflicte educatiu a les
Illes Balears.

I.18) Pregunta RGE núm. 10518/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a maltractament a les Illes Balears mitjançant els
pressuposts generals de l'Estat.

I.19) Pregunta RGE núm. 10538/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals del
2014 (II).

Atès l’escrit RGE núm. 10704/13, presentat pel Govern,
mitjançant el qual solAlicita l’ajornament de les preguntes
incloses en l’ordre del dia adreçades al President del Govern,
queden ajornades les preguntes següents: les RGE núm.
10238/13, 10518/13 i 10538/13.

II. InterpelAlació RGE núm. 9115/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a lloguer d'habitatges per
a ús turístic.

Passam així al segon punt de l’ordre del dia que correspon
al debat de la interpelAlació RGE núm. 9115/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a lloguer d’habitatges
d’ús turístic. En nom del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Bel Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Presidenta. El passat dia 6 de juny va entrar en
vigor la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del
mercat de lloguer d’habitatges, coneguda per la LAU. Amb
l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Sr. Rajoy va crear un greu
problema a moltes persones, propietaris que llogaven
apartaments de temporada, mitjançant canals de
comercialització turística, es varen trobar de cop i volta que el
que havien estat fent fins aquell dia, deixava de tenir empara
legal. El Govern del Partit Popular del Sr. Rajoy, on abans no hi
havia cap problema, amb aquesta llei en va crear un.

El problema és que queden fora de la Llei d’arrendaments
urbans una activitat econòmica molt significativa en aquestes
illes, que és el lloguer turístic de temporada, usant canals de
comercialització turístics. Aquests lloguers queden
expressament exclosos de la LAU, que els remet a una regulació
sectorial autonòmica.

A l’exposició de motius assenyala el per què d’aquesta
modificació. En primer lloc admet l’increment de la demanda
d’aquesta modalitat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor!
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

...és a dir, és un negoci interessant. Tot seguit, la posa dins
el sac de l’intrusisme i la competència deslleial al sector
d’allotjament i conclou que va en detriment de la qualitat de les
destinacions turístiques. No és que tenguessin dubtes, no, però
ens deixa ben clar que aquesta modificació està feta a petició del
sector d’allotjament, amb un objectiu clar: eliminar la
competència i així acaparar tot el sector d’allotjament.

Pot no agradar, però és una exposició de motius que diu la
veritat i posa les coses ben clares. Com a conseqüència però
d’aquest fet, aquest estiu molts de propietaris que lloguen
apartaments es varen trobar amb una situació d’inseguretat
jurídica, preocupació i desconcert, ja que des del Govern, sense
fer distincions, es varen llançar missatges molt negatius i també
repressius cap aquesta activitat. El Govern del Sr. Rajoy crea el
problema i el del Sr. Bauzá alarma, quan el conseller de
Turisme afirmà que no modificaria la Llei de turisme per
incloure aquesta modalitat d’allotjaments. Aquesta és la forma
d’actuar del Govern del Sr. Rajoy i del Sr. Bauzá, creen
problemes on no existeixen.

La qüestió és la següent, l’activitat que queda sense empara
legal, ja que ha estat exclosa de la LAU i no està contemplada
a la Llei de turisme, és el lloguer de temporada, tant d’estiu com
d’hivern, habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal
i les cases de poble, sempre i quan no es comercialitzin o
promocionin per canals turístics. Aquesta és l’activitat que es
troba sense empara legal.

Val la pena dir que el lloguer de temporada és totalment
legal i es pot dur a terme exactament igual que es feia abans, en
base a l’article 3.2 de la LAU, sempre i quan no s’usin canals
turístics per a la comercialització. Aquests lloguers queden
exclosos de la LAU per mor de la comercialització de canals
turístics. I la Llei de turisme els exclou per la tipologia,
habitatges plurifamiliars en règim de propietat horitzontal i
cases de poble.

El Govern es nega a regular una activitat econòmica molt
important, aproximadament un 13% dels nostres visitants opten
per aquesta modalitat d’allotjament i pot generar, segons la
Federació Hotelera de Mallorca, un moviment econòmic de
1.000 milions d’euros a l’any a les Balears.

La demanda d’aquesta modalitat d’allotjament ha crescut a
les nostres illes un 17% respecte de l’any passat, segons
estimacions. Els motius d’aquest augment són diversos: àmplia
gamma de preus, cada cop és major el nombre de persones que
volen un viatge fet a mida, independent dels majoristes de
viatges, que es volen fer les seves rutes, circuits i que vol viure
la destinació d’una forma diferent. I també la gran facilitat i
accessibilitat que donen les tecnologies modernes, on tot es pot
trobar, comprar i pagar per internet, sense intermediaris. Tot
això fa que aquesta modalitat experimenti aquesta pujada.

Una destinació turística madura com la nostra ha de fer
compatible l’oferta hotelera i ha de poder oferir als nostres
visitants això que la LAU precisament ha exclòs. No disposar
d’aquests tipus d’allotjament pot dur entre altres problemes,
com és que aquesta mateixa temporada, sense aquesta oferta
d’allotjament, hauria estat impossible acollir el nombre de

persones que ens han visitat, atès que l’ocupació hotelera ha
estat molt alta, afortunadament. En segon lloc, aquests visitants
si no troben aquí el que cerquen, aniran a altres destinacions que
sí compten amb aquesta oferta, València, Andalusia ,Catalunya,
Canàries sense anar més enfora.

Aquesta activitat econòmica és molt important per a moltes
persones en aquestes illes i com a propietaris que són i que
paguen els seus impostos, tenen dret a gaudir, disposar i fer
rendible el seu patrimoni de forma legal. Ho han de poder fer
tots els propietaris, els de xalets i els que no tenen xalets, per
què sí uns i altres no? Per què aquesta distinció? A què respon?
No respon a la demanda del mercat, això està clar. Ens pot
explicar, Sr. Conseller, per què la Llei de turisme fa aquesta
discriminació i amb quin criteri turístic se sustenta? 

Aquests mesos s’han sentit arguments a favor i d’altres en
contra de la regulació d’aquesta activitat, el nostre grup es
decanta per la regulació, en primer lloc perquè pensam que és
d’interès general per a aquesta comunitat; perquè és una
activitat econòmica que ja existeix i no regular-la pot aprofundir
aspectes negatius que pugui tenir, i perquè la no regulació pot
incidir de forma negativa sobre el mercat de lloguer d’habitatges
permanents, qüestions que creim que són els aspectes principals
d’aquest problema.

Qui argumenta a favor de la regulació, ho fa en nom de
l’interès general. Així hem vist defensar la regulació d’aquesta
activitat molts de batles de molts de partits, també del Partit
Popular, Sr. Delgado, també del Partit Popular, batles que, molt
més a prop de la realitat quotidiana dels ciutadans que els
membres d’aquest Govern, comproven l’efecte negatiu que per
a l’economia del poble i dels seus ciutadans té la no regulació.

Altres persones també s’han manifestat públicament per la
regulació. El Sr. Juan Nigorra Cobián, a un article d’opinió del
diari El Mundo diu que no regular-lo “no es ni justo, ni
inteligente, ni beneficioso para la sociedad”. En el mateix
sentit s’ha manifestat el Sr. Middelmann, que deia: “Cuidado
con este asunto, si no se encuentra una solución adecuada y
razonable, que a mi entender debe ser fiscal, podemos perder
muchos visitantes. Esto afectará gravemente a la connectividad
de los destinos turísticos y de rebote también a la industria
hotelera”. Les implicacions de la no regulació són moltes i en
tot cas negatives. És necessari per assegurar un estàndard de
qualitat, per assegurar la tributació que correspon, per no perdre
la connectivitat, per no perdre visitants. És de justícia regular-
ho, és d’interès públic. Són molts els arguments per a la
regulació.
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És evident que la situació actual ha abocat a una situació
d’inseguretat jurídica a moltes persones propietàries, que
comproven que aquest Govern els dificulta l’exercici
constitucional del dret a gaudir de la seva propietat. La
incidència que té sobre l’estacionalitat que pot tenir la regulació
d’aquest tipus de lloguer és positiva per a la destinació, ja que
atès que els hotels tanquen a l’hivern, per cert, les previsions
d’aquest hivern són funestes, de desembre fins a març mai hi
havia hagut tan poca planta hotelera oberta, i amb aquests tipus
d’allotjament es pot atendre a una demanda que d’altra forma no
seria possible. A més, aquests clients fan molta despesa fora de
l’habitatge llogat i poden ajudar a pujar la despesa turística, tot
el contrari del que passa en els establiments del tot inclòs, allà
on sabem que no se gasta ni un euro fora de l’hotel.

Dir que aquesta activitat és un cau d’economia submergida
és una afirmació arriscada i segurament falsa. El que sí sabem
de forma certa és l’existència d’oferta ilAlegal dins els hotels,
vostè mateix ens ho ha explicat, aquí sí que n’hi ha i molta
d’economia submergida i des de fa anys! L’oferta d’allotjament
no pot acusar ningú de frau, ni el PP tampoc. Com per tot, hi ha
de tot. De totes formes no hi ha dubte que amb la regulació
s’afavoriria el pagament dels impostos que pertoquen.

Fins el dia 6 de juny, aquesta activitat econòmica tenia una
convivència pacífica amb l’altra oferta d’allotjament. Cap
problema, pensar ara que hi pot haver una sobrecàrrega
mediambiental, que fins ara no ha estat així, sobretot quan la
que acapara major nombre de visitants i més percentatge
d’ocupació és l’allotjament hoteler, no té cap sentit. 

Són molts els arguments que van a favor d’aquesta possible
regulació. Nosaltres el que voldríem amb aquesta interpelAlació
és, Sr. Conseller, que ens digués un seguit de qüestions.
Nosaltres hem vist que molta gent es posiciona a favor i d’altra
banda, de no regular-ho, n’hem vist molts pocs, hem vist la
Federació Hotelera de Mallorca i vostè mateix. Per això volem
que ens digui, Sr. Conseller, de quina part està. Volem saber si
pensa regular el segment que amb la modificació de la LAU ha
quedat sense cobertura legal; volem saber si farà el que li
correspon fer, solucionar els problemes dels ciutadans, o si
després d’haver estat el causant del problema, els deixarà tirats
a la seva sort i els condemna a la ilAlegalitat.

Volem saber si a pesar de les pressions perquè no ho faci,
regularà aquest segment, donant seguretat jurídica als
propietaris i garantia als consumidors. Volem saber si vol evitar
distorsions en el mercat de lloguer d’habitatges permanents.
Volem saber si aquesta vegada atendrà l’interès general i
regularà una activitat molt important turística i econòmica per
a molts de ciutadans d’aquestes illes.

Escoltin els batles, Sr. Delgado, i ens respongui.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Govern té la paraula el conseller de Turisme Sr.
Delgado.

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

Gracias, Sr. Presidente. En el año 1984 se reguló por
primera vez la figura de la vivienda turística vacacional y
posteriormente fue recogida en la Ley general turística, 2/99, así
como en la Ley 2/2005, de comercialización de estancias
turísticas en viviendas. Pero hay que tener en cuenta que toda
esa normativa se refirió siempre a viviendas unifamiliares, por
lo que en ningún momento el alquiler de viviendas en edificios
plurifamiliares, vía comercialización turística, ofreciendo
servicios turísticos, ha sido una actividad legal.

Por lo tanto, es importante dejar muy claro que esta
polémica suscitada, curiosamente más de un año después de la
aprobación por este Gobierno de la nueva Ley del turismo, está
parcialmente fundamentada en el hecho falso y artificial de que
hemos sido nosotros los que hemos ilegalizado los alquileres
turísticos de las viviendas plurifamiliares, cosa totalmente falsa,
puesto que sólo se puede ilegalizar lo que es legal, no lo que ya
era ilegal. Usted precisamente trabajando en la Conselleria de
Turismo, vio y tramitó muchísimas actas de inspección contra
ésta, ésta, precisamente esta actividad.

Por otra parte es muy importante dejar muy claro que la no
inclusión de la tipología plurifamiliar, como una de las
susceptibles de alquiler turístico en la nueva Ley de turismo se
hizo más de un año, como digo, de común acuerdo con todos,
absolutamente todos los consells insulars. Ninguno quiso, ni
quiere, introducir la regulación del alquiler de los
plurifamiliares en la normativa de nuestras Islas Baleares. Ello
hay que unirlo al hecho de que la reciente modificación de la
Ley de arrendamientos urbanos no ha supuesto absolutamente
ningún cambio respecto a la anterior en esta materia,
absolutamente ninguno. Dicha ley excluye, es cierto, en su
artículo 5 los alquileres turísticos, que en Baleares siempre han
sido sancionados y si lo hacían sin estar autorizados ni
registrados.

Por otro lado, en su artículo 6 no marca plazo mínimo de
alquiler para cualquier tipo de vivienda por lo que el alquiler de
estancias cortas sin servicios turísticos y sin comercialización
por canales turísticos es posible con el marco legal actual. Por
lo que todo sigue como antes. Por ello, la conselleria ahora y en
el pasado ha realizado campañas periódicas de inspección
contra la comercialización turística de la oferta ilegal, no contra
los alquileres de corta duración que se pueden comercializar
amparados por la Ley de arrendamientos urbanos. 

Por su parte, la Ley del turismo dispone de herramientas que
permiten conjugar la propiedad de un apartamento con su
comercialización, como son los condominios de nueva
introducción legal, que deben estar ligados a una explotación
turística para no distorsionar los derechos y deberes de los
demás propietarios ajustándose todos a las mismas reglas del
juego. Además, dicha ley pasó a permitir la comercialización
turística de todo tipo de viviendas unifamiliares, de las pareadas
y de las asimiladas como casas de pueblo unifamiliares
entremedianeras. Ello supuso ampliar, con respecto a su
normativa, a su legislación que usted no tocó, las tipologías a
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todas las posibles, salvo a edificios plurifamiliares de uso
residencial, que en todo caso podrían plantear al ayuntamiento
correspondiente una modificación de planeamiento para el
cambio de uso residencial a turístico, respetando así la
competencia municipal respeto a los usos del suelo.

No olvidemos que desde el año 1984 hasta el 2012, desde el
84 hasta el año pasado, se dieron de alta a las Islas Baleares
aproximadamente 5.500 viviendas, 5.500 desde el 84 hasta el
2012. Desde la Ley de turismo, es decir, en un año, lógicamente
ante la clarificación, facilitar y ampliación de los supuestos y las
tipologías susceptibles de alquiler turístico hasta la fecha, en un
sólo año, se han dado de alta aproximadamente 4.000 nuevas
viviendas, cuando en todos los años anteriores había 5.500, lo
que puede suponer 35.000 plazas vacacionales nuevas y un
potencial de 12.500.000 nuevas pernoctaciones. 

¿De qué discriminación se habla, si hemos ampliado las
tipologías, si hay tantas en un año legalizadas como en todas las
legislaturas anteriores? ¿Amplió usted la tipología? Nosotros
hemos amplíados las tipologías. ¿Y usted qué hizo cuando
estuvo gobernando? ¿Amplió la tipología? Nosotros hemos
ampliado aparte algunas tipologías, ustedes no hicieron
absolutamente nada. Así que, si nosotros discriminamos, cosa
que no es cierta, ustedes discriminaron muchísimo más.

En consecuencia, la actual oferta legalizada de alquiler
turístico asciende aproximadamente a casi 10.000 viviendas, lo
que supone entre 80.000 y 100.000 plazas vacacionales con un
potencial máximo de 30 millones de pernoctaciones a lo largo
de todo el año. Sin embargo, según los datos de que dispone la
conselleria el porcentaje de turistas que llegan a las Islas y se
alojan en viviendas de alquiler turístico se encuentran en una
horquilla que va del 9 al 12, 4%, siendo la más alta la referente
a un total de 1.557.000 turistas, por lo que, traduciendo las
pernoctaciones y aplicando el porcentaje más favorable,
estaríamos hablando de un máximo de 17 millones de
pernoctaciones anuales, con la particularidad de que dichas
pernoctaciones se concentran sobre todo en los meses de
verano. Porque, no olvidemos, en los meses de enero y febrero
de 2012 bajaron un 10% la llegada de turistas para alojamientos
en viviendas de alquiler, mientras subía menos de un 10% en
noviembre y en diciembre, produciéndose únicamente un
incremento en temporada alta. 

Por ello, la aseveración realizada de que se trata de un
turismo desestacionalizador no es cierta, es un turismo
tremendamente estacional, ello provoca que en temporada alta
se supere el número de la oferta legal y parte de la misma no
esté ocupada, mientras que existe abundante oferta ilegal, por lo
tanto, existe un potencial de pernoctaciones anuales en la oferta
legal que supera ampliamente a la total oferta que llega a lo
largo del año, pero la afluencia de este tipo de turistas no se
distribuye equitativamente a lo largo del año sino que se
concentra precisamente en los meses de verano.

Es más, si a día de hoy disponemos aproximadamente de
100.000 plazas vacacionales legalizadas y tenemos en cuenta el
potencial a legalizar en el futuro con el marco legal creado a
partir de nuestra ley, podríamos decir que disponemos de un
parque potencial de vivienda suficiente para asumir la demanda
del mercado actual.

Por otra parte, la oferta ilegal de alquileres turísticos está
haciendo competencia desleal a la regularizada y a la legal,
impidiendo a su vez que la oferta legalizada tenga una
ocupación mayor que en años anteriores, por lo que la
conselleria, como no puede ser de otra manera, debe defender
a la oferta vacacional legal frente a la que opera ilegalmente.

Por todo lo dicho, ampliar la regulación del alquiler turístico
a las viviendas ubicadas en edificios plurifamiliares supondría
dinamitar el modelo turístico de las Islas Baleares y obviar lo
que tantas patronales y grupos políticos llevan años
defendiendo, incluso en los momentos de oposición frontal a
nuestra ley. Porque resulta curioso que estos grupos defiendan
ahora la eliminación del ratio turístico, de la necesidad de
eliminar plazas turísticas obsoletas para dar de alta nueva
plazas, del principio de unidad de explotación, del principio de
uso exclusivo, de la creación de nuevas plazas de categorías
superiores, de la necesidad de separar usos turísticos y
residenciales, etcétera. 

Dicha legalización supondría también dinamitar el modelo
territorial y urbanístico de las Islas Baleares e invadir de un
modo fraudulento las competencias municipales, con la misma
provocaríamos un fraude de ley al permitir que un suelo de uso
residencial por la posibilidad de alquiler turístico se convirtiese
de facto en explotación turística. Ello supondría dinamitar las
propias DOT y los planes territoriales, instrumentos que limitan
el crecimiento máximo del suelo urbano, pero que podrían
quedar en papel mojado al existir la posibilidad de un
crecimiento turístico sin amortización de plazas y además
utilizando el suelo no destinado a ello y consumiendo suelo
vacante que la legislación prevé como necesario para un
horizonte a medio plazo.

Ello supondría, también, dinamitar el mercado de viviendas
de alquiler no turístico, haciendo inasumibles esos alquileres a
familias al ser más rentable alquiler tres o cuatro meses esas
viviendas que hacerlo de un modo legal el año completo.
También supondría la imposibilidad que los trabajadores de las
zonas turísticas pudiesen acceder al alquiler de una vivienda a
un precio mensual razonable en su zona o municipio de trabajo
y ello supondría dinamitar el derecho al descanso de los
residentes de comunidades de vecinos o incluso de zonas o
pueblos completos.

Aquel que está exigiendo legalizar los alquileres de
viviendas de un edificio plurifamiliar está proponiendo invadir
competencias municipales e insulares, está proponiendo crear
conflictos sociales entre vecinos y turistas, está distorsionando
el mercado de alquiler de las Islas y está propiciando la creación
de una nueva burbuja inmobiliaria a costa de suelo residencial
vacante y del parque de viviendas existentes. Y lo único que va



4352 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 15 d'octubre del 2013 

 

a conseguir es crear una presión inasumible en los meses de
julio y agosto donde los recursos de nuestras islas ya están
sobresaturados incrementándose aun más la diferencia con la
infrautilización de los mismos en los meses de invierno, en
contra de todo lo propuesto por nuestro plan integral.

Por último, en relación a las afirmaciones de que es una
actividad económica permitida en todo el mundo, decirles que
en España únicamente se ha regulado en Cataluña y en
Valencia. En Cataluña ha sido un fracaso y en Valencia tres
cuartas partes de las viviendas no se han dado de alta, todo ello
al margen de que el modelo turístico valenciano nada tiene que
ver con el nuestro.

Por otra parte, la Ley de arrendamientos urbanos permite el
alquiler de viviendas sin especificar el tiempo de duración del
contracto, por lo que los temas relativos a la tributación fiscal,
la cédula de habitabilidad, el seguro de responsabilidad civil ya
son exigidos al realizar la acción de alquiler de una vivienda. Y
el hecho de solicitar que los ayuntamientos desarrollen
ordenanzas reguladoras de la convivencia, seguridad e higiene
como garantía, tanto para los ciudadanos como para los
visitantes, demuestra en el fondo que son conscientes que el
alquiler de las viviendas vacaciones en edificios plurifamiliares
va a plantear problemas de seguridad, conveniencia e higiene.

Es decir, Sra. Oliver, al final lo que he sacado de sus
comentarios es que nosotros discriminamos, que gobernamos
sólo para unos, pero no olvide una cosa, nosotros hemos
ampliado las tipologías, nosotros no hemos llegado al
plurifamiliar por los motivos que le hemos explicado, ni una
sola isla hasta el momento quiere, hasta el momento y nos han
dicho que no lo quieren hacer, ni una sola isla quiere extenderlo
al plurifamiliar por los motivos que le hemos explicado, pero
nosotros lo hemos extendido a las pareadas, a las casas
unifamiliares entre medianeras en los pueblos, cosa que ustedes
no hicieron y a los hechos me remito, 5.500 viviendas legales en
todas las legislaturas anteriores y 4.000 nuevas viviendas en lo
que llevamos de ley, es decir, en un sólo año.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Delgado. Per al torn de rèplica té la paraula la
Sra. Isabel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és evident que abans no
hi havia un problema i ara hi és, la situació no és exactament la
mateixa, hi ha tota una sèrie de persones, de propietaris que
tenien una activitat econòmica legal, d’acord amb la Llei
d’arrendaments urbans, i avui, per la política del Sr. Rajoy de
sucumbir a les pressions del sector d’allotjament, perquè ho diu
l’exposició de motius, jo no m’ho invent, ho compartesc
evidentment, però no m’ho invent, aquestes persones no poden
dur a terme aquesta activitat. 

Discrep d’una sèrie de qüestions que vostè ha dit, és a dir,
València, Catalunya, Canàries i Andalusia ja ho tenen regulat
perquè han vist que era necessari fer-ho. I Menorca ha dit
públicament, el Consell de Menorca ha dit públicament que ell
sí regularia aquesta qüestió perquè pensava que és molt
important. 

A mi em crida l’atenció de tot el que vostè ens ha dit que,
bé, veig que no la regularà perquè vostè està presoner i ha de fer
el que li manen, llavors, no li queda més remei que obeir tot allò
que li comenten. Pel canvi de model, em crida molt l’atenció
que vostè vengui i ens expliqui el tema del canvi de model, Sr.
Delgado, hem de ser seriosos, regular aquest tipus de lloguer
que queda fora de la LAU, miri que li dic exactament això, el
que queda fora de la LAU, que és el que per tipologia no és dins
la Llei de turisme i el que, pel sistema de comercialització, és
fora de la LAU, hem de saber bé de què parlam, aquest no és
cap canvi de model turístic. 

El canvi de model turístic l’ha fet vostè ja aquest darrer any,
en un any vostè ha fet, i ho sap perquè ho ha fet vostè, una llei
i dos decrets lleis, i en aquesta llei, veig que li he de recordar, és
vostè qui dinamita el principi d’ús exclusiu, no som nosaltres ni
els dels lloguers turístics; a l’article 78, on hi ha el canvi d’ús i
de solars i d’edificis turístics, permet un ús turístic i residencial
dins una mateixa parcelAla. I per si no bastava, a l’article 32, en
els establiments d’allotjament, també es poden fer molts altres
usos sense necessitat de la preceptiva llicència, aquest és el punt
essencial i d’inflexió del principi d’ús exclusiu dinamitat, a la
Llei de turisme seva. 

Li he de recordar de la llei també el més menyspreu absolut
per la planificació i per l’autonomia municipal, quan la llei
deroga el POOT i no té el PIAT aprovat ni cap règim transitori.
Això és l’urbanisme a la carta, que li hem dit tantes vegades, ara
no ens pot dir que vostè no regularà això per tota una sèrie de
qüestions que no vénen al cas. Li he de recordar la disposició
addicional novena de la llei, Sr. Conseller, on permet que en tot
tipus de sòl rústic, després d’aquesta pregunta que hem sentit
avui que li ha fet una diputada, amb independència del seu grau
de protecció, es poden dur a terme construir establiments de
turisme rural? Li he de recordar les dispenses, les exoneracions,
les excepcions i la llei sempre a favor de la compactació,
densificació, consolidació i fora esponjament? Li he de recordar
que el concepte de qualitat de la seva llei és tancar porxos,
balcons i fer més places? Li he de recordar que, a més, tot això
no va bastar i el Decret 8/2012 encara va anar més enfora,
urbanisme a la carta per al sector d’allotjament, via lliure per
Ses Fontanelles?

Però, Sr. Conseller, la mar com més té, més brama, i tot això
tampoc no ha bastat i ha estat necessari un altre decret llei,
l’1/2013, de mesures urgents de caràcter turístic i d’impuls de
les zones madures. Aquest impuls s’ha concretat amb
increments del 20% del volum i la possibilitat de pujar dues
alçades únicament per als edificis d’allotjament. El canvi de
model ve per aquí, no ens vulgui enganyar, no vulgui enganyar
ningú, i no s’amagui rere arguments que són falsos, més places,
més alçades, més volum, menys ràtios, més ciment, cap
esponjament, compatibilització d’usos turístics i d’altres.
Aquestes són les bases del seu model que jo no m’invent, que jo
únicament he recollit de tota aquesta normativa que en un any
vostè ha fet. 
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És vostè, Sr. Conseller, presoner del sector d’allotjament en
detriment de tota la indústria turística, el problema l’ha creat el
Govern del Sr. Rajoy i vostè ha creat aquesta alarma quan ha dit
que no ho pensava regular. Surti d’aquesta presó, Sr. Conseller,
si no surt no podrà fer res. Ja sé que a nosaltres no ens escolta,
ja ho sé, però escolti el Sr. Nigorra, escolti el Sr. Middelmann,
escolti tants de batles del Partit Popular que li demanen que
reguli aquesta activitat econòmica per bé de tota la indústria
turística i dels ciutadans d’aquestes illes.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. I per tancar la qüestió en torn de
contrarèplica té la paraula el Sr. Delgado.

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

Gracias, Sr. Presidente. Con el anárquico desarrollo que
sufrieron la mayoría de las zonas turísticas en épocas pasadas en
una misma manzana o incluso parcela se mezclaban las
edificaciones destinadas a uso residencial y las destinadas a
alojamiento turístico, además de establecimientos de oferta
complementaria y de ocio. Esa mezcla de usos generó enseguida
numerosos problemas ya que los residentes permanentes tienen
unos hábitos, unas aspiraciones y unos horarios bastantes
diferentes de los turistas que están ubicados en hoteles vecinos,
los cuales residen en el establecimiento sólo durante unos días
buscando diversión y entretenimiento por lo general y provocan
un nivel de ruidos mucho mayor que el de aquéllos.

La solución a este problema de mezcla de usos se ha
intentado en nuestra legislación fundamentalmente a través de
dos técnicas diferentes, basadas ambas en la separación de usos
residenciales y usos alojativos. La primera, consiste en el
principio de uso exclusivo, recogido ya en el Decreto Cladera
2 del 87, la ley del 88 y la Ley general turística del 99, principio
que supone que el suelo edificable afectado a un determinado
establecimiento o alojamiento no puede albergar otras
instalaciones o construcciones que no estén estrictamente
ligadas a explotación turística de que se trate. Por tanto, esa
parcela no puede contener edificación de uso residencial ni
tampoco es admisible que en un mismo edificio se comparta uso
residencial y uso de alojamiento turístico.

Y la segunda técnica se cifra en el mandato que hicieron los
planes de ordenación de la oferta turística a los planes
municipales para que procedieran a la separación de usos
residenciales de los usos turísticos.

El otro problema de fondo es el de la exigencia o no de
profesionalidad a los prestadores de servicios turísticos. Desde
el viejo estatuto ordenador de empresas y actividades turísticas
del 65, la normativa ha demandado de siempre que el prestador
de cualquier servicio turístico sea un empresario o una empresa
dados de alta administrativamente y con las correspondientes
autorizaciones y habilitaciones a fin de garantizar la calidad de
los servicios que se presten. De este modo, nadie que no sea
empresario puede prestar legalmente servicios turísticos, aunque
tenga los medios para ello. Por ejemplo, no se puede ejercer la
actividad retribuida de transporte de personas en vehículos o
automóviles aunque se disponga de un coche si no se tiene la
licencia de taxista o transportista. Este criterio se mantienen
plenamente vigente en la actual ley de turismo balear.

Pues bien, en caso de que se permita ilegalmente el alquiler
de pisos a turistas en un edificio plurifamiliar estos dos
principios básicos de nuestra normativa turística, y que siempre
se han considerado plenamente acertados, se derrumban
estrepitosamente, ni hay uso exclusivo del edificio ni existe
profesionalidad del prestador de servicio de alojamiento. 

Por otra parte, si desde hace tiempo se viene diciendo que
sobran miles de places alojativas en las Islas, ¿cómo se puede
justificar ahora la legalización de golpe de la enorme bolsa de
plazas que albergan los numerosos pisos que se alquilan a
turistas? Por todo ello, y como conclusiones, considero que
legalizar el alquiler de pisos a turistas en edificios
plurifamiliares sería un grave paso atrás en nuestra legislación
turística y de una correcta política que se ha mantenido durante
décadas. 

“La situaciones de hecho nacidas en el pasado en situación
de alegalidad o tal vez de ilegalidad no pueden condicionar las
políticas legislativas claramente acertadas que persiguen
mejorar, en definitiva, la calidad de nuestro producto turístico”.
Señores diputados, esto que les acabo de leer no son líneas mías,
son del catedrático de Derecho Administrativo, Avelino Blasco
Esteve, y fueron publicadas el pasado 4 de setiembre en el
periódico Última Hora. 

Pero por si no les bastaran estos motivos, le aseguro, Sra.
Oliver, que este gobierno no va a legislar en contra de los
consells insulars. Hubo una reunión, en verano, cuando hubo
esta especie de explosión mediática informativa sobre este tema,
nos reunimos los principales alcaldes que, según datos de la
Cámara de Comercio, tenían un mayor número de viviendas
vacacionales, con los representantes de todos los consells y ahí,
me gustaría que usted hubiera estado, porque la consellera de
Turismo del Consell Insular de Formentera le explicó a los
alcaldes, le explicó a los alcaldes, que no cambia absolutamente
nada, que la Ley de arrendamientos urbanos no cambia
absolutamente nada de nada de nada, y si no pregúnteselo a su
consellera de Turismo de la isla de Formentera que se lo
explicará porque usted no tiene capacidad para entenderlo...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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... en ese momento es donde los consells insulares quedaron que
ellos pedirían y que estaríamos dispuestos a modificar la ley si
ellos lo solicitaban en el sentido de que pudieran ellos cambiar
la tipología constructiva. ¿Saben qué dijeron? Mallorca, que no
estaba interesada; Formentera e Ibiza, rotundamente en contra
de cambiar la legislación actual, y Menorca que va a presentar
una propuesta, pero que en ningún caso se va a extender a los
plurifamiliares.

Sra. Oliver, creo que, sinceramente, ¿qué problema ven en
nuestro posicionamiento si van a decidir los consells insulares?
Los alcaldes no se van a volver a quejar, su consellera de
Formentera les explicó perfectamente que no cambia nada y
dijeron, entonces no queremos nada. No van a volver a salir, no
van a volver a salir. Creo, sinceramente, que lo que ocurre es
que nuestra solución les ha cogido con el pie cambiado y ahora
tienen que justificar su oportunista actuación ante una postura
totalmente inatacable e intachable. Les aseguro que no seremos
nosotros los que legislemos en contra de la opinión de alguna
isla, ¿lo harían ustedes?, ¿legislaría usted en contra del Consell
de Formentera? Lo dudo sinceramente.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Delgado. 

III. Moció RGE núm. 10336/13, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a educació a les Illes Balears, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 9678/13.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE núm. 10336/13, presentada pel
Grup Parlamentari Més, relativa a educació a les Illes Balears,
derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 9678/13.

Intervenció del Grup Parlamentari Més per defensar la
moció i si pertoca la modificació dels termes de la iniciativa,
escrit núm. 10394/13. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
N’estam farts, crec que tots ja n’estam farts de mentides sobre
el TIL! Farts de mentides contra l’educació, contra els mestres,
farts de mentides contra els pares, contra la Universitat, farts de
mentides i farts d’autoritarisme, farts d’imposicions, de
“torquemadas” i de “macartys”, farts de mentides i de
menyspreu sobre una manifestació monumental que demana
canvis en la política educativa! N’estam farts de neofranquisme,
senyors diputats, farts!

(Remor de veus)

Farts, farts!...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Ja els han pogut comptar, els favorables al TIL, ja els han
pogut comparar amb els que es manifestaren contra la seva
política educativa, ja han tengut temps d’extreure conclusions;
ja s’han fet una idea del que pensa la majoria, silenciosa o no?
O en realitat se’n regalen del que pensin els ciutadans?

Necessitam un sistema educatiu consensuat i no imposat des
del Govern, els sona? És al seu programa electoral. Rectifiquin,
demanin disculpes i depurin responsabilitats.

L’objectiu prioritari ha de ser recuperar de ver la normalitat
a les aules, no s’instalAlin en el conflicte perquè en
l’enfrontament, i molt menys des de la repressió, no s’avança en
cap millora educativa, no s’avança en res. Els governs que
imposen el seu ideari sobre una comunitat científica, sobre una
comunitat docent són un perill per a la societat. 

Reconeguin la magnitud de la manifestació històrica de dia
29 de setembre, una tal mobilització no pot resultar eixorca. Els
seus objectius, a favor d’una educació consensuada i de qualitat,
són ben atendibles i passen per derogar l’engendrament d’aquest
decret llei del TIL.

Deixin de dir dois sobre els manifestants, respectin la seva
pluralitat. Mirin, és bo de veure que des de paràmetres
partidistes aquest plantejament bipolar que fa el Partit Popular
entre dues mallorques, entre dues illes balears, la que defensa la
pròpia identitat i la que aposta per la castellanització a ultrança,
fins i tot ens convé, els ho confés. Han arribat a dir que hem
viscut una manifestació independentista descomunal,
independentista. Potser per aquest camí arribarà, però avui
aquesta caracterització del 29S no només és falsa, absolutament
falsa, és que és deshonesta i, el més trist encara, es fa amb la
intenció de crispar i de promoure fractura social.

Són uns autèntics irresponsables! Deixin d’insultar els
mestres i els professors, deixin de dir que no fan feina, deixin de
caricaturitzar-los amb..., basta ja d’infàmies!

Deixin de negar la magnitud de la seva mobilització. Bé, a
estones, perquè tan aviat ens diuen que no hi va anar ningú, a la
vaga, com que els nins estaven totsolets quan hi havia un 30%
de serveis mínims i ningú, ningú no feia vaga i ho han dit
càrrecs públics seus. Que s’obliga als mestres a posar-se
camisetes, que s’usa als nins, bé, no seguiré perquè tot plegat fa
fàstic! Fàstic!
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 A l’inrevés, prestigiem la tasca dels docents, se’n recorden?
És al seu programa electoral, prestigiem la tasca dels docents.
És així com compleixen el seu programa? I deixin d’amenaçar
els pares, deixin d’amenaçar-los. Avui volem, ben al contrari,
un reconeixement a la tasca d’associacions de pares i mares i
exigim un respecte escrupolós per la llibertat -per la llibertat!-
dels pares i mares respecte de les mobilitzacions en favor de
l’educació. Hi votaran en contra, com sembla que ho fan amb
l’esmena a la totalitat? És intolerable. I això ho ha de dir aquest
parlament, intolerable que hagin posat en qüestió la custòdia de
milers i milers de pares o que se’ls vulgui intimidar amb llistats
d’alumnes absents.

Cal una rectificació pública i clara del Govern i el cessament
de tots aquells que s’han prestat a aquest desbarat. Això no pot
quedar així. No es pot entimar als pares responsables que poden
perdre la custòdia dels seus fills perquè no actuen d’acord amb
els dictats del PP. Això és totalitarisme!, bé, totalitarisme?,
totalitarisme de la pitjor mena! No hi pot haver una Defensora
del Menor tan irresponsable! No hi pot haver una portaveu del
Govern que se’n fa ressò ni una portaveu d’Educació al
Parlament, això fa empegueir!

Volem llibertat en l’educació, llibertat! No la imposició a
tots els centres contra el parer dels consells escolars, dels
claustres i dels directors. Volem que hi hagi llibertat i
participació! Això té un nom: consells escolars, l’òrgan
democràtic de govern de les escoles, que el TIL menysprea i
que la LOMQUE matxuca!

Més mentides, diu Bauzá a Onda Cero que a Mallorca els
nins han d’anar a la privada o a la concertada per aprendre
anglès. I això d’on s’ho treu, això d’on s’ho treu? Però si a la
concertada li han permès anar per la via de l’article 20 i tots s’hi
han tirat, mentre que a la pública no li consenten, exigeixen més
classes en anglès a la pública que a la privada i llavors se’n va
el nostre president a la ràdio estatal a dir que els nins si volen
estudiar anglès a les Illes Balears han d’anar a la concertada. Ja
n’hi ha prou, basta de mentides!

Mentides com que no hi ha d’haver matemàtiques en anglès;
ves sí si hi ha d’haver matemàtiques en anglès, segons el decret
llei, si no enguany, l’any que ve! 

(Remor de veus)

Han de girar totes les assignatures..., sembla que algú no se
l’ha llegit, el decret, realment, eh? El tenc, el tenc, el llegirem,
el llegirem.

(Remor de veus)

Mentides com que els altres no volem millorar
l’aprenentatge d’anglès; però, qui s’ho pot creure? Sra.
Consellera, read my lips, read my lips, tots volem millorar
l’aprenentatge d’anglès, per l’amor de Déu! Però de veritat, no
com un eslògan, no com a una coartada per llevar el català, no
a costa de les matemàtiques, de les socials, de l’educació
artística, no a costa dels continguts, no com un experiment on
els nostres fills fan de conillets d’índies. 

Per això volem que siguin experts, els que dissenyin el
model, que es consensuï amb la comunitat educativa i al ritme

que faci falta. I, fins allà on sigui possible, i per què no s’ha de
fer en llibertat? L’objectiu és arribar a uns nivells de
coneixement, per què no hi ha d’haver distints camins per
arribar-hi? Avaluem-los i si uns projectes lingüístics no se’n
surten, els haurem de corregir, però no carreguem sobre els
d’èxit perquè vostès han fet canviar projectes lingüístics que
funcionaven, fins i tot a nivell de trilingüisme! Vostès
condemnen al fracàs el que està funcionant. I alerta, que si anam
per avaluacions se’n poden dur sorpreses, perquè han dit
mentides i més mentides sobre la competència lingüística que
hi ha a les Illes Balears amagant o tergiversant les avaluacions
que havia fet l’IAQSE. Actuem des del rigor i no des de
prejudicis sectaris i des de la imposició que són garantia de
fracàs.

En aquesta reflexió hi ha de participar en primer terme la
Universitat, perquè nosaltres sí creim en la Universitat, en la
Facultat d’Educació, en la Facultat de Pedagogia, en les
filologies, hi creim, més que en els sabers que tenen els hotelers
sobre com s’ha de fer pedagogia.

Per un altre vent, en aquesta proposició també demanam a
la consellera que contesti les preguntes que li feim en comptes
de riure-se’n contínuament d’aquest parlament. 

Li hem demanat què duen gastat en la vergonyosa campanya
de publicitat sobre el TIL, no em va contestar. Li hem demanat
quants centres no compten amb projectes lingüístics adaptats al
TIL aprovat per la conselleria, i no ens contesta o avui ens diu
mentides, que tots estan aprovats, això és fals! Li hem demanat
quants centres..., també li han demanat els mateixos directors,
divendres, mitja dotzena de preguntes elementals, com deia en
la intervenció anterior, un mes després d’haver començat el curs
no sabem com aplicar el decret llei, és un caos, un caos i una
vergonya.

El PP ha dit arreu -arreu- que no s’aplicarà a primer d’ESO,
si vostès van a demanar què es farà a primer d’ESO, diuen “no,
no, això ja ha dit el PP que ho lleva”, ho ha dit a reunions als
pobles la setmana passada i avui ens diu la consellera que no,
que s’aplica a primer d’ESO i ja ho veurem quan acabi la
negociació. Bé, muy largo me lo fiais .

El punt 9 de totes maneres va al bessó de la campanya que
fa el PP. Volem que declari -no ens n’amagam gens- que la
llengua catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears, ha de
ser la llengua vehicular de l’ensenyança i ha de jugar un paper
central en la cohesió comunitària. Defensam que la llengua
pròpia jugui un paper equivalent al que juguen les llengües
pròpies arreu del món. Comparin-ho amb el món que vulguin!,
el que fa Finlàndia, el que fa França, el que fa Alemanya, el que
fa Castella, és al que es va comprometre l’Estat espanyol en
signar la Carta Europea de llengües minoritàries o regionals,
tenia distints models per firmar la carta, però va firmar que es
donaria l’ensenyança en -en- la llengua pròpia del país, i per
cert, l’annex a Espanya va aclarir que “en”,  que “en” les
llengües  pròpies era a les Illes Balears el català.
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Més encara, és que volem que el Parlament faci un
reconeixement a la tasca de l’escola en aquest sentit, a la tasca
de cohesió en una societat on es parlen un centenar de llengües
i on avui mateix hi ha més de 25.000 o 26.000 alumnes
estrangers. Volem que l’escola rebi el nostre agraïment. Volem
que rebi el nostre suport i el nostre reconeixement perquè ha fet
miracles. I tot això, garantint -ho repetesc, ho repetesc- el
coneixement del castellà i un nivell suficient d’anglès al final de
l’educació obligatòria.

Per últim i vaig acabant, volem que el Parlament aposti per
instituts de democràcia directa i de participació, per fórmules de
participació dels ciutadans que permetin una participació
decisiva de la societat en la determinació de l’agenda política i
la presa d’acords.

Tenim després una proposta sobre el dret a decidir. Hem de
reaccionar davant la impotència dels ciutadans davant decisions
polítiques. No els podem dir de cap manera que l’únic camí és
anar a votar cada quatre anys i callar. Això és condició
necessària d’una democràcia, però no suficient. Anar a votar és
condició necessària, però no suficient a una democràcia.

Per últim, volem un govern que aposti per l’educació de bon
de ver, aquest hauria de ser el debat -aquest hauria de ser el
debat. Per això demanam que recuperi, com a mínim, el nivell
de despesa que teníem i els docents que hi havia en actiu l’any
2010. El 2010 gastaren 860 milions d’euros en educació,
enguany el pressupost és de 725. Les conseqüències són
evidents. Les ràtios d’alumnes per aula, que té unes
conseqüències immediates en l’aprenentatge de llengües;
l’eliminació dels programes d’atenció a la diversitat, que té una
conseqüència immediata en l’aprenentatge de llengües; les
beques, tot el que acompanya l’educació.

En definitiva, apostem de ver per l’educació i pel consens i
deixin d’actuar com a una secta d’ilAluminats intransigents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista per
defensar les esmenes RGE núm. 10962/13 i 10963/13. Té la
paraula la Sra. Esperança Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. Alorda,
mai no ens havíem trobat amb un Govern de les Illes Balears
que ho fes tan malament com l’actual, especialment en els trets
generals que caracteritzen els bons governants. Es tracta d’un
govern que divideix, que només governa per als seus votants,
que no té en compte el conjunt de la societat, m’atrevesc a dir
que no té en compte la majoria de la societat, que crispa el clima
social, que contribueix a la descohesió, que té unes pràctiques
lamentablement sectàries i que en molts d’aspectes està carregat
d’autoritarisme i de tics antidemocràtics.

Dilluns, ahir, en una tertúlia escoltava una diputada del PP
per IB3 que parlava de tots aquests tics i me’n vaig endur una
sorpresa agradable, finalment vaig pensar “la gent del PP està
reaccionant”, però el plaer va durar només uns segons, perquè
de seguida vaig sentir que no parlava del Govern de Bauzá, però
el definia perfectament: autoritarisme, pràctiques dubtosament
democràtiques, govern a base de decrets llei, divisió, crispació,
tot això defineix perfectament el Govern de les Illes Balears i si
no s’ho creuen surtin al carrer i parlin amb la gent.

Una altra cosa que caracteritza el seu govern, almanco en el
terreny de l’educació, és l’actuació “tacticista” emanada del
cinisme, són uns cínics. Per exemple, justifiquen els guetos
d’alumnes immigrants per la suposada lliure elecció de centre.
Com poden elegir centre aquells que no compten amb mitjà de
transport per anar-hi o els que no tenen diners per pagar el
menjador, com poden elegir el centre? O és que només en poden
elegir les persones amb una situació econòmica més afavorida?
Els nens marroquins que estan en autèntics guetos han tengut
l’opció d’anar als centres on es puguin integrar millor a la nostra
societat? En aquest context, s’hi emmarca el conflicte dins el
món educatiu, d’això va la moció que ara discutim presentada
pel grup MÉS.

D’aquesta moció destacaria tres aspectes fonamentals que
són els aspectes de la democràcia, la cohesió social i òbviament
allò que en diríem qüestions estrictament pedagògiques.

A nivell democràtic pensam que la democràcia moltes
vegades també és una qüestió de formes, presentar-se a una
mesa de negociació sense papers, sense propostes noves, sense
idees per desencallar res, només per fer perdre el temps a l’altra
part no és acceptable, la prepotència del Govern no és
acceptable, la seva actitud provocadora en el conflicte al món
educatiu no és acceptable.

En la moció de MÉS es parla de democràcia en els punts 1,
5, 6, 8, 10 i 12. Crec que és molt significatiu que en sis punts
s’hagi de parlar de democràcia. He de dir per descomptat que
estam a favor de tots els punts, en tots aquests aspectes el
Govern presenta a l’hora de gestionar claríssims dèficits
democràtics. Hi ha un dèficit obvi de formes. Hi ha un autèntic
llum vermell en qüestions com ara posar en dubte la custòdia
dels fills a partir de la participació en activitats ben reconegudes
per qualsevol democràcia formal. 

Carregar-se els òrgans democràtics de governs dels centres,
és a dir els consells escolars, tampoc no sembla gaire
democràtic com apunta el punt 6 de la moció.

No contestar les preguntes tampoc no és democràtic, el
Govern té l’obligació de contestar les preguntes que li fa
l’oposició i no pot fugir d’estudi si les preguntes són tan
concretes com, per exemple, què ha costat, què ha costat una
determinada campanya publicitària. Es demana una xifra exacta
i crec que en ares de la transparència s’ha de donar amb
exactitud posant-hi les dècimes que facin falta. No és
democràtic retallar la participació de la societat en el sistema
educatiu i encara no és democràtic abusar dels decrets llei.
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Que aquesta moció els pugui treure els colors ens sis
qüestions que afecten la democràcia, ja els hauria de començar
a preocupar, si tenguessin sensibilitat i coneixement. Només la
insensibilitat i la ignorància unides a una profunda "meselleria",
són mesells, poden explicar que tots vostès s’hagin plegat d’una
manera tan submisa i lamentable als dictats provocats per les
dèries d’un president.

Pel que fa a la cohesió social, els punts 3, 4, 9 i 11, quatre
punts, amb la seva política educativa el Govern de les Illes
Balears posa en perill la cohesió social d’aquest país. La cohesió
social passa per alguns referents comuns, un dels principals
referents que tenim tots és la llengua pròpia, aquesta llengua que
volem que sigui la llengua pública comuna, compartida per tots
els ciutadans de les Illes Balears. Atacar la llengua és una
manera barroera i lamentable d’atacar la cohesió social.
Rebaixar el català vol dir automàticament posar en perill la
cohesió social.

El poc interès del PP per la cohesió social és correlatiu a la
seva capacitat per generar crispació. Ho demostra per exemple
el fet i la manifestació més gran que hi ha hagut mai en la
història d’aquestes illes amb més de 100.000 persones al carrer
no els ha fet moure ni un sol milAlímetre. I no parlin de majories
silencioses perquè a favor del TIL com a molt han aconseguit
treure al carrer un 1% de la gent, hi va sortir en contra un 1% i
crec que així i tot faig bastant llarg.

En aquest país l’escola ha fet un paper molt important a
l’hora de garantir la cohesió social, s’ha de reconèixer la tasca
dels docents i de tots els estaments implicats. Crec que també
pertocaria reconèixer la feina feixuga dels equips directius dels
centres assajats per la seva pròpia conselleria. 

Per això, presentam una esmena, perquè crec que l’exemple,
aquest exemple sagnant dels tres directors menorquins
sancionats mereix una rectificació.

També com s’exposa al punt 9 en la consolidació de la
cohesió social a les Illes Balears, la llengua catalana hi ha jugat
un paper fonamental, per això vostès l’ataquen directament a
l’arrel per impedir que el català a les nostres illes pugui ser no
ja com el danès a Dinamarca o el suec a Suècia, sinó ni tan sols
com el català a Catalunya o a Andorra. 

Són vostès els que fan, senyors del PP, aquest exercici
absolutament kafkià i incomprensible de presentar la llengua
pròpia com a una imposició o que treballen per rebaixar-la tant
com poden. 

La cohesió social es garanteix a través de la igualtat
d’oportunitats, de tot això parla el punt 1 de la moció, perquè hi
hagi cohesió social fan falta ràtios d’alumnes per aula
acceptables, programes d’atenció a la diversitat, beques per a
aquells que no poden accedir al sistema en igualtat de
condicions, recursos per a innovacions en els aprenentatges.
Sense tot això es mantenen les desigualtats i s’evita que tots els
alumnes tinguin igualtat d’oportunitats, però de vegades no sé
de què parlam si vostès mateixos han votat en contra de la
redistribució equitativa de l’alumnat nouvingut entre els
diferents centres de les Illes i han votat en contra de la no
formació de guetos, és a dir, a favor per tant que se’n formin.

Hi ha a més dos punts que fan referència, el 2 i el 7, a
qüestions estrictament pedagògiques. Al punt 2 se’ls demana
que es recuperi immediatament la normalitat a les aules en un
conflicte en el qual té més responsabilitats sempre el qui hi té
més a perdre, qui ha de ser més flexible és el Govern, qui ha de
prendre la iniciativa per dialogar és la conselleria i si la cosa no
surt bé, el màxim responsable el Govern, la màxima responsable
és la conselleria, amb la consellera al capdavant. Continuam
encara que els docents siguin a les aules enmig d’una vaga
indefinida, vostès ja no en fan cap cas perquè hi ha classes, però
la vaga continua i en qualsevol moment els tornarà esclatar a les
mans. Però vostès continuen sense sortir-se’n.

No han estat capaços en un mes i mig de portar, des del
principi de setembre, i resoldre el problema. Mai un Govern de
les Illes Balears no s‘havia torbat tant a resoldre un conflicte en
el camp de l’educació, no hi hagut per tant, ben objectivament,
cap Govern balear, ni del PP, ni progressista, que ho hagi fet tan
malament com vostès. Perquè l’ensenyament funcioni, primer
de res s’ha d’acabar amb el conflicte i hi ha d’haver normalitat
a les aules i vostès són els primers responsables de crear aquest
conflicte. I així mateix, ja que vostès no hi entenen, no hi
entenen, crec que la consellera ho va dir en les seves primeres
declaracions públiques, que no n’entenia més d’educació que
qualsevol ciutadà del carrer. Per tant, facin cas a allò que diu la
Universitat de les Illes Balears, la Universitat és l’òrgan
consultiu en matèria educativa. La UIB diu clarament que el
TIL no funcionarà, que s’ha aplicat malament, que comportarà
més fracàs escolar i que no servirà per millorar l’educació. No
ho dic jo, ho diu la Universitat, ho diu el Departament de
Pedagogia, ho diuen tots els catedràtics de pedagogia, a qui
vostès haurien de consultar. Però com que políticament no els
convé, perquè vostès estan polititzant l’educació com mai
s’havia polititzat, això que vostès sempre atribuïen als altres,
vostès ho fan 10 vegades més, i com que políticament no els
convé, dic no en fan cas, encara que ho digui l’Estatut
d’Autonomia, perquè de l’Estatut d’Autonomia també només en
fan cas quan els convé, és a dir, quasi mai.

I no vull acabar sense deixar de parlar de la segona esmena
que hem presentat, perquè com a mínim no escamotegin la
comunitat, consellera no escamotegin la comunitat educativa els
sous dels professors que s’han estalviat durant la vaga. Crec que
com a mínim un mínim de dignitat en aquest punt seria de
desitjar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular. Per defensar
l’esmena RGE núm. 10964/13 té la paraula la Sra. Margalida
Prohens, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, estic d’acord amb
vostè, n’estam farts de mentides sobre el TIL, farts! I ho ha dit
vostè, és intolerable. Sap què és intolerable? És intolerable que
un grup polític, elegit democràticament escrigui literalment a
una moció que: “El Parlament proclama que la democràcia no
pot consistir en l’elecció d’una dictadura cada quatre anys”.
Però a què juguen vostès? A ser anti-sistemes que viuen del
sistema? A enaltir els sectors més radicalitzats de la població?
On són els seus límits?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ja sabíem que per a vostès l’educació era i és una arma per
fer política, ja sabíem que a vostès això de les majories no els
importa, però titllar de dictadura allò que han elegit els
ciutadans lliurement, és faltar al respecte no només a les
200.000 persones que van optar per votar el Partit Popular, sinó
que és faltar al respecte a la pròpia democràcia i a unes regles
del joc que s’han de complir.

Vostès no poden demanar que escoltem les seves opinions
que van rebre el suport de gairebé 40.000 persones, que
mereixen tot el nostre respecte, duguin gomina, els cabells
llargs, curts, rastres, o siguin calbs, i per fer aquests tipus de
comentaris tan desafortunats, especialment en aquesta seu, que
és el màxim exponent de la voluntat del poble. Si volen canviar
les regles del joc, no ens hi trobaran. Si volen guanyar visibilitat
a base de titulars populistes, no ens hi trobaran. Si volen atiar un
conflicte, en comptes de portar solucions, no ens hi trobaran. I
és una pena, és una pena que entre nosaltres disti aquest abisme
i no només en política educativa, sinó en el terme educació en
el seu sentit més ampli. 

I és que quan l’escolta Sr. Alorda, el primer que pensa és qui
ha dit qui era la kaleborroka? Qui ha dit qui eren els dictadors?
Perquè amb l’experiència parlamentària que té vostè, ha d’estar
molt nerviós per dir aquestes beneitures. Pugi el nivell, que
vostè en sap i demani disculpes, demani disculpes perquè el
Partit Popular representa molta gent, gent senzilla que elegeix
votar qui millor el representa, que, curiosament, mai no són
vostès. I vostè amb les seves ficades de pota ha insultat moltes
persones prou intelAligents com per no voler ser etiquetades sota
cap estereotip. I per això no vull perdre ni un minut més en
deixar-los en evidència, vostès tots soles ho fan prou bé. El seu
comportament i les seves declaracions són una vergonya per a
la democràcia en general, la qual des del Partit Popular sempre
defensarem i respectarem, siguin quines siguin les majories que
elegeixin els ciutadans.

Per això, no per a vostès, sinó per les persones que tots
representam, passarem a defensar la nostra esmena alternativa.

En primer lloc volem manifestar la nostra satisfacció perquè
des del passat dilluns els docents van accedir a acceptar la
proposta del Govern de tornar a les aules, perquè les
negociacions que continuen vigents...

(Remor de veus)

...no suposin cap perjudici per als infants, perquè els nins i
nines que van a l’escola pública puguin assistir-hi de la mateixa
manera que ho venien fent des del 13 de setembre els que van
a un centre privat o concertat. Perquè aquells alumnes que el
juny s’hauran d’enfrontar a un examen de selectivitat i als quals
el TIL no els afecta, puguin avançar en un temari on els duien
3 setmanes d’avantatge, en un curs on cada hora compta. I per
això ens alegram i felicitam també les dues parts que continuen
amb intenses negociacions, amb la voluntat d’arribar a un
consens, consens pel qual hem de recordar que la conselleria ha
fet ja importants concessions.

En el punt número 3 els donam una altra oportunitat per
votar a favor del trilingüisme. És el mateix punt que ja vam
presentar fa 2 setmanes i que van rebutjar, un trilingüisme que
segons una enquesta recent, té el suport del 77% de la població,
front el 7% que vol immersió lingüística. Demostrin que
independentment del TIL volen anglès, com diuen. Siguin
coherents amb el que prediquen i votin que sí avui al punt
número 3, i és que és la pròpia Unió Europea que ens marca que
en el 2020 almenys el 50% dels joves de 15 anys hauran de
conèixer una primera llengua estrangera i almenys el 75%
n’hauran d’estudiar una segona.

El punt número 4 els ho tornarem repetir. Els expedients a
funcionaris és un procediment administratiu objectiu i establert
a la Llei de funció pública i a l’Estatut bàsic del treballador
públic. Vostès intenten influir en un procediment que estableix
la llei i que està en mans d’un instructor, un funcionari, que
dictaminarà una resolució que la conselleria es limitarà a
complir. El Grup Popular no instarà cap govern a prevaricar, si
aquesta és la seva manera de procedir endavant, però aquí
tampoc no ens hi trobaran.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostès parlen també de l’educació com a cohesionadora
social i no hi podem estar més d’acord. Però perquè sigui un
vertader instrument de cohesió ha de ser igual per a tots,
independentment de la situació econòmica de les seves famílies.
I això és precisament allò que pretén aquest decret, que
l’ensenyament de l’anglès deixi de ser un privilegi a l’abast
d’uns pocs, per ser quelcom accessible a tots, perquè tots tenim
els mateixos drets i les mateixes oportunitats un cop hagin
d’accedir al mercat laboral. Un mercat laboral que ja exigeix
l’anglès com a requisit a més del 60% dels llocs de feina. Que
siguin només les actituds i aptituds de cada un el que facin la
diferència a l’hora de competir, mai la situació econòmica de les
seves famílies.

I pel que fa als drets dels pares i dels nins, no tergiversin les
paraules, ni vulguin situar el Partit Popular a un lloc que no li
correspon. El Partit Popular respecta els drets constitucionals,
tots, com ara el dret dels infants a l’educació i també la
Declaració Universal dels Drets Humans, que reconeix que els
pares tenen dret a escollir l’educació dels seus fills. I el Partit
Popular mai no interferirà en cap dret dels pares sobre els seus
fills, faltaria més! I el Partit Popular respecte el dret a la vaga i
a la manifestació, faltaria més! Però cap d’aquests drets pot
passar per damunt els altres. I ha estat entenent que es tractava
d’una situació excepcional que el Govern ha actuat de manera
excepcional. 
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Perquè no em diguin vostès que el Govern ha estat estricte,
per exemple, en el compliment dels serveis mínims, que en
molts casos els serveis mínims s’han realitzat sense donar cap
tipus de serveis, tenint els nins als patis o als gimnàs,  al sol,
sense fer cap hora de classe, cosa que no em puc imaginar de
cap altre colAlectiu. S’imaginen vostès els metges de serveis
mínims davant una vaga que es negassin a atendre els malalts?
O que els diguessin que millor no anessin als hospitals perquè
volen fer vaga? O s’imaginen el transport públic que quan està
de serveis mínims, es negués a recollir els passatgers? No, és
impensable...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor, silenci!

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...i el Govern no ha dit res, per no generar més conflicte i
crispació.

I defensam el paper responsable de la majoria dels docents.
Però també rebem denúncies de pares que han vist desatesos els
seus fills i minvats els seus drets. No em parlin vostès dels drets
dels pares. Hem vist declaracions públiques d’alguns professors,
pocs torn repetir, que diuen que no aplicarien el decret vigent
perquè diuen literalment “ells són els que per mala sort estan
amb els nins”. Així que no em parlin dels drets dels infants, ni
del paper que han desenvolupat alguns docents, perquè, ho torn
repetir, n’hi ha molts de responsables i seriosos, però també hi
ha casos clamorosos, i no hem vist res. 

I no em parlin vostès de llistes! Ja els va dir la consellera
que aquí no hi ha cap llista. Però a dia d’avui tenim una vaga
que no està desconvocada i per tant, és responsabilitat de la
conselleria saber si algun professor continua fent vaga de
manera individual. I és responsabilitat dels centres escolars i és
un dret dels pares saber en tot moment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats silenci per favor!

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...on i amb qui estan els seus fills. Es volen fer vostès
responsables d’un infant que en horari escolar i com a
responsabilitat del centre, no hi és, o no està atès com pertoca?
És responsabilitzen vostès d’aquest infant? Jo no i aquest
Govern tampoc. Volem les màximes garanties per a tots,
docents, pares i infants. No s’inventin fantasmes i siguin
responsables de les seves declaracions. Cada un ha de respondre
pels seus actes i això és el que fa aquesta conselleria.

Parlen també a la seva moció de declarar la llengua catalana
llengua vehicular de l’aprenentatge. Aquest és el problema i
això és el que no diu la Llei de normalització lingüística que
vostès tan pregonen, que en el seu article 18 fa referència al dret
dels infants a rebre l’ensenyament en la seva pròpia llengua,
sigui la castellana o la catalana. Això és exactament el que
estipula la llei i és voluntat d’aquest Govern i del Partit Popular
complir i fer complir la llei.

I després com que són molt agosarats, parlen vostès de
beques de menjador, de transport i de ràtios i solen dir vostès
que l’educació no és una despesa, sinó que és una inversió. Jo
hi estic totalment d’acord, però les inversions també s’han de
pagar, perquè si no es paguen, sap què són?, deutes i preses de
pèl. Deutes com els que ens deixaren vostès de més de 3 milions
per al funcionament de centres públics, o de més de 2,5 milions
per als concertats, o més d’1,5 milions per a transport o
menjadors, o 300 milions d’euros a l’IBISEC i que aquest
Govern ha hagut d’assumir amb molt d’esforç. La presa de pèl
és predicar una escola pública de qualitat i deixar-la endeutada
fins a les celles.

Per acabar, dir que crec que la majoria dels ciutadans n’estan
farts d’una educació que crida, d’una educació de colors, verd,
vermell o blaus, que jo, com a mare, vull per al meu fill una
educació blanca, ni amb els meus colors, però tampoc amb els
seus, que parli enlloc de cridar i que deixi que els infants siguin
infants, lluny de batalles polítiques i conflictes ideològics.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Per tant, té la paraula el Sr.
Antoni Alorda, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tots els demòcrates del món estan
d’acord que la democràcia no pot consistir en l’elecció d’una
dictadura cada quatre anys, tots els demòcrates del món, tots,
tots, estan d’acord amb aquesta frase. El PP la votarà en contra,
el PP la votarà en contra i la girarà, la democràcia és votar cada
quatre anys i acceptar que la majoria faci el que faci, el que
vulgui, compleix amb el seu programa quasi millor per damunt
tothom, no el compleix, no passa res, no passa res, el poden
incomplir tant com els doni la gana, com ens ha demostrat
aquest govern o el de Madrid. Això és el que vostè entén per
democràcia i el que no ho entén com vostè no és demòcrata? Ja
li dic jo que tot occident està darrera aquesta frase i em dóna
suport avui en aquesta tribuna...

(Remor de veus)

El millor d’occident, el millor d’occident.
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El respecte per al PP tot, eh, per als seus 200.000 votants. La
immensa majoria dels votants del PP estan d’acord amb aquesta
frase i estan amb els cabells drets del que fa aquest govern.

Començaré acceptant, efectivament, les esmenes que fa el
PSOE i els agraesc. El tema de Maó és una vergonya, vostès, el
PP està prevaricant amb aquest expedient, fet amb intencions
estrictament sectàries de represàlia política. I estam d’acord
també que els doblers passin a educació.

En canvi, el PP, clar em substitueix tot allò meu, vol que
parli de les seves esmenes i no de la nostra proposta, és que és
una substitució de la democràcia, com que tenen majoria. No
parla ni de les meves propostes, però du les seves i diu ara
parlarem de les nostres, però això a quin cap cap respecte del
parlamentarisme! Per l’amor de Déu! Parli de les meves, voti en
contra, però no me les giri, no me les perverteixi. 

Fins i tot comença dient que els mestres varen anar a escola
gràcies a què els ho va demanar el Govern, un govern que els ha
insultat, els ha trepitjat; jo deia l’exemple de Salomó, quan
Salomó els diu vaig a xapar el nin, n’hi ha uns que diuen,
escolta és meu, l’estim, m’he mobilitzat per a aquest nin, però
no me’l matis, de cap manera, n’hi ha un altre, aquest és el pare,
aquesta és la mare, aquesta té dret al nin. Què ha fet el Govern?
Oh sí, estan segrestats, quina llàstima! Ah, ho xaparà Salomó,
ui! que dolent és l’altre, jo no mouré un dit. I sap que m’acaben
de dir? Que hem de dir que el Govern ha estat absolutament
condescendent, que ha fet concessions. Cap, ni una, ni el primer
d’ESO, fins que no s’agenollin i li besin l’anell, ni una! Cap ni
una! No, però volen que el Parlament digui que ha estat
encantat, que continuarem negociant, parlam del curs 2013-
2014, som a 14 d’octubre i el Govern, o a 15 d’octubre, i el
Govern ens diu que continuarem negociant el 2013-2014 i el
Parlament l’ha d’aplaudir... Seran... Ho faci un altre. Se’n riuen
dels docents, se’n riuen de la negociació i encara pretenen que
els aplaudim? Per l’amor de Déu! Han perdut el cap!

Em diu que els pares han de poder escollir l’educació dels
seus fills. I vostès aniquilen tot el marge de maniobra que havia
deixat l’article 20, tot el marge de maniobra que sempre havien
tengut els consells escolars. Vostès, que es carregaran els
consells escolars amb LOMQE, què em diu?

Per cert, el primer, si em diu que demani disculpes, no en
deman cap, però li deman que vostès demanin disculpes als
pares que els han dit que els llevaran la custòdia o que poden
perdre la custòdia dels seus fills. Això l’hauria de preocupar
Sra. Prohens, vostè que surt aquí “com a mare”. Com a mare no
l’escandalitza que algú hagi dit a milers de pares de les Illes
Balears que podien perdre la custòdia dels seus fills per la seva
actitud davant una mobilització? No l’escandalitza? Ho ha fet
la seva Oficina del Menor,  ho ha fet la seva portaveu en
educació. Per l’amor de Déu!

Miri, el punt 7 si el deixa a part, li admetré dins l’esmena. El
punt 7 té..., no ho sé, no diré la paraula, però té, ens diu que
reconeixen l’autonomia dels consells escolars. Venga, l’accept,
l’accept, vostè ho interpretarà d’una manera, diu “d’acord amb
la LOE”; bé, vostè ho interpreti com vulgui, jo ho interpretaré.
I ho utilitzarem, clar que sí, que el Parlament de les Illes Balears
ha sancionat, ha dit, ha afirmat l’autonomia dels consells
escolars i la importància que tenen com a direcció dels centres.

Vostè ho utilitzi com vulgui, nosaltres també ho utilitzarem.
Aprovem-ho avui per unanimitat, seria una bona cosa. Li accept
el punt 7.

Perquè vivim a un país tan estrany que l’esmena del PP ens
diu que hem de respectar les majories. Normalment en
democràcia el que se sol demanar és que es respectin les
minories, però aquí és que respectem la majoria. Si no fos
perquè el que vol és dir, deixau-nos governar amb els 34
diputats i per decrets lleis del Govern, no li demaneu que vengui
en aquesta cosa de perdre el temps que és el Parlament, com ens
recorda cada dos per tres el Sr. Company. Deixau-nos governar
per decret llei... quasi tendria tendència a dir-li que sí també.
Respectem les majories, facem un referèndum sobre això. Què
vol comparar els 1.000 amb els 120.000? Respectem la majoria,
facem allò que vol la majoria. 

Jo amb aquestes coses són molt més també dels entesos, dels
experts, de la Universitat, que només de majories
democràtiques. Però és que qualsevol dels dos camins van
exactament allà on jo vaig. Però vostès no volen la llibertat dels
pares, vostès no volen la llibertat de les escoles, vostès volen
emmordassar amb la Llei de símbols, volen emmordassar amb
la Llei de convivència, volen emmordassar amb el TIL, els
volen reconduir, volen represaliar, volen ignorar el paper dels
pares, que els han dit de tot, associacions de pares i mares i avui
votaran en contra seva una altra vegada.

Perquè, senyores i senyors diputats, ho tenguin clar, el PP no
vol llibertat a les aules, vol adoctrinament FAES, vol
adoctrinament FAES! Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a les votacions. Entenc..., entenc, Sr. Alorda,
que el punt 7 de l’esmena del Grup Parlamentari Popular...,
vostè diu que l’accepten. Entenc que es podria aprovar per
assentiment?

Idò ho votam per separat. Els pareix bé que votem per
separat aquesta esmena? Es pot interpretar com a assentiment.
D’acord.

Idò..., idò una vegada... Sí?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies per deixar-nos opinar, també, com a diputat no
adscrit. Nosaltres demanaríem, o jo demanaria, la votació
separada del punt número 10.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Del punt, perdoni?, 10?

D’acord. El punt 7 entenc que és per assentiment. Els dos
diputats no adscrits també, entenc. D’acord. Amb l’esmena del
PP, punt 7 amb l’esmena del PP, evidentment.

Després podríem fer la votació separada del punt 10, si els
pareix. Ara votaríem separadament el punt 10, així com ha
demanat el Sr. Antoni Pastor.

Votam. Votam.

Quedaria rebutjat per 31 vots en contra, 24 a favor i 1
abstenció.

I ara passarem a la votació de la resta de la moció. Perdó?
Amb les dues esmenes incorporades, exacte. Començam la
votació. Votam.

Quedaria rebutjada per 31 vots en contra i 25 a favor.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 8099/13,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, a favor de
l'autogovern i del dret de decidir dels pobles.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei, i en primer lloc
debatrem la Proposició no de llei RGE 8099/12, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, a favor de l’autogovern i del dret a
decidir dels pobles. 

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS. Per defensar la
proposició no de llei té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
l’objectiu d’aquesta iniciativa no és altra que el Parlament, la
institució dipositària de la sobirania del poble de les Illes
Balears, es reafirmi a favor de l’autogovern, es reafirmi a favor
del dret a decidir del poble, del demos Illes Balears, i per
explicar i defensar també per què les Illes Balears per què les
Illes Balears té motius més que suficients per reclamar un estat
propi.

Sempre, des del mateix inici democràtic, hem viscut una
permanent resistència de Madrid, del Govern central de l’Estat,
a desenvolupar les ànsies d’autogovern i autonomia de les
diferents nacions que conformen l’Estat. L’estat de les
autonomies no ha sabut donar resposta a l’asimetria prevista a
la Constitució Espanyola quan preveu nacionalitats i regions, i
ha optat per un reeixit café para todos, 17 tasses de cafè en un
coffee time en el qual Madrid reparteix el cafè; Madrid no fa el
cafè, el cafè el fan els altres però Madrid el recull, el mol i el
reparteix. I el cafè que reparteix és cada dia més rebaixat, més
insípid, més aigualit, i darrerament fins i tot podríem pensar que
és un cafè enverinat.

El Govern central, que té la cafetera de l’autogovern, atiat
pels sectors més jacobins del nacionalisme espanyol, ha posat
en marxa un nou procés de recentralització, de descafeïnament,
debilitant la capacitat d’autogovern, i amb la pretensió de
convertir les comunitats autònomes, i també els ajuntaments, en
poc més que una administració perifèrica de l’Estat central.
Debilita l’autogovern quan buida progressivament de contingut
les competències de les comunitats autònomes, i en aquest sentit
dijous passat, amb l’aprovació de la LOMQE, de la llei Wert, en
tenim un exemple, el més proper, el més recent, que relega el
català a la condició de matèria d’especialitat, no troncal, i on les
comunitats autònomes solament podran decidir els continguts
i els horaris de les assignatures anomenades d’especialitat. Açò
és una autèntica vergonya i una actitud absolutament contrària
a l’autogovern. Curiosament la major part del cost de la
implantació de la reforma és a càrrec de les comunitats
autònomes. El Govern central assumeix el cost de la
implantació de la norma i les comunitats, amb la base de
consolidació, assumeixen tot el cost. 

I açò em remet a un segon element recentralitzador i que
desnaturalitza l’autogovern: quan debilita també l’autogovern
amb un sistema de finançament com l’actual, que s’ha
demostrat que no és capaç de regular d’una manera justa i
equitativa el flux i el repartiment dels fons públics entre els
diferents territoris de l’Estat. Les Illes Balears són les més
perjudicades per aquest sistema, amb una balança fiscal
negativa de més del 14% del producte interior brut. Debilita
l’autogovern quan carrega els esforços de la reducció del dèficit
públic sobre les comunitats autònomes, quan distribueix la
inversió per càpita de l’Estat a cada una de les comunitats
autònomes, i així podríem parlar de forma bastant i molt
extensa.

La recentralització de l’Estat i el descafeïnament de les
autonomies formen part de la genètica del nacionalisme
espanyol més jacobí. Aquests dies, arran del dia de la
hispanitat..., per cert, hispanitat?, un terme per referir-se a les
persones i comunitats que tenen un vincle comú basat i centrat
en la llengua castellana? Existeix la hispanitat? Existeixen els
Països Catalans? Clar que sí, i molts la celebren, la
subvencionen i la promouen, i ara ens vénen a posar en dubte la
catalanitat dels territoris de l’antiga Corona d’Aragó, que tenen
el català com a llengua pròpia, ens vénen a posar en dubte els
Països Catalans, els territoris units per vincles de cultura,
llengua, història, i units per voluntat, per voluntat de
permanència. Els Països Catalans existeixen com existeix
Iberoamèrica, com existeix la hispanitat o fins i tot, si volen,
com existeix en l’ànima de les persones una utopia o fins i tot,
si volen, el regne de Déu. Són una realitat lingüística i cultural,
els Països Catalans, com ho poden ser altres realitats.

Deia, idò, que alguns diputats d’aquesta cambra han sortit al
carrer per defensar i exaltar la seva nació emocional, i està molt
bé, és legítim, és democràtic, com ho feim els altres quan sortim
també a cridar per la nostra nació emocional, que no és
Espanya. Com deia, alguns diputats, càrrecs polítics, el Partit
Popular, varen sortir aquest passat dissabte per reivindicar la
hispanitat, i ho feien cridant o al costat dels que cridaven “una,
grande y libre”. I és que l’espanyolisme del Partit Popular...
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(Remor de veus)

...a més de centralitzador i hispanista, és clarament
neofranquista.

(Més remor de veus)

Defensen per Twitter els símbols franquistes, recuperen els
lemes franquistes, com en aquesta darrera manifestació, i si cal
utilitzen els instruments, el llenguatge de repressió propis també
d’aquell franquisme, les conegudes llistes negres.

No és estrany, idò, que en aquest context d’estrangulació, de
descafeïnament, d’incomprensió absoluta de la realitat de l’Estat
espanyol, les comunitats autònomes i la seva capacitat
d’autogovern, i també sense oblidar, no podem oblidar el
menyspreu constant a la llengua, en aquest context, deia, una
part important de la població està prenent consciència de la
necessitat que la ciutadania exerceixi la capacitat de decidir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, senyors diputats.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...capacitat de decidir per protegir els serveis bàsics de
l’estat de benestar, o per salvar milers de famílies dels inhumans
desnonaments, o per decidir en quin marc jurídic volem viure,
si volem una república o volem una monarquia; per decidir quin
ha de ser el marc de relacions entre les Illes Balears i Espanya.

No es tracta de qüestionar la democràcia representativa, però
sí de posar en evidència les seves debilitats. La democràcia és
més que un sistema electoral i de representació; és
transparència, és participació. La democràcia representativa és
necessària i millorable, però és insuficient; necessita de nous
instruments de democràcia participativa i de democràcia directa.

Per avançar en aquest procés democratitzador el nostre grup
ha presentat múltiples iniciatives per facilitar que els ciutadans
prenguin la paraula més enllà de les convocatòries electorals,
per facilitar i atorgar major rellevància a les iniciatives
legislatives populars, o per desenvolupar la celebració de
consultes populars inclosa al nostre Estatut, o per ampliar la
representativitat en el sistema electoral. Totes han estat
rebutjades. Però tanmateix no podem defugir d’una gran
evidència: la gent vol participar més activament en les
institucions, i la gent vol decidir coses importants. Qui no veu
açò és que és cec, per defecte o per interès, però cec.

I per açò no només reiteram la necessitat que les Illes
desenvolupin l’Estatut d’Autonomia per regular la competència
de celebrar consultes populars, sinó que a més creim que és
necessari arbitrar els mecanismes legals i polítics oportuns a
nivell d’estat per fomentar i celebrar consultes populars de
caràcter vinculant, i per concretar l’exercici del dret a decidir.

No és la intenció d’aquest que els parla remetre el debat a
les anàlisis jurídiques; no val amargar-se davall l’ala, el
problema no és jurídic, o no és només jurídic, i és evident que
la celebració d’un referèndum vinculant presenta no pocs
esculls des de la perspectiva del dret constitucional espanyol,
però la qüestió no és aquesta. L’Estat té la competència
exclusiva per convocar un referèndum, i mentre això sigui així,
per molt que ens desagradi el marc jurídic és el que és, però és
possible, igualment possible, consultar, realitzar referèndums a
la ciutadania, tot depèn de la voluntat política.

La qüestió, idò, és una altra: volem o no volem aprofundir
en la democràcia participativa i en el democràcia directa? Ho
volem o no? En definitiva, si la Constitució no permet que el
dret de decidir sigui possible, vol dir que té un dèficit
democràtic que entre tots hem de resoldre, a no ser que preferim
que la convivència es deteriori i acabi en una situació de tensió
i que s’acabi en la pitjor situació, que és podrint. El context en
el qual vivim no crec que en deixi dubtes; la desmotivació
política, l’allunyament dels ciutadans dels afers públics, la baixa
participació electoral, són fenòmens creixents que exigeixen una
resposta de les institucions, que exigeixen major participació,
major democràcia. L’antídot contra el descrèdit de la
democràcia és sense cap dubte més democràcia, més
participació.

Quin demòcrata d’ànima neta pot estar en contra d’articular
instruments de consulta i de decisió del poble sobirà? Qui? Les
consultes populars són un instrument que permet l’exercici de
la democràcia directa, que permet la manifestació directa de
l’opinió popular sobre una qüestió rellevant per al país. És cert,
emperò, que a les Illes no s’ha celebrat cap consulta, molt
poques a nivell municipal, i a nivell estatal quasi no les
recordam: OTAN, Europa i poca cosa més. 

En aquest sentit Europa va per un altre camí, i aquí podríem
recordar el no de Dinamarca a Maastricht; podríem recordar
Suïssa: en aquests darrers quinze anys ha celebrat un centenar
de referèndums a nivell estatal o cantonal; podríem parlar
d’Alemanya, d’Estats Units; ens podríem referir al cas concret
de les consultes sobiranistes del Quebec o als casos de
referèndum de Montenegro o d’Escòcia, i aquí, aquest darrer,
marca la diferència, la diferència entre Espanya i la diferència
entre el Govern britànic, que no és poca, no és gens
menyspreable. Només des de posicions autoritàries i
antidemocràtiques es pot permetre negar als ciutadans el dret de
manifestar la seva voluntat democràticament i pacíficament.

Però abans d’entrar al contingut de la pregunta ha de ser
possible la pregunta. D’açò es tracta avui, de fer possible la
pregunta i la resposta per part del poble sobirà. Açò és la
sobirania popular, perquè el dret de decidir abans de res el que
fa és apelAlar exclusivament als principis democràtics.
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Naturalment un dels temes amb més conseqüències
polítiques és sense cap dubte el disseny institucional d’una
comunitat, les institucions que la conformen políticament i la
seva relació amb les altres institucions. Tota la cambra sap prou
bé quin és el model de relacions entre Espanya i les Illes, i
també sap que en un referèndum d’aquest tipus el nostre grup
optaria per fórmules que atorguen sobirania i benestar al país;
pot ser independència, pot ser confederació, sense cap dubte,
estat propi. Però el debat no és només aquest, no cercam avui un
posicionament dels grups a favor d’un estat propi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Vaig acabant. ...que ja ens agradaria. El debat d’avui és
saber si creim que el poble és sobirà, si les Illes Balears han de
poder disposar de les eines per exercir el dret a decidir o no, a
decidir moltes coses, i a decidir també quina ha de ser la relació
entre les Illes Balears i Espanya. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Prohens?

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Sra. Presidenta, moltes gràcies. Deman la paraula en
virtut de l’article 76.3 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Consideram que ens han dit neofranquistes, no només en
aquesta intervenció sinó a la intervenció anterior, i l’hem
deixada passar. Ens han dit dictadors i ens han dit que formam
part d’una secta.

(Remor de veus)

L’article 76.3 afecta el decòrum o la dignitat d’un grup.
Vostès han afectat l’honorabilitat del Grup Popular al qual
represent. El Grup Popular forma part d’un partit democràtic
que es presenta a unes eleccions democràtiques i que rep el
suport precisament de la majoria dels ciutadans. Deixin de faltar
al respecte al grup majoritari d’aquesta cambra i al sistema
democràtic en general.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar les
esmenes RGE 10967/13 i 10968/13. Té la paraula el Sr. Cosme
Bonet per un temps de 10 minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
permetin que faci referència a l’incident que hi ha hagut ara. Per
una banda jo estic content que el Partit Popular s’ofengui perquè
els diguin neofranquistes, però no sempre ho demostren, perquè
a vegades s’ofenen perquè criticam el franquisme o demanam
que es demani perdó en nom de les víctimes del franquisme,
però m’alegr si hi ha un canvi de posició.

(Alguns aplaudiments)

De totes maneres la història és la que és, i Alianza Popular
la varen fundar los siete magníficos, exministres de Franco.
Punt i final.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Aquesta és una proposició...

(Continua la remor de veus)

Han entès vostès... Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

Acab de felicitar el Grup Popular per negar que siguin
neofranquistes i s’enfaden per això? Ho trob increïble, els he
felicitat!, els he felicitat. Jo...

(Més remor de veus)

Els he felicitat i s’enfaden. Ho trob increïble, tot això, ho
trob increïble.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un segon, Sr. Bonet. Senyors diputats..., senyors diputats,
deixin intervenir. Sr. Bonet, continuï la seva intervenció.

EL SR. BONET I BONET:

Ens dedicarem a la proposició no de llei, que nosaltres sí que
tenim coses a dir, a part de criticar el que fa l’oposició.

(Més remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, volen deixar intervenir, per favor?
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EL SR. BONET I BONET:

Si no hi ha un mínim de respecte, la veritat... Aquesta és una
proposició no de llei que ens planteja uns canvis que són
necessaris si feim cas del que exigeixen els ciutadans, més i
millor democràcia; el que exigeixen els ciutadans del segle XXI,
que no entenen la política i la democràcia com alguns polítics
nostrats, que pareixen arribats del segle XIX; els ciutadans no
entenen la política com l’exercici del dret a vot un cop cada
quatre anys. Democràcia és participació permanent, diàleg,
deliberació. Supòs que a alguns senyors del Partit Popular -dic
alguns- els resulta estrany el concepte de democràcia
deliberativa o participativa, però és un complement necessari
per adaptar la democràcia representativa al segle XXI. Ens ho
diuen Habermas o Rawls, que ens han parlat d’una democràcia
on el ciutadà participa activament i es converteix en actor i
protagonista del sistema democràtic, no només un cop cada
quatre anys. 

Mesures, propostes que vagin en aquest sentit rebran el
nostre suport. Per tant bona part del que diu aquesta proposició
rebrà el nostre vot favorable. 

De totes formes, si em permeten la reflexió, aquests dies
hem de veure com es plantegen debats sobre les essències del
país, tant per part de MÉS com per part del Partit Popular, amb
la seva obsessió catalanòfoba. Per ventura ens convendria, en
canvi, sumar-nos al debat sobre finançament, que és molt més
urgent, i em referesc principalment a qui té el Govern de les
Illes Balears, que és el Partit Popular. Igual que pensam que
més que debat sobre les essències nacionals hauríem de poder
tenir un debat i una participació activa en el debat sobre el futur
del sistema autonòmic, del qual tampoc el Govern té opinió.

No ens sonen estranys els titulars que culpen les comunitats
autònomes en general del dèficit públic, d’un excés d’aparell
públic, de funcionaris, etc., un posar en qüestió contínuament el
que va ser una de les grans fites històriques de la Constitució de
1978. No hi estam d’acord, Sr. Martí. El reconeixement de
l’Espanya plural va ser l’inici d’un procés de descentralització
política que ha duit als anys de major prosperitat de la història
contemporània d’Espanya, una prosperitat que no és aliena a les
virtuts d’un sistema descentralitzat en el quals les decisions
s’han apropat a la ciutadania, i han permès una millor cobertura
de serveis que es presten a aquests ciutadans.

No es pot negar l’èxit, els èxits, les bondats del nostre estat
autonòmic i molt menys des del punt de vista de les Illes
Balears. I ens hauríem de fer la pregunta que si no hi hagués
hagut café para todos no sé si haguéssim tengut realment un
Estatut d’Autonomia com el que tenim ara.

Ara, avui en dia, com tantes altres coses, es posa en qüestió
aquest model autonòmic, es posa en qüestió, com hem dit, des
de postures, com s’ha dit, des de postures tal vegada
nostàlgiques d’altres temps, des de postures radicals que
tendeixen a negar la realitat plural d’Espanya i prefereixen
recuperar velles banderes poc adequades per a la democràcia
que vivim. La qüestió del model d’Estat, no obstant, no es pot
negar que ve des de dos punts de vista completament oposats,
perquè si bé hi ha aquesta visió antiquada d’Espanya també hi
ha qui creu que l’actual model de l’Estat espanyol no pot donar
més de si i plantegen solucions obertament secessionistes. Per

tant, és evident que la proposta que duim a debat avui té a veure
amb la ruptura amb Espanya que es planteja des de Catalunya,
pot ser legítimament, democràticament, amb un important
suport social, no es pot negar, certament amb una base social
molt diferent a la realitat que tenim a les Illes Balears. 

El procés català no es pot ignorar, per tant, i qui té la
primera responsabilitat a l’hora d’afrontar-ho és el Govern
d’Espanya. Hi ha governs del segle XXI a Europa que parlen
dels temes importants quan toca, els afronten de cara i cerquen
solucions des del diàleg i la negociació, hi ha governs, fins i tot,
conservadors, com Cameron a Gran Bretanya, que quan una part
del territori planteja obertament la secessió s’hi planta i parla
des del primer moment. D’altres amaguen el cap i contínuament
ens diuen que no toca parlar dels temes que preocupen la
ciutadania. Mai no toca parlar de Bárcenas, mai no toca parlar
de la Corona, mai no toca parlar de finançament, mai no toca
parlar de la memòria històrica, mai no toca parlar del conflicte
educatiu i mai no toca parlar de Catalunya...

(Alguns aplaudiments)

... i mentrestant deixam que parli la caverna, que amenaça fer
intervenir el general de la Guàrdia Civil. La veritat no és això,
senyors, no és això.

Quan hi ha una qüestió tan important del model d’Estat, el
que fa falta és cercar alternatives, posar propostes damunt la
taula i iniciar un diàleg. Aquesta és la voluntat del Partit
Socialista, la nostra opció passa per aprofundir en l’autogovern
i anar més enllà, assumir una concepció netament federal de
l’Estat obrint la reforma de la Constitució pels canals que
aquesta estableix i dins aquest procés establir un nou marc de
convivència, un procés que ha de ser ampli, necessàriament,
amb participació dels partits, dels territoris i dels ciutadans
perquè, al cap i a la fi, pretenem establir les normes per les quals
regularem la nostra convivència a partir d’ara, i aquest és un
procés que interessa a les Illes Balears, del qual no en podem
estar absents, no en podem ser simples espectadors sinó que
hem de reclamar un paper actiu i protagonista dins el nou model
d’Estat que ha de sorgir d’aquest diàleg.

Ho haurem d’avançar des de posicions distants, sens dubte,
si es vol cercar l’acord. La política és en bona part diàleg,
maldament ho sentim negar dia rere dia en aquesta cambra,
diàleg amb els qui pensen diferent, però sempre hi ha algú que
té major responsabilitat i a qui correspon la principal
responsabilitat és precisament al Govern d’Espanya, que fins ara
no ha aparegut en aquest debat cabdal per al futur, precisament,
d’Espanya.

Serà dins aquest diàleg quan es pugui pactar el marc en el
qual es pot desenvolupar aquesta voluntat de canviar les
relacions entre els territoris i el poder central i la forma com
arribam a aquest nou model. No és la voluntat ni l’objectiu
d’aquest diputat ni del nostre grup establir quines reformes
s’hauran de fer, el que tenim clar és que haurà de fer-se sempre
dins el marc democràtic que estableix la Constitució Espanyola.
La democràcia s’exerceix dins un estat de dret en el marc d’unes
normes legals d’àmbit estatal i internacional, que són les que
garanteixen la igualtat de drets de tots els ciutadans. 
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Dit això, la principal objecció que s’ha de plantejar aquesta
proposició no de llei, des del nostre punt de vista, té a veure
amb una exigència que per als socialistes és bàsica, per
modificar el paper de Catalunya dins l’Estat per resoldre com
participen els ciutadans dins el procés el fonamental, el que cal
és que aquesta possibilitat es faci d’acord amb el marc
constitucional espanyol. En tot cas, insistesc, sí que tenim clar
que el que convé a les parts, de manera urgent, i convé a la
ciutadania, és establir un diàleg. 

Com, per altra banda, tenim clar que el dret a la celebració
de consultes, tot i que molt limitat encara, sí que està
contemplat en la Constitució Espanyola, en tot cas un
referèndum consultiu, tal com estableix l’article 92. No veim
cap problema, per tant, a donar suport al punt 3 en el sentit que
es pugui emprar aquesta previsió constitucional que aniria en el
sentit de la demanda ciutadana, com hem dit. Ni tampoc, ni molt
menys, que desenvolupem el que estableix l’article 31.10 del
nostre Estatut d’Autonomia, cit literalment, “sistemes de
consultes populars a l’àmbit de les Illes Balears, de conformitat
amb les lleis a què fan referència l’apartat 3 de l’article 92 i el
número 32 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució.” La
competència la tenim, una competència que el nostre Estatut
interpreta com un desenvolupament lògic del dret de
participació dels ciutadans, en el seu article 15, que està
contemplat a la Constitució Espanyola a l’article 23.

Per tant, no es parla, quan es parla de consultes, d’altra cosa
que de desenvolupar la Constitució i l’Estatut. No seria lògic,
per tant, que haguem donat suport a aquest estatut i ara no
creguéssim convenient expressar el vot favorable a uns punts
que reclamen el desenvolupament d’una previsió estatutària,
previsió que, com hem dit, respon a drets fonamentals que la
Constitució estableix per als ciutadans espanyols. 

Així, doncs, expressam el nostre suport a bona part del que
es planteja en aquesta proposició no de llei, com poden veure.
Faríem un matís al punt1, quan parla d’Administració Central,
pensam que resulta més adequat referir-nos com a Govern
d’Espanya, que és una expressió que especialment... que és
millor que la d’”Administració Central” perquè aquesta no
respon a la realitat, parlam de Govern en un sentit polític, entenc
jo, i no administratiu, i no ens referim a l’aparell funcionarial de
l’Estat sinó al Govern polític, d’aquí que “Govern” sigui una
expressió més encertada, des del nostre punt de vista. No només
això, sinó que, a més, en el punt 1 creim que és més real fer
referència als intents recentralitzadors, que ha esmentat el Sr.
Martí, del Govern actual d’Espanya i no de tots els governs que
hi hagi pogut haver o que hi pugui haver en el futur.

Finalment, en el punt 5, com ja hem expressat anteriorment,
el que plantejam introduir és el fet que l’exercici d’aquest dret
al qual es refereix s’hagi de fer sempre dins el marc
constitucional, és a dir, tenint en compte les normes i
l’ordenament jurídic del qual democràticament ens hem dotat.
Una altra cosa no és possible sense violar el concepte d’Estat de
dret.

I vaig acabant, si m’ho permeten acabaré amb unes paraules
de Gabriel Alomar, malgrat haver-se escrit fa més de cent anys,
ens envien a través del temps un missatge ben actual pel tema
que tractam: “No es tracta que Catalunya deixi de formar part
de l’Estat espanyol ja que tota unió entre vàries nacionalitats és
un bé per a totes, -i ens adverteix Alomar d’un perill que encara
ara nosaltres entenem que és viu- el perill és l’exclusivisme
nacional del centre que pretén -novament amb paraules
d’Alomar- convertir en submissió i adaptació forçosa d’una
nacionalitat a una altra el que havia de ser juxtaposició i
convivència de diverses nacions per a la defensa mútua de totes
elles.” La nostra aposta és precisament aquesta, amb tota la
vigència, juxtaposició i convivència de diverses nacions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per fixar la
posició. Té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un temps de
deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’article 2 de la Constitució
Espanyola diu, “La Constitució es fonamenta en la indissoluble
unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots
els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les
nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre
totes elles.” Dir aquestes paraules no és ni ser franquista ni ser
autoritari ni ser antidemocràtic...

(Alguns aplaudiments)

... dir això és estar a favor de la democràcia i de l’ordre
constitucional. 

A més a més, també nosaltres volem donar l’enhorabona al
Partit Socialista perquè va presentar una PNL, que encara no ha
estat debatuda, en la qual es diu que s’ha de deixar d’utilitzar
terminologia franquista, que s’ha de deixar de parlar del
franquisme, per aquesta banda enhorabona, ara, em preocupa el
discurs esquizofrènic perquè després vénen aquí i el primer que
fan és parlar d’això. Per tant, a veure si tenim un poquet més de
coherència.

(Alguns aplaudiments)

Senyores i senyors diputats, no podem acceptar que
qualsevol pugui plantejar en qualsevol moment canviar les
regles del joc polític i democràtic simplement per un interès
partidista o per un mer oportunisme electoral. 
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En primer lloc, vull recordar que a cap banda del programa
electoral de la coalició que avui s’anomena MÉS, amb el qual
es presentaren a les eleccions autonòmiques de 2011, no surt el
tema de l’autodeterminació ni el tema de la independència ni la
convocatòria de cap referèndum per decidir si sortim o no
d’Espanya, si no digui’m a quina plana surt. Ha estat més
l’oportunisme polític el que els ha animat a fer reivindicacions
com aquesta i han decidit copiar el discurs que determinats
dirigents de la classe política catalana fan a dia d’avui a
Catalunya, debat que ni ells mateixos saben com acabarà ja que
comencen les divisions internes de determinades forces
polítiques nacionalistes que no estan d’acord en com s’ha
plantejat la qüestió sobiranista.

I és que, sens dubte, és molt significatiu que el president de
la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, no volgués fer
declaracions el dia en què es celebrava la Hispanitat, dia en què,
per cert, es va produir una fita insòlita, i és que, segur que no era
al seu calendari sobiranista, com va ser la sortida als carrers de
Barcelona de milers i milers de catalans i catalanes que es
manifestaren a favor d’una Catalunya integrada dins l’Estat
espanyol.

I no és d’estranyar aquesta preocupació del Sr. Mas ja que
ell mateix defensava el seu gir independentista en les
manifestacions ciutadanes produïdes el dia de Sant Jordi
argumentant que aquella gent havia de ser escoltada. La
pregunta que es fan molts dels seus avui és la següent, escoltarà
el Sr. Mas també els catalans que sortiren a la Plaça de
Catalunya aquest cap de setmana? Serà president de tots els
catalans o només dels catalans independentistes?

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

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Recordem que a Catalunya...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...també hi ha polítics nacionalistes consagrats, com el Sr.
Duran i Lleida, que han manifestat públicament el seu desacord
amb la postura del president Mas, afirmant que votarien en
contra de la independència de Catalunya o afirmant que és
impossible pactar amb l’Estat la independència de Catalunya o
argumentant que en una hipotètica consulta la confederació
també es podria plantejar, i que s’ha desmarcat de propostes
esgarrifoses tal com que el Sr. Otegui fos contractat pel
Parlament per assessorar en matèria d’independència, una
persona que no condemna els atemptats d’ETA.

Però aquest dissabte es produí una altra fita insòlita a la
capital de l’Estat, per primera vegada presidia els actes militars
commemoratius del dia de la patrona de les forces armades
l’hereu a la Corona, el príncep d’Astúries, i la seva esposa, la
princesa Letizia. “Animo a celebrar lo que nos une a todos los
españoles, que es mucho, y a reafirmar el compromiso con un
futuro compartido de concordia y progreso.”

(Remor de veus)

Aquestes paraules foren pronunciades a un dia i a un acte
institucional carregat de simbolisme per part d’aquell que està
destinat a ser el cap de l’Estat del nostre país en un futur,
destinat a ser el titular de la Corona, institució que més i millor
representa la unitat política i territorial d’Espanya, per tant, una
institució imprescindible i més que mai necessària per fomentar
la concòrdia i la convivència entre tots.

Com deia al començament de la meva intervenció, lamentam
que vostès facin de la sobirania la seva senyera política quan ni
tan sols ho mencionen en el seu programa electoral, guiats
cegament pels esdeveniments polítics que succeeixen a
Catalunya i que vostès volen traslladar a les Illes Balears.
Mentre aquí, a les Illes, tenim claríssima la nostra identitat, que
les Balears no són ni seran mai Catalunya ni dels països catalans
ni un estat independent d’Espanya, tenim també claríssim...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...tenim també claríssim que allò que preocupa els ciutadans de
les Illes Balears no és ni molt manco la convocatòria d’un
referèndum polític per decidir sobre la seva sobirania. També
tenim claríssim quin és el marc constitucional i democràtic, el
qual ha de ser vetllat i respectat sempre i no pot estar a la mercè
d’uns quants que volen canviar les regles del joc sempre que els
dóna la gana. Les regles del joc es poden canviar, clar que sí,
però sempre que hi hagi el mateix consens polític amb què foren
establertes, mai el consens no es produeix amb declaracions
unilaterals contràries a l’ordre constitucional. 

Nosaltres defensam unes Illes Balears integrades dins el
projecte comú que suposa Espanya, una realitat diversa, plural,
enriquida per la seva diversitat patrimonial, cultural i
lingüística, realitat dins la qual volem potenciar la nostra
llengua, les nostres cultures i les nostres particularitats que ens
identifiquen com a comunitat històrica. Volem unes Illes
Balears dins unes institucions comunitàries, no volem que la
nostra regió quedi fora de la Unió Europea, com sí passaria en
cas d’una eventual independència de l’Estat.

(Remor de veus)
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La Unió Europea vol estar integrada per estats forts, vol
fugir d’estats febles i desmembrats, per tant, no tergiversin
aquesta realitat, cada vegada que el president Mas ha parlat del
seu pla sobiranista a BrusselAles una porta més se li ha tancat
dins Europa. Vostès no volen escoltar el que Europa els diu
cada vegada que treuen aquest tema, i és que la realitat per a
vostès és molt trista perquè aquest tema no està ni tan sols dins
l’agenda de la Unió Europea.

Per tant, allò que veim que no funciona a Catalunya la
pregunta que ens feim és, per què vostès ho defensen per a les
Illes Balears si tanmateix és un viatge a cap banda?

També dir-los que no podem tolerar les ingerències de certes
institucions d’altres comunitats autònomes dins el nostre àmbit
competencial, nosaltres som una comunitat autònoma de
primera amb un sistema competencial i amb una estructura
orgànica pròpia, no necessitam la tutela de cap altra autonomia
d’Espanya que ens digui com hem de gestionar les nostres
competències o com hem de fer les nostres lleis o com ha
d’actuar el nostre govern o quin ha de ser el model educatiu que
hem d’implantar a la nostra escola pública. Aquesta comunitat
té el mateix dret a l’autonomia que qualsevol altra, per tant,
l’article 2 de la Constitució Espanyola i el seu títol VIII, referent
a l’organització territorial, s’apliquen en igualtat de condicions
per a totes les regions i nacionalitats que integren l’Estat
espanyol. La nostra dependència és únicament amb l’Estat, i no
amb una altra comunitat autònoma.

Mirin, hi ha que estima més resoldre els problemes amb la
separació, amb el trencament, amb les declaracions unilaterals
d’independència. Nosaltres creim que per superar les dificultats
és millor la unitat i fer-ho amb projecte comú. No val que quan
les coses van bé es vulgui estar dins Espanya, però quan les
coses van malament hi hagi... que siguin més llestos que ningú
que plantegin que s’ha de sortir d’Espanya, això no val i és un
discurs absolutament maquiavèlAlic i retorçut.

També ens agradaria saber quina serà la postura del Partit
Socialista. El Partit Socialista ha fet un discurs absolutament
feble i un discurs amb el qual no ha quedat gens clar el seu
posicionament. Veurem quina serà la seva posició en una
proposta en la qual es fomenta de manera clara i evident la
sobirania, l’independentisme i, per tant, jo crec que és molt més
recomanable fixar la postura que ha de tenir el Partit Socialista,
no sé si són Partido Socialista Obrero Español o si aniran cap a
l’independentisme a què qualque socialista de Catalunya ens té
avesats darrerament.

Nosaltres pensam que això són qüestions d’Estat i són
qüestions que han de quedar ben clares. La nostra voluntat és
que les Illes Balears tenen identitat pròpia, que som una
comunitat autònoma amb un Estatut d’Autonomia i amb unes
competències pròpies, amb una cultura pròpia i que formam part
d’un projecte comú que es diu Espanya.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

EL SR. BONET I BONET:

Sra. Presidenta, deman la paraula en virtut de l’article 76.3,
ja que s’ha atacat l’honor del Grup Parlamentari Socialista, ja
que el Sr. Rubio s’ha referit a aquest grup dient que patia una
malaltia mental.

(Se senten algunes rialles i remor de veus)

Sí, sí, el Sr. Rubio, ... Sra. Presidenta, puc intervenir?

LA SRA. PRESIDENTA:

Em sap greu, però jo no li don la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Esquizofrènia...

LA SRA. PRESIDENTA:

No entenc ...

EL SR. BONET I BONET:

Esquizofrènia és una malaltia mental...

LA SRA. PRESIDENTA:

... no entenc que sigui un insult. Sr. Bonet, no entenc que sigui
una ofensa.

EL SR. BONET I BONET:

Sra. Presidenta, s’ha referit al Grup Parlamentari Socialista
com un grup esquizofrènic, i això és faltar al respecte a aquest
grup i a la gent que pateix aquesta malaltia.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja queda dit, queda dit.

EL SR. BONET I BONET:

Esquizofrènia és la pèrdua del judici i de la realitat i una
àmplia desorganització de la personalitat amb impossibilitat de
motivar una conducta i establir una "proposivitat" vital
adequada. Vostè creu que el Grup Parlamentari Socialista
representa això? Eh? Vostè creu que representa això? Al
contrari, hem fet un discurs coherent parlant d’Espanya, de
l’Espanya real que és l’Espanya plural, i parlam del que
nosaltres plantejam per al futur d’Espanya...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet...
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EL SR. BONET I BONET:

... i si no ho ha entès és perquè no ho vol entendre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, ha quedat clar.

EL SR. BONET I BONET:

... hem fet un discurs federalista i radicalment democràtic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, té la paraula ara el grup Parlamentari
presentant per fixar-ne la posició i assenyalar les esmenes
acceptades. Cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La nacionalitat històrica que
formen les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
com a expressió de la seva voluntat colAlectiva i en l’exercici del
dret a l’autogovern, es constitueix en comunitat autònoma.
Article 1 de l’Estatut d’Autonomia que defineix les Illes
Balears.

A veure si ens aclarim, avui no venim aquí a reclamar el dret
a decidir, demanam el seu reconeixement i demanam les
garanties jurídiques per poder-lo exercir de forma democràtica
i de forma pacífica.

No proposam canviar cap regla del joc, que és açò
d’argumentar i defensar-se dient que pretenen, els altres, canviar
les regles del joc. Quines regles del joc? És l’Estatut
d’Autonomia que va aprovar el Partit Popular i precisament el
nostre grup, per altres raons, no li va donar suport, és l’Estatut
d’Autonomia qui contempla les consultes populars. I és una
obligació d’aquest Parlament desenvolupar aquell articulat, per
tal que les consultes siguin una realitat. És complir l’Estatut
d’Autonomia, no és canviar les regles del joc, és complir amb
les regles del joc. D’un joc que vol ser més democràtic.

El Govern, efectivament, obté la legitimitat a les urnes, però
aquesta representativitat suficient no li dóna una legitimitat
absoluta de complir allò del programa que finalment l’interessa
i de no complir allò altre. De no tenir en compte la realitat
actual, de no donar resposta a qüestions noves, d’actuar contra
el clamor popular. El sistema democràtic dóna legitimitat per
governar democràticament, no despòticament. 

I sí, el nostre programa electoral del PSM-Iniciativa-Verds-
Entesa, a la pàgina 48, i del PSM-MÉS per Menorca, a la pàgina
7, defensa el dret a decidir, defensa desenvolupar l’Estatut
perquè els ciutadans de les Illes puguin exercir amb garanties el
dret a decidir.

No es posin nerviosos amb açò del neofranquisme. Per a mi,
neofranquista és aquell que defensa per Twitter els símbols del
franquisme, i aquí hi ha diputats que ho han fet i que ho fan; que
criden, van a manifestacions cridant lemes franquistes, i aquí hi
ha diputats que ho fan;...

(Remor de veus)

... que rebutgen iniciatives en contra del simbolisme
totalitari i que consideren delicte l’apologia del franquisme, i el
Partit Popular no li dóna suport, i aquell que utilitza instruments
de repressió propis d’aquella època. Açò és el neofranquisme.
Si s’hi senten identificats o no s’hi senten, allà vostès, però
vostès, alguns d’aquesta cambra, practiquen i han practicat açò
que acab de dir.

(Remor de veus)

Mirin si tenen estima per la Constitució, que el Grup Popular
presenta esmenes al projecte de llei de símbols per recuperar el
text que el Consell Consultiu dictaminava com inconstitucional,
per recuperar el text que el Consell Consultiu considerava
ilAlegal, que considerava contrari a dret, que considerava que
atemptava contra el dret fonamental a la llibertat d’expressió,
aquest Grup Popular presenta esmenes per recuperar el text que
el Consell Consultiu considera inconstitucional. Visca la seva
Constitució! La Constitució que en un moment oportunista els
interessa esmentar i cridar i que en altres moments no els
interessa. Avui els mitjans de comunicació deien, reproduïen les
paraules del president Bauzá: “Todos nos pondremos
soberanistas si se le dá más a Cataluña”. El seu és un dret a
decidir, el seu és un sobiranisme només oportunista, quan
interessa. El nostre és de convicció democràtica. El dret a
decidir per avançar en allò que és aprofundir en els principis
democràtics.

Quant a les esmenes presentades per part del Partit
Socialista, no acceptarem l’esmena que fa referència al marc
constitucional, per tot el que ja he explicat; creim que el dret a
decidir ha de possibilitar opcions que van molt més enllà
d’aquest marc constitucional, un estat propi va més enllà
d’aquest marc constitucional, i per a nosaltres és important
remarcar el valor democràtic del dret a decidir.

Tampoc no acceptarem l’esmena que fa referència a
substituir “administració central de l’Estat” per “Govern actual
d’Espanya”. Des del nostre punt de vista, és cert que el Govern
actual del Partit Popular du a terme una brutal recentralització
de les competències, ofega la capacitat d’autogovern de les
comunitats autònomes, d’aquesta comunitat autònoma, però
també és cert, des del nostre punt de vista, que anteriors
governs, no només del Partit Popular, van actuar amb poca
sensibilitat respecte de l’autonomia, de l’autogovern de les
comunitats autònomes.
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Per acabar ja la meva intervenció. Reiterar la clau, el bessó
de la proposta: no és defensar, que ho defensa el nostre grup, un
estat propi, sinó defensar per damunt de tot el valor democràtic
del dret a decidir, de desenvolupar allò que marca el nostre
Estatut i de donar veu als ciutadans perquè en aquests moments,
més que mai, reclamen tenir veu, veu no només cada quatre
anys, sinó veu en temes importants i cabdals per al futur de la
nostra comunitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació. Entenc, Sr. Martí, que no ha
acceptat cap esmena? És així?

Passam a la votació.

EL SR. BONET I BONET:

Sra. Presidenta, demanaríem votació separada del punt 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam ara a la votació del punt 5.

Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí Presidenta, sé que li deman el torn i és per un fet que sé
que en aquest cas vostè no em podria donar la paraula, però si
em permet un segon, li volia demanar al portaveu del Grup
MÉS si en el punt número 2...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, no li puc donar la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Bé, li demanaria al portaveu si em podria fer de portaveu del
que li he comunicat en els passadissos, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

No he entès què ha dit.

(Remor de veus)

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

El punt 2 de la nostra iniciativa parla que les comunitats
autònomes són les administracions que presten serveis públics.
Seria introduir també, jo crec que amb raó i amb justícia,
introduir també “els ajuntaments com a administracions que
presten serveis propis”. Per tant, propòs aquest canvi d’esmena,
si la resta de grups lògicament ho accepten.

EL SR. BONET I BONET:

Sra. Presidenta, un aspecte que no ha quedat clar. No he
entès si en el punt 1 han acceptat o no l’esmena que fèiem...
Tampoc?

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, per concretar, Sr. Martí, no s’ha acceptat cap
esmena del Grup Parlamentari Socialista, però a més ara vostè
vol modificar un dels seus punts. És així?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè ho vol modificar. Bé, per això és necessari que tots els
grups parlamentaris hi venguin a bé, d’acord? Jo hauré de
demanar si qualque grup parlamentari s’oposa a aquesta
modificació d’aquest punt? Sra. Prohens?

LA SRA. PROHENS I RIGO:

No, no ens oposam, però que ho modifiquin, però que ho
diguin perquè ho tenguem tots clar, perquè crec que han arribat
a fer un embull...

(Remor de veus)

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Si li sembla, llegiré l’esmena finalment com quedaria: “El
Parlament de les Illes Balears manifesta que les comunitats
autònomes i els ajuntaments són les administracions que presten
els serveis públics bàsics i per tant han de disposar de la
capacitat de decisió i de la capacitat financera adequades per a
l’objectiu de salvaguardar l’estat del benestar.”

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam ara a la votació. Votam...

(Remor de veus)

EL SR. BONET I BONET:

Hem demanat la votació separada del punt 5, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Primer de tot començam amb la votació del punt 5. D’acord?
Votam el punt número 5, per votació separada. Votam.

Queda rebutjat per 32 vots en contra, 18 abstencions i 6 vots
a favor.

Passam ara a la votació de la resta de punts de la proposició
no de llei. Votam.

Queda rebutjada per 31 vots en contra i 25 a favor.
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IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 9738/13,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport a la concessió de la Medalla de oro al mérito de las
bellas artes al Teatre Principal de Maó.

A continuació debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
9738/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport a la concessió de la Medalla de oro al mérito de las bellas
artes al Teatre Principal de Maó.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular? Té la paraula el
Sr. Alejandro Sanz, per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. En primer lugar quisiera agradecer la presencia de la
alcaldesa del Ayuntamiento de Mahón, del teniente de alcalde
de Servicios Generales, del teniente de alcalde de Educación y
de la gerente del Teatro Principal de Mahón.

(Remor de veus)

La proposición no de ley que debatimos hoy en esta cámara,
tiene como finalidad reconocer el papel social y cultural que ha
desempeñado el Teatro Principal de Mahón desde su
construcción en 1829 hasta los tiempos actuales. Y como
consecuencia de ello, mostrar nuestro respaldo para que el
Ministerio de Cultura del Gobierno de España, le conceda la
Medalla de oro al mérito de las bellas artes.

Permítanme que comience mi intervención con esta frase de
uno de los principales exponentes de la Ilustración, Voltaire,
que llegó a decir “Quienquiera que condene al teatro, es un
enemigo de su país”. Pues bien, es justo y merecido reconocer
los 185 años de historia que han convertido al Teatro Principal
de Mahón en el teatro de ópera en activo más antiguo de España
y en uno de los más antiguos de Europa. Nuestro teatro, de clara
inspiración italiana, fue fruto de la iniciativa empresarial del
arquitecto, director y cantante Giovanni Palagi en 1829. 

Este ambicioso proyecto cultural, que involucró a todos los
sectores de la sociedad mahonesa, nacía con una clara vocación
de teatro de ópera y se convertiría en un punto de referencia de
toda la isla. Ha sufrido diversas reformas de mejora, a la vez
que se ha dotado de modernas técnicas e instalaciones que
requiere un teatro en pleno siglo XXI. 

Con el objetivo de impulsar una etapa más plural, abierta y
participativa, también se constituyó una fundación. El patronato
de la fundación es el órgano encargado de establecer un plan de
actuaciones e impulsar programas diversos que vayan dirigidos
a todas las etapas la población. Cabe resaltar que la
programación estable del Teatro Principal tiene una media de
40.000 espectadores anuales. Aún que fiel a su espíritu de teatro
de ópera, el Principal acoge cada año dos semanas de ópera,
organizada por la Asociación Amics de l’Òpera, entidad que
desempeña un importante papel en nuestra sociedad desde 1972
y que ha sido impulsora de la Fundación Menorquina de la
Ópera en el 2006, donde están representadas las principales
instituciones, como el Gobierno de la comunidad autónoma, el
Consell Insular de Menorca y el Ayuntamiento de Mahón.

También merece la pena destacar las temporadas de
conciertos y el Festival de la Música de Mahón que organizan
anualmente Joventuts Musicals de la localidad.

En definitiva señores diputados, el Teatro Principal tiene una
importante presencia en la vida cultural de la isla de Menorca y
que va más allá de su programación, contando como por
ejemplo, con diferentes eventos, como el Festival de la Música
de Mahón, el Foro de Menorca, el Festival de Jazz de Menorca,
Festival Infantil de Baleares, Temporada de la Ópera de Mahón,
congresos, cursos, etcétera. Con una extensa historia, el
próximo año celebra los 185 años. 185 años de referencia en
nuestra isla, en nuestra comunidad y en el conjunto de España.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular
consideramos que uno de los principales patrimonios culturales
que tiene nuestra comunidad autónoma es el Teatro Principal de
Mahón. Este sello de identidad cultural de la ciudad de Mahón
se merece todo el reconocimiento de los poderes públicos. En
esta ocasión lo que proponemos hoy es apoyar la iniciativa
aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Mahón, con fecha
de 28 de febrero de este año, que elevaba al Ministerio de
Cultura la petición de la Medalla de oro al mérito de las bellas
artes para el Teatro Principal de Mahón. La concesión de este
galardón es un reconocimiento a las personas y entidades que
hayan destacado en el campo de la creación artística, el cultural
y también hayan prestado notorios servicios en el fomento,
desarrollo, difusión del arte y la cultura y la conservación del
patrimonio artístico.

Por todo ello, nuestro grupo parlamentario considera que el
Parlament, como principal institución de nuestra comunidad
autónoma, debe y tiene la obligación moral de adherirse a esta
iniciativa, en defensa de nuestra cultura. Podemos citar ya
algunos apoyos que ya se han materializado por diversas
personalidades, colectivos, o empresas y merece la pena que
queden registrados en el Diario de Sesiones. Por ejemplo, ya
hemos tenido el apoyo del Ateneo de Mahón, el Círculo
Artístico de Ciudadela, Amics de l’Òpera, Joventuts Musicals
de Mahón, el IME, Consell Científic de l'IME, Casino 17 de
gener de Ciutadella, Fundación Hospital Illa del Rei, Teatro de
la Maestranza, Gran Teatre del Liceu, Palau de les Arts, Teatro
Principal de Palma; los barítonos Joan Pons, o Simón Orfila, los
cantantes Joan Manuel Serrat, Patricia Kraus, Joana Pons, Maria
Camps, Lluís Sintes, Pablo Alborán, Dulce Pontes, etcétera. Los
actores José María Yuste y Millán Salcedo, así como el filósofo
y escritor Fernando Savater, entre otros. Y también merece
mencionar la cantidad de persones anónimas que han puesto su
firma y se han adherido a la campaña que se ha impulsado desde
el Teatro Principal, para recoger todo tipo de adhesiones a
través de su página web, o a través de las diferentes redes
sociales.
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Por tanto, sin duda señores diputados, nuestro grupo solicita
el apoyo de todos los grupos parlamentarios para apoyar esta
merecida medalla, fruto de los 185 años de referencia cultural
en toda nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari MÉS s’hi
manté l’esmena RGE núm. 10947. Per defensar-la té la paraula
el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Saludar abans de res l’alcaldessa, regidors i a la tècnica de
l’Ajuntament de Maó. I dir que ni jo ni el PSM-MÉS per
Menorca, ni el nostre grup parlamentari no en tenen cap dubte,
el Teatre Principal de Maó és mereixedor, és posseïdor de
mèrits abastament per ser objecte dels millors reconeixements
en l’àmbit de la cultura i com no, ho és també de la Medalla
d’or al mèrit de les belles arts.

És així i així li donarem el nostre suport, convençuts i
esperançats en què el Ministeri de Cultura pensi el mateix i faci
efectiu aquest reconeixement. Tindrà aquí i a Menorca la nostra
colAlaboració per assolir aquest objectiu que impulsa, com no
pot ser d’una altra manera, l’Ajuntament de Maó, un teatre amb
185 anys d’història, el més antic d’Espanya i un dels més antics
d’Europa i allà on s’han representat òperes des del seu
començament, més de 3.000 representacions, que és un orgull
de la ciutat i de l’illa i que es mereix aquest reconeixement,
sense cap dubte.

Deixi’m però, Sr. Diputat del Partit Popular i regidor de
l’Ajuntament de Maó que li faci unes consideracions al
respecte, en positiu, que des de la nostra posició és impossible
de callar per a qui té una altra manera de veure la cultural, el
país i les relacions institucionals. La primera seria de formes,
perquè la forma també és el contingut i si al contingut es pretén
fer valer la unanimitat, la unió, el consens, creim que no
s’hauria d’haver actuat d’aquesta forma i m’explic. 

La moció, aprovada per unanimitat a l’Ajuntament de Maó,
a favor de la iniciativa de solAlicitar que el Ministeri de Cultura
concedeixi a l’entitat Teatre Principal de Maó la Medalla d’or
del mèrit de les belles arts va ser presentada de forma conjunta
pels grups municipals del Partit Popular i del Partit Socialista.
És cert que li correspon a l’Ajuntament de Maó, com a
institució, liderar la iniciativa, no en tenim cap dubte, però el
trasllat al Parlament s’ha vehiculat de forma unilateral a través
del Grup del Partit Popular, no cercant prèviament un acord amb
la resta de grups, cosa que ja li puc anticipar, hagués estat
perfectament possible.

La segona consideració és d’oportunitat. Per què es promou
el reconeixement ara, als 185 anys a només 15 anys del 200
aniversari? A més, quan tal vegada quan ara és un dels moments
més difícils per al teatre, donada la situació econòmica que
vivim. No hauria tingut més sentit preparar un 200 aniversari,
amb més ressò i més suport social? És una reflexió i punt, però
impossible no verbalitzar-la aquí avui i deixar-ne també
constància. Tot a favor però del reconeixement del Teatre
Principal.

En tercer lloc, en un objectiu com aquest, que es pretén
obtenir un reconeixement institucional, creim que cal ser molt
generosos i deixar constància de qui ho ha fet possible:
persones, entitats, societat civil... Així ho feia el regidor de
l’Ajuntament de Maó el Sr. Botella en el plenari posant de
manifest la tasca duta a terme per l’arxivera municipal, per la
gerent, per diferents persones vinculades al teatre.

Però a més de les persones és fonamental parlar de la
societat civil organitzada, entitats que han estat fonamentals per
omplir mes rere mes la programació del Principal, i fer-ho en
diversitat i qualitat. Ningú amb un poc de rigor i amb la
generositat que requereix abordar qüestions com aquesta no pot
oblidar o menysprear que el mèrit és de la societat maonesa, de
la societat menorquina, que ha permès que el teatre estigués en
funcionament durant tants d’anys amb el seu suport a la
programació i, en el cas de l’òpera, com és el que li dóna major
prestigi, gràcies també a l’Associació Amics de l’Òpera, que ha
fet molta feina per poder mantenir el nivell durant tots aquests
anys. Allò cert és que en aquests 184 anys el teatre ha mantingut
l’activitat i el dinamisme gràcies a la tasca de la societat civil,
de les entitats culturals de Maó i de Menorca, d’entre les quals
és inevitable referir-se, com ja he dit, a l’Associació d’Amics de
l’Òpera, que des de 1972 ha impulsat una programació de
funcions operístiques de gran qualitat.

I finalment, com a quarta consideració, creim que és
important remarcar que impulsar i reclamar un reconeixement
exigeix de totes les institucions la seva implicació i el seu
compromís, i crec que és la nostra obligació avui aquí, per
acompanyar aquesta declaració perquè sigui el Teatre Principal
reconegut, que hi hagi també una petició al Govern, i si es vol
a la resta d’institucions, perquè adquireixi un major compromís
o, millor dit, un compromís a favor d’aquesta iniciativa i també
de tota l’activitat que se’n pugui derivar durant i posteriorment
al reconeixement que esperem que obtengui.

És per açò que hem presentat dues esmenes en aquest sentit.
La primera insta el Govern de les Illes a colAlaborar amb
l’Ajuntament de Maó per impulsar tant el reconeixement del
Teatre Principal amb la medalla d’or al mèrit de les Belles Arts,
així com també a colAlaborar en la programació d’actes que es
puguin derivar de l’atorgament d’aquesta distinció. I, en segon
lloc, també la segona esmena diu que el Parlament de les Illes
Balears constata la importància de la labor duta a terme per les
entitats i associacions culturals i socials de Maó i de Menorca,
amb aquest reconeixement que esmentava abans a la societat
civil organitzada en les entitats culturals, perquè durant tots
aquests anys hagi estat possible presentar una programació
diversa i de qualitat en el Teatre Principal de Maó,
imprescindible per obtenir el mèrit de la medalla d’or de les
Belles Arts.
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Com deia al començament, la voluntat és la de, si cal,
refermar, aportar positivament a la proposta que fa el Partit
Popular, però sense posar en dubte ni un moment que el Teatre
Principal es mereix aquesta iniciativa i es mereix el màxim
suport de totes les institucions perquè pugui obtenir aquest
reconeixement cultural.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista per fixar la
posició. Té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps de deu
minuts.

LA SRA RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també vull, abans de tot,
començar amb una salutació a la Sra. Alcaldessa i també a les
tinents d’Alcaldia i a la Sra. Presidenta del Teatre Principal.
Benvinguts a aquest parlament.

Però vull començar la meva intervenció avançant ja que el
nostre vot serà favorable a aquesta proposició no de llei del
Partit Popular que posa damunt la taula una pretensió que ha de
ser de tots els maonesos, la concessió de la medalla d’or al mèrit
de les Belles Arts per al Teatre Principal de Maó. 

No obstant açò també he de lamentar que aquesta proposta
no s’hagi consensuat prèviament amb la resta de grups polítics,
de manera que fos elevada una petició conjunta, tal com ha fet,
per exemple, a l’Ajuntament de Maó. En aquella institució, de
la qual el Sr. Alejandro Sanz, el portaveu anterior, forma part
també com a regidor, la proposta sí que va arribar al plenari
signada també pel grup de l’oposició sense cap problema. És el
que s’ha de fer, és una qüestió d’elegància, de cortesia
parlamentària, o simplement el que es vol és que realment el
que ha de rebre la petició senti que és demanada, participada per
tothom. El que normalment es fa amb aquestes propostes que
són de caire institucional i un poc..., permetin-me que ho digui
d’aquesta manera, un poc de rebombori, per ser gràfica, ara
només es fa d’aquesta manera. 

Ara només ens faltaria que, a més, a la seva segona
intervenció pugui insultar, com va passar amb aquella proposta
que es va presentar el passat període parlamentari que demanava
el suport a la declaració de patrimoni de la humitat de la
Menorca talaiòtica, tan diferent d’una altra que vam presentar
nosaltres mateixos -el Sr. Simó Gornés se’n recordarà- la
passada legislatura, que havia estat consensuada per tothom i
elevada al plenari firmada per tothom. Però, no, es veu que la
cultura del pacte no està tan arrelada o tan instalAlada en aquesta
legislatura en el Grup Parlamentari Popular, i tampoc aquestes
propostes, clarament d’adhesió a bones causes, una causa
honorífica en aquest cas, s’han d’haver parlat amb els altres
grups als quals es demana el seu vot.

Mirin, a mi em sap greu haver de començar d’aquesta
manera la meva intervenció, però açò és el que s’hauria d’haver
fet, Sr. Sanz, perquè així és també la història del Coliseu
menorquí, un teatre que va sorgir, que es va mantenir i s’ha
mantingut fins ara, que és el més difícil, per la voluntat conjunta
de tota una societat, una voluntat que no ha variat en 184 anys.
Probablement el Teatre Principal sigui una de les entitats més
estimades no només pels maonesos, sinó pels menorquins en tot
el seu conjunt, i és que aquesta estimació, aquest sentiment de
pertinença colAlectiu té les seves arrels en la gestació del teatre
ja fa més de 180 anys. El teatre que coneixem ara no és el
primer que es va construir a la nostra ciutat ni és tampoc el
primer a construir-se a la ubicació actual. Tenim referències,
com vostès saben, de representacions teatrals i operístiques ja en
el segle XVIII, en èpoques anglesa i francesa, i prova de
l’interès per aquest art també la trobam en les obres
neoclàssiques escrites per erudits ilAlustrats maonesos de
l’època, com Ramis i Ramis, amb les tres obres Lucrecia,
Arminda i Rosaura, o també les traduccions al català i les
adaptacions de Vicenç Albertí d’obres de Goldoni,
Beaumarchais, Molière o Moratín, i es va fer, a més, poc
després de ser estrenades internacionalment. Però en realitat
desconeixem on es feien les representacions en aquell temps.

Els antecedents, per tant, reals del Teatre Principal són, com
dic, també de marcat caràcter social, i daten de 1812, quan el
governador general de l’illa i els magnífics jurats de
l’ajuntament fan cessió del bastió de la murada denominat Torre
Rodona o Quarter dels Dragons, a la Casa de la Misericòrdia, i
és aquesta la que construeix un teatre i una sala de ball, els
beneficis de la qual havien de ser per als orfes de la casa. I açò
és així fins a l’any 1829, que s’ha dit aquí, en què Giovanni
Palagi, evidentment, com ha dit el Sr. Sanz, un baríton italià que
també era arquitecte i artista i residia a la nostra ciutat,
construeix el teatre actual, un teatre d’òpera, el teatre d’òpera
més antic d’Espanya, evidentment, com ens agrada dir a
nosaltres, un teatre d’òpera que ha aconseguit al llarg de la seva
història no ser útil només per a un grup social com podria
semblar, sinó molt popular, i açò gràcies al fet que la gestió que
s’ha fet des de sempre ha estat molt versàtil: a més d’òpera s’hi
ha fet teatre, concerts, cinema, s’hi han fet balls d’estudiants,
circ, celebrar carnavals, esdeveniments de tota mena, per a gran
consternació, també s’ha de dir, d’alguns pseudoerudits de la
ciutat de principis del segle XX, que ara no tenc temps de relatar
aquí però que són bastant divertides.

Gràcies a les reformes que s’han fet s’ha anat adaptant als
temps, com no podia ser d’una altra manera, però sempre de
manera que la sala de públic mai no ha perdut les
característiques d’un teatre d’òpera italià ni la seva sonoritat
excepcional.

Em podran dir que probablement a una ciutat com Maó no
hi havia un altre teatre i s’havia d’utilitzar aquest, i d’aquí surt
el seu caràcter popular. Idò tampoc no és així. A Maó van
conviure en el segle XIX i principis del XX, i XX, diversos
teatres a la vegada, i també alguns salons de cinema. Ja ho diu
la cançó: “Es Mahón una ciudad hermosa y galante, hay
teatros y buenos paseos y una hermosa electricidad”, però el
Teatre Principal sempre ha estat el principal.
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La temporada més llarga en què va romandre tancat va ser
la de les obres de la darrera remodelació, que van culminar
l’any 2001. Uns anys abans l’ajuntament socialista s’havia
acollit a les subvencions que atorgava l’Estat en el programa de
rehabilitació de teatres. En aquesta ocasió també veim que un
gran projecte es porta a terme gràcies a la colAlaboració de
diferents administracions i de diferents colors polítics: el
Ministeri de Foment a través del pla nacional de què he parlat,
i la part que havia de sufragar l’ajuntament, que es va fer a tres
bandes, ajuntament, consell insular i Govern de les Illes Balears.
El teatre es va tancar per obres, però les representacions
operístiques no es van suspendre, i com un clau cada sis mesos
van continuar en altres emplaçaments.

L’ajuntament socialista de Maó, l’herència socialista, va
aconseguir el que no han pogut fer altres ciutats, exemple de les
quals en tenim ben a prop. Va concitar sinèrgies, va gestionar
voluntats, va treballar molt perquè el teatre tornés a renéixer
sense perdre res de les característiques d’aquell teatre d’òpera
noucentista nascut de la ilAlusió també compartida per aquells
menorquins que durant gairebé dos segles han estat i són
espectadors, però també protagonistes de les representacions
com a músics i com a cantants, acompanyant les grans figures
del bel canto que recalen a la nostra ciutat. No causa sorpresa
trobar als vells programes de mà noms menorquins italianitzats:
un Ponti que en realitat era un Pons, o un Fonti que en realitat
era un Font. 

I a les qualitats artístiques vull afegir també les
pedagògiques, i si no sentin el que diu el cronista arxiver
Hernández Sanz l’any 1917 quan parla de l’efecte educatiu de
la música: “Gràcies a l’òpera..., perdó, ho diu en castellà,
“gracias a la ópera pudo iniciarse en esta ciudad la obra
civilizadora entre las clases populares, mucho antes que la
soñara el inmortal Clavé al introducir y organizar en Cataluña
las grandes masas corales”. Al marge del to paternalista propi
del moment, és cert que aquest efecte és una de les qualitats que
s’han de reconèixer després de 184 anys, alguns amb més
intensitat que altres d’activitat ininterrompuda.

En resum, pensam que el Teatre Principal és mereixedor de
la medalla d’or al mèrit de les Belles Arts perquè ha destacat i
destaca en el camp musical i de la creació artística, perquè ha fet
un important paper en el foment, el desenvolupament i la difusió
de l’art i de la cultura, i açò va ser reconegut ja nacionalment
per l’Associació Ópera XXI, de la qual forma part, i que
precisament es va constituir l’any 2005 al Teatre Principal de
Maó, com a emblema dels teatres espanyols i capdavanter en la
representació de l’òpera a Espanya.

Però també és per aquests motius que consideram que
mereix que el Govern de les Illes Balears colAlabori més amb el
nostre teatre, com ho ha fet amb fundacions d’altres teatres, com
el Principal de Palma o el d’Inca. Per açò ens semblen bé les
esmenes del Grup MÉS. Nosaltres també teníem previst
presentar una esmena en aquest sentit, però per coherència amb
el que va fer el meu grup a l’Ajuntament de Maó no ho hem fet.
I a vostè, també per coherència amb allò que el seu grup va fer,
li record novament que hauria d’haver comptat amb tots els
grups parlamentaris d’aquesta cambra. I en açò, senyors i
senyores diputats, tampoc no som iguals.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Sr. Alejandro Sanz, per cinc
minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar quiero
agradecer el apoyo del Grupo Socialista y del Grupo MÉS a esta
iniciativa en favor de la cultura, de la cultura mahonesa y de la
cultura de nuestra comunidad autónoma.

Comenzaré primero con lo referente a las enmiendas del
Grupo MÉS. He de decirles que aceptaremos la enmienda de
adición 10947, donde habla de constatar la importancia del
trabajo que realizan las entidades culturales de Mahón a favor
de la cultura y en este caso de la programación del teatro. De
hecho ya en la exposición de motivos hago referencia a ello, y
por otro lado también en mi intervención anterior ya he
explicado el papel fundamental que tienen Amics de l’Òpera o
Joventuts Musicals, por destacar una de ellas. Por lo tanto todo
nuestro apoyo para que se pueda incorporar en la propuesta de
acuerdo.

Respecto a la segunda enmienda, que es la enmienda de
adición 10948, nos parece bien incorporarla al texto siempre y
cuando, y así se lo he expuesto anteriormente, Sr. Martí, que en
lugar de instar al Govern de les Illes Balears pusiéramos “instar
a todas las administraciones implicadas”, o “a totes les
administracions implicades”, puesto que hablamos del hecho
que el Ayuntamiento de Mahón, el consell insular y el Gobierno
balear forman parte de una fundación y consideramos que todas
ellas por igual tienen que tener un papel en la implicación de
este evento, y por tanto si le parece bien esta transacción pues
incorporaríamos las dos propuestas.

En referencia a la intervención de la diputada del Partido
Socialista, he de decirle que ha tenido una oportunidad de oro
de poder mejorar o incorporar algún tipo de propuesta. Como ve
nuestro grupo parlamentario sí acepta las propuestas del Grupo
MÉS, y si usted hubiese presentado alguna propuesta en este
sentido pues nosotros encantados de poder aceptarla, ya que el
objetivo de este tipo de propuestas es intentar que a partir de
hoy podamos sumarnos a la iniciativa del Ayuntamiento de
Mahón y que se pueda enviar al Ministerio de Cultura para
adherirnos al compromiso de apoyar esta campaña en defensa
de la medalla de oro.
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Pero ahora lo más importante, como ha comentado, es que
quede constatado en el pleno de esta cámara ante el Ministerio
de Cultura que apoyamos esta propuesta, que pretende
reconocer el importante papel cultural y social del Teatro
Principal en nuestra sociedad en la concesión de una medalla
tan importante como es ésta, medalla, por cierto, que se le ha
concedido también al Palau de la Música catalana, al Gran
Teatre del Liceu de Barcelona, al Museo Guggenheim de
Bilbao, o por ejemplo también al Cercle Artístic de Ciutadella
en el año 2007.

La verdad es que no se trata, en mi opinión, de ponerse la
medalla el Partido Socialista, el Grupo MÉS o la persona que le
habla o este grupo; se trata realmente de que la medalla vaya
para el Teatro Principal y vaya también para los ciudadanos de
Mahón y de esta comunidad autónoma. Por lo tanto ese es el
objetivo único de esta propuesta, que la medalla no se la pongan
ustedes ni nosotros, sino que la medalla se la pongan al Teatro
Principal, que yo creo que ha hecho un buen trabajo en este
sentido. 

Y yo simplemente...

(Alguns aplaudiments)

...acabaría, cuando antes ha comentado ¿por qué ahora?, y
yo simplemente diría ¿por qué no antes?

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació, a l’acceptació de les dues esmenes, i
entenc que vostè... Digui, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Acceptaria la transacció que ha esmentat el diputat
Alejandro Sanz.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò passam a la votació..., o per assentiment...?

D’acord. Idò queda aprovada per assentiment, queda
aprovada la proposició no de llei per assentiment.

(Alguns aplaudiments)

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