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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia.

Debat i votació de les propostes de resolució, que puguin
presentar-se, derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern de les Illes Balears.

El punt únic de l’ordre del dia correspon al debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris derivades del debat general sobre l’acció política
i de govern del Govern de les Illes Balears.

El debat es durà a terme de la manera següent: en primer
lloc es debatran les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista; a continuació les presentades pel Grup
Parlamentari MÉS, i finalment les del Grup Parlamentari
Popular.

Les propostes presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la Mesa seran transcrites literalment en el Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu corresponent per
fer-ne la defensa.

Acabat el debat de la totalitat de les propostes presentades
se’n farà la votació en el mateix ordre en què han estat
debatudes.

Debat de les 46 propostes del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 14792/13. Defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de
deu minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar una llei que permeti el blindatge
de l'educació, la sanitat i les polítiques socials mitjançant una
despesa mínima pública garantida anualment, i que suposi que
en cas de crisi no es pugui retallar en els pilars de l'Estat del
benestar. Aquesta llei suposarà que per fer retallades en
aquests tres àmbits que estan reconeguts als articles 16 i
següents de l'Estatut d'Autonomia de 2007, es necessiti una
majoria parlamentària qualificada.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
prioritzi com un eix estratègic del creixement econòmic, la
qualitat de l'ocupació i la competitivitat de les Balears, les
polítiques d'investigació, recerca i innovació (I+D+i) i que
això es tradueixi en una injecció pressupostària en el Pla de
ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria, que incideixi i
garanteixi la formació, els incentius fiscals i els instruments de
finançament per als projectes dels emprenedors i d'empreses
socialment responsables.

3. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
les Illes Balears a executar de forma immediata els projectes
que, inclosos dins les inversions estatutàries de 2009 i 2010, es
troben en aquests moments paralitzats i l'insta a presentar
davant el Govern de l'Estat un pla d'inversions productives per
valor de 1.000 milions d'euros d'acord amb el que estableix la
disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i aplicar una política fiscal basada en
el principi de la redistribució de la riquesa, la progressió i la
justícia amb la finalitat d'assolir una societat més justa,
cohesionada i amb millors, més iguals i més sòlides
oportunitats de futur.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar de forma negociada amb els grups
parlamentaris i diputats no adscrits del Parlament de les Illes
Balears, la modificació de la Llei 30/ 1998, de 29 de juliol, del
règim especial de les illes balears, i a trametre-la al Parlament
de les Illes Balears perquè sigui aprovada i tramesa a les Corts
Generals el primer semestre de 2014.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar decididament perquè el nou model de
finançament de les comunitats autònomes incorpori que les
regions que més recursos per càpita aporten al conjunt de
l'Estat siguin també les regions que majors recursos reben per
part de l'Estat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a iniciar un procés de reforma constitucional per tal
d'aprofundir en el model territorial descentralitzat de l'Estat
espanyol, tot avançant cap a un model federal.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar des de la concertació social amb les
mesures destinades a la creació i el manteniment de l'ocupació,
mitjançant el Pla d'ocupació de les Illes Balears, que amb la
suficient i extraordinària dotació econòmica, ha d'establir i
quantificar econòmicament cadascuna de les mesures
necessàries d'acció publica que permetin fer front a objectius
quantificables, entre d'altres, en els següents paràmetres:
increment de l'ocupació dels joves, dels seus nivells formatius,
de la reducció de l'atur de llarga durada, de la reducció del
nombre de persones a l'atur que han esgotat totes les
prestacions, de l'increment del nombre de treballadors a la
nostra comunitat i, de manera especial, dels treballadors
majors de 45 anys.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer de la Garantia Europea Juvenil, adoptada
com a política prioritària pel darrer Consell Europeu, l'eix
central del pla de xoc de polítiques actives d'ocupació a favor
dels joves de les Illes Balears. Aquesta garantia, com
assenyalen les recomanacions del Consell d'Europeu, s'ha de
basar en l'associació, en la participació activa, en el disseny
i l'aplicació del programa, dels interlocutors socials i les
organitzacions juvenils, i a fer efectiu el dret de tot jove que
abans de quatre mesos després de finalitzar els estudis o una
activitat laboral, tingui accés bé a una nova feina, bé a la
formació o bé a unes practiques formatives remunerades.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a impulsar un pla per augmentar les
places residencials públiques i concertades que puguin
incorporar les persones dependents que esperen aquest recurs,
així com la creació d'un fons d'ajudes econòmiques per tal que
les persones amb dependència en situació de vulnerabilitat
econòmica que esperen una plaça assistencial per tal que
puguin viure a casa seva amb totes les condicions d'
habitabilitat necessàries, així com per fer front a les despeses
ocasionades per la seva dependència.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un fons contra la pobresa per a les
persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat
econòmica, destinat principalment a assegurar l'alimentació,
les despeses d'habitatge, el servei d'ajuda a domicili, els
medicaments dels dependents i les persones amb discapacitat
una prestació de la RMI i la targeta bàsica, àgil i sense traves
burocràtiques. Així mateix s'insta a establir un sistema de
prestació en forma de salari social, adreçat a les persones que
viuen en situació d'extrema pobresa.

12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
rebuig a la Llei de racionalització i sostenibilitat de les
administracions locals que pretén limitar les competències en
serveis socials dels ajuntaments, buidant-los de tot el contingut
prestacional que fins ara havien desenvolupat.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar els recursos sociolaborals de
manera prioritària al colAlectiu de dones, ja que un 97% de les
dones víctimes de violència de gènere assegura que la
precarietat econòmica suposa un fre per denunciar, per temor
a no trobar una ocupació i veure's sense recursos per sortir
endavant, així com també a prioritzar la protecció de les dones
amb dificultats d'inserció laboral, amb programes
d'acompanyament sociolaboral, programes de suport a
empreses d'inserció, programes de suport als centres especials
de treball i a tots els instruments que garanteixin aquesta
protecció amb l'objectiu de garantir així mateix el benestar
dels seus fills i de les persones amb dependència que tengui al
seu càrrec.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la taxa per l'emissió de la targeta
sanitària individual.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a la prevenció i la protecció de
la salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter
universal a totes les persones que resideixen a les Illes Balears,
i així a adoptar les mesures complementàries necessàries que
assegurin l'accés efectiu a la protecció de la salut per a
colAlectius en situació vulnerable que han quedat exclosos del
concepte d'assegurat o beneficiari, a l'objecte de garantir el
compliment per part de les administracions públiques de
l'obligació que els correspon en matèria de salut pública.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir els mecanismes oportuns perquè els
sectors més febles econòmicament i que més requereixen
atenció sanitària, com són els nostres pensionistes, no facin
efectiu el copagament farmacèutic, i a assumir el compromís

de no aplicar els nous copagaments (transport sanitari no
urgent, prestació ortoprotètica i prestació dietètica) a les Illes
Balears, demanant al Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials
i Igualtat que derogui de forma immediata la Resolució de 10
de setembre de 2013, de la Direcció General de Cartera
Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia,
que implica el copagament de fàrmacs en els hospitals del
Servei de Salut de la comunitat autònoma.

17. El Parlament de les Illes Balears constata que hi ha
més de 100.000 persones que estan en llistes d'espera sanitària
(intervencions quirúrgiques, consultes externes i proves
diagnòstiques), per això el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a executar un pla de xoc contra
les llistes d'espera augmentant l'activitat assistencial del Servei
de Salut de les Illes Balears i establint un temps de garantia
màxima de 180 dies per a les intervencions quirúrgiques, de 60
dies per a les consultes amb especialistes hospitalaris i de 60
dies per ales proves complementàries.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el servei d'oncologia radioteràpica d'Eivissa
i de Menorca es doti de tecnologia i professionals sanitaris
propis i tengui una gestió pública.

19.EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que augmenti la quantia de les dietes a 50i per
als desplaçaments de malalts i familiars de les illes menors a
Mallorca per rebre atenció sanitària així com al pagament de
totes les quantitats pendents en aquest concepte.

20. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació del
Govern de les Illes Balears respecte del conflicte de l'inici del
curs 2013-2014 que va culminar amb una vaga indefinida de
docents, amb el suport dels progenitors i amb una gran
manifestació dia 29 de setembre, símptoma evident del
malestar existent en el sector educatiu per l'actitud prepotent
i poc dialogant de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, i en aquest sentit insta el Govern de les Illes
Balears a desbloquejar la situació de conflicte creada als
centres docents de les Illes i a reprendre les negociacions amb
la comunitat educativa, amb la finalitat d'arribar a un acord
abans del 15 de desembre de 2013.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar el Decret 15/2013, de 19 d'abril, de
Tractament Integrat de Llengües, i el Decret Llei 5/2013, de 6
de setembre, i a pactar amb la comunitat educativa i les forces
socials i polítiques de les Illes Balears l'aprenentatge d'una
llengua estrangera en els centres educatius sostinguts amb fons
públics d'aquesta comunitat autònoma, i al mateix temps anar
implementant gradualment quotes d'ensenyament en anglès de
forma dialogada i consensuada amb la comunitat educativa en
base pedagògica, solvència acadèmica i els recursos
econòmics necessaris.
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22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d'infraestructures educatives
per al que resta de legislatura que inclogui aquelles que porten
a dia d'avui un considerable retard com són, a tall d'exemple,
l'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó, el CEIP
de Son Macià de Manacor o l'Escola Oficial d'Idiomes
d'Eivissa, o que puguin significar la desaparició d'aules
prefabricades per opcions d'arquitectura estable.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat procedent de famílies en
situació de vulnerabilitat puguin realitzar dues menjades en els
centres escolars durant tot l'any.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arxivar l'expedient disciplinari contra els tres
directors d'instituts de secundària de Maó, a restituir-los en els
seus càrrecs i a compensar-los econòmicament, amb els
interessos que pertoquin, pels salaris que han deixat de
percebre des que van ser suspesos de les seves funcions i dels
emoluments que els corresponien.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar mesures que facilitin l'accés a les
beques i l'ajornament i el fraccionament de les matrícules
universitàries per a aquells estudiants que, per la seva situació
econòmica personal o familiar, no puguin fer front al
pagament.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar juntament amb l'administració
local projectes d'inversió que permetin la contractació de
persones que tinguin càrregues familiars, perceptores de la
renda mínima d'inserció o que hagin esgotat totes les
prestacions, en forma de pla d'ocupació amb formació
complementaria durant 6 mesos.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que adopti un paquet de mesures per mantenir la
planta hotelera oberta nou mesos a l'any.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que impulsi el traspàs de funcions i serveis en
matèria de promoció turística als consells insulars i, en aquest
marc, signi convenis de colAlaboració amb cada consell
insular, perquè puguin dur a terme l'any 2014, actuacions de
promoció turística diferenciada per a cada una de les illes,
vetllant perquè la promoció turística sigui equànime i
equilibrada entre elles.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que modifiqui la Llei de turisme de les Illes
Balears, per tal de cada consell insular pugui regular els
lloguers turístics que, desprès de la modificació de la LAU, han
quedat sense cobertura legal.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar qualsevol llei comercial amb els
representants del sector i molt especialment amb el petit
comerç que és el més perjudicat per la crisi, amb els
treballadors del sector i amb els consells insulars, amb els
quals ha de coordinar la redacció dels plans directors
d'equipaments comercials a cada illa.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l'acord del Consell de Govern per
transaccionar amb els promotors de la urbanització de Muleta
2 (Sóller) la reclassificació de rústic protegit a urbà aplicant
erradament la disposició addicional primera de la Llei 7/2012
com ha acreditat l'ajuntament de Sóller.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no autoritzar la construcció de nous ports
esportius i en aquest sentit paralitzar la tramitació de
l'ampliació del Club Marítim del Molinar (Palma) pel greu
impacte ambiental i social que suposa.

33 . El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
signar el conveni del Pla estatal d'habitatge (2013-2016) atès
que dúiem un any (2013) sense línies d'objectius per a la
política d'habitatge públic.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arbitrar les mesures necessàries per garantir la
protecció dels espais del litoral de les Illes Balears que a causa
de la nova Llei de costes estatal estan en perill de ser
urbanitzats, com els casos de Sa Canova (Mallorca), Es Grau
(Menorca) i Ses Feixes (Eivissa).

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar de la normativa turística els
increments d'alçades i densitats a les zones turístiques madures
com la Platja de Palma.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reobrir les deu oficines d'atenció a les víctimes
del delicte que s'han tancat en aquesta legislatura.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que acati les advertències d'inconstitucionalitat
que tant el Consell Consultiu com els Serveis Jurídics del
Parlament han fet respecte del projecte de llei de símbols.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a depurar les responsabilitats polítiques que
pertoquen respecte dels alts càrrecs del Govern que han estat
investigant sobre la ideologia o afiliació política de
determinats empleats públics.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar als empleats públics la part proporcional
de la paga extra impagada l'any 2013, seguint el criteri de
distintes sentències judicials en les quals s'ha condemnat
l'Administració als esmentats pagaments.
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40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir el manteniment de la titularitat i la gestió
pública dels aeroports de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa,
amb una plantilla de treballadors suficient i amb les
necessàries condicions econòmiques i laborals que garanteixin
la qualitat d'aquest servei públic essencial, i l'obertura
immediata d'un procés de descentralització a partir del
principi de gestió pública i individualitzada dels aeroports, tot
garantint la màxima capacitat de decisió estratègica,
comercial, econòmica i financera per part del Govern, del
consells insulars (de Mallorca, de Menorca, de Formentera i
d'Eivissa) així com dels ajuntaments afectats i amb la
participació de les entitats i associacions econòmiques i socials
més representatives de cadascuna de les illes.

41. El Parlament de les Illes Balears, davant els greus
dèficits de connectivitat aèria de cadascuna de les illes de la
nostra comunitat (que s'agreugen especialment en hivern quant
a rutes, freqüències i preu), insta el Govern de les Illes Balears
a reclamar del Ministeri de Foment que cessi immediatament
la seva estratègia de discriminació positiva (tant en la seva
política d'inversions i amortitzacions com de tarifes) a favor
del sistema d'Alta Velocitat Espanyola (AVE) enfront de la
connectivitat aèria. Per tant, el Parlament exigeix que (sense
perjudici del legítim dret de tots els ciutadans, tant peninsulars
com insulars, a un transport ferroviari suficient i de qualitat),
el Ministeri de Foment articuli totes les mesures polítiques,
legals, comercials, de tarifes i econòmiques que siguin
necessàries per tal que (d'acord amb el Govern, els consells
insulars, els Comitès de Rutes i els de Coordinació
Aeroportuària de cadascun dels nostres aeroports) faci
efectiva l'aplicació real del dret a una connectivitat aèria
suficient, justa, eficient, estable i adequada quant a preu, rutes,
horaris, capacitats i freqüències a tots els ciutadans de les Illes
Balears, d'acord amb les possibilitats i el preu de transport de
què disposen (amb independència del mode) la resta de
ciutadans de l'Estat espanyol i fomentant d'aquesta manera la
competitivitat de la nostra economia i la nostra indústria
turística així com la igualtat d'oportunitats.

42. El Parlament de les Illes Balears constata les greus
insuficiències que en matèria de transport marítim sofreixen les
Illes Balears i en especial Formentera. Per tant, el Parlament
insta el Govern de les Illes Balears a complir escrupolosament
la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport
marítim de les Illes Balears, i, en especial, a aplicar amb
caràcter immediat i íntegrament la seva disposició transitòria
tercera (freqüències horàries dels serveis de transport entre
Formentera i Eivissa) i fins que no modifiqui o desenvolupi la
llei, coses que només podrà fer d'acord amb el Consell Insular
de Formentera en tot allò que afecti la peremptòria necessitat
d'aquesta illa de disposar d'unes connexions marítimes amb
Eivissa suficients i justes tant en freqüències com en horaris,
capacitat i preu. Així mateix, el Govern impulsarà amb el
Ministeri de Foment un nou contracte de servei públic de
transport marítim directe entre Mallorca, Menorca,
Formentera i Eivissa i la península per tal de garantir la seva
suficiència quant a preu, rutes, horaris, capacitats i
freqüències, i satisfer així les necessitats de connectivitat de les
persones, l'abastiment de matèries primeres i de mercaderies
de primera necessitat i l'exportació de manufactures.

43. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció
General de l'EPRTVIB a reflectir el pluralisme de la societat
de les Illes Balears en els seus informatius, donant garanties de
la independència dels professionals del periodisme a IB3
Televisió i IB3 Ràdio.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar del Govern de l'Estat un conveni
ferroviari que aporti el finançament suficient per garantir la
continuació dels projectes ferroviaris pendents, particularment
la línia Manacor-Artà.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar econòmicament el projecte de recuperació
i restauració de la zona cremada al gran incendi que afectà els
municipis d'Andratx i Estellencs, a la Serra de Tramuntana,
patrimoni de la UNESCO en la categoria de paisatge cultura.

46. El Parlament de les Illes Balears expressa la
preocupació per les conseqüències que es derivaran de la
liberalització de la quota lletera i insta el Govern de les Illes
Balears a redactar de forma immediata un pla de
reestructuració, reconversió i modernització del sector lleter.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, senyors i senyores diputades. Fa uns dies vàrem
assistir al debat de política general. Vàrem constatar una visió
del que ha succeït i del que està succeint molt diferent. Per una
banda el president, un govern i un partit, el Partit Popular, que
han protagonitzat un gran frau electoral; un president que ens va
contar un món molt diferent del que viuen la majoria dels
ciutadans de la nostra comunitat. 

L’existència d’alguna xifra macroeconòmica de millora no
justifica l’oblit de parlar de les 106.000 persones en atur, de les
més de 100.000 persones en llistes d’espera sanitària o de les
més de 5.000 per ser ateses en dependència. Com també ignorar
els milers de llars que viuen al llindar de la pobresa o la greu
problemàtica que ha creat el Govern a la comunitat educativa
amb la imposició del TIL. 

Un president que fa dos anys ens va dir que venia a
solucionar els problemes dels ciutadans i que ho faria amb
diàleg i consens. Ara tothom constata que estam davant d’un
govern i un president autoritaris, que estam davant un govern i
un president que imposen, i que estam davant un govern i un
president que practiquen la cesura prèvia. Ni diàleg ni consens
amb ningú: ni amb partits, ni amb sindicats, ni amb petit comerç
ni empresaris, ni amb docents, ni amb professionals sanitaris, ni
amb funcionaris, i fins i tot ha creat greus problemes als seus
batles per com imposa el TIL.
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Vostès han utilitzat la crisi econòmica per introduir canvis
molt substancials. Han creat una societat de la precarietat social,
econòmica i laboral; han retallat prestacions socials, educatives
i sanitàries; han retallat drets socials, laborals i llibertats; i han
eliminat la igualtat d’oportunitats dinamitant la cohesió social
i empobrint les famílies. Ens parla el president de sostenibilitat
i està desfent l’estat del benestar. Aquest govern, aquest
president, no han defensat els seus ciutadans i han fet deixadesa
de competències. Un objectiu els ha guiat i condicionat: que el
PP al carrer de Génova i al Govern d’Espanya no s’enfadi. Així
han renunciat a competències en educació, en sanitat o en
serveis que ens corresponen per l’Estatut; així han permès
situacions vergonyoses per als nostres ciutadans. Davant de
situacions de maltractaments vostès han acotat el cap, i així
estam a la cua d’inversions per habitant al projecte de
pressuposts generals de l’Estat.

(Alguns aplaudiments)

Així han estat incapaços de proposar cap conveni per a les
inversions estatutàries, zero euros han aconseguit; mals polítics
i mals gestors. 

La nostra portaveu ja ho va dir: el seu balanç es resumeix en
quatre paraules, precarietat, desigualtat, mentida i autoritarisme,
i davant aquesta situació, Sr. President, hi ha marge per fer
altres polítiques. Els nostres ciutadans són treballadors, són
responsables, són emprenedors, però també saben molt bé
l’esforç que han fet per arribar a conquerir drets i tenir
prestacions socials, i a pesar d’aquestes dificultats tenen
esperança i desig de millora, individualment i colAlectivament.

La política és un instrument que ha d’estar al servei de la
societat i del progrés, de la cohesió dels seus ciutadans.
Nosaltres feim propostes de futur, d’alternativa i per un canvi
que ells han de protagonitzar. Són propostes de resolució
realistes, justes i necessàries per sortir de la crisi d’una altra
manera, orientades a reforçar l’estat del benestar, per millorar
els recursos que arriben a les Balears i poder així garantir una
vida millor als ciutadans.

Proposam desenvolupar una llei que permeti el blindatge de
l’educació, la salut i les polítiques socials mitjançant una
despesa mínima garantida anualment, que allò que està
reconegut a l’article 16 i següents del nostre Estatut estigui
garantit pressupostàriament i necessiti majories parlamentàries
qualificades per modificar-se. Ja els ho vàrem proposar com una
estratègia per al creixement econòmic, la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat en polítiques d’investigació, de
desenvolupament i d’innovació, amb dotació pressupostària i
que possibiliti els projectes dels emprenedors i d’empreses
socialment responsables. 

Però està clar que necessitam augmentar ingressos, i els feim
quatre propostes: una, necessitam que el Govern doni
compliment als acords del Parlament, i així exigim l’execució
dels projectes paralitzats d’anys anteriors i que presentin davant
el Govern d’Espanya propostes d’inversió productives per valor
de 1.000 milions d’euros, i així donar compliment a l’Estatut
d’Autonomia en inversions estatutàries. Dos, necessitam una
nova política fiscal més progressiva. Tres, necessitam una nova
llei de règim especial per a Balears. Y, quatre, necessitam
millorar el sistema de finançament i, entre altres conceptes,

assolir que les comunitats autònomes que més recursos per
càpita aporten al conjunt de l’Estat siguin també aquelles que
millors recursos puguin rebre per l’Estat.

De la mateixa manera pensam que és necessari aprofundir en
un model territorial descentralitzat, avançant cap a un model
federal. 

Però el principal problema de la nostra comunitat són les
106.000 persones que no tenen feina; però no ens oblidam
tampoc d’aquells que en tenen però que gràcies a la reforma
laboral del PP ara tenen un treball temporal, precari, amb pèrdua
de drets, baixada de salaris i desprotecció social, i per això
proposam que amb concertació social es treballi en un conjunt
de mesures per crear ocupació, mantenir-la, i amb suficient i
extraordinària dotació econòmica amb objectius quantificables.

Proposam enfortir i reforçar la nostra política social, crear
més places residencials, crear un fons d’ajudes econòmiques per
a persones dependents que estan esperant un recurs assistencial.
Proposam crear un fons contra la pobresa, establir un salari
social i agilitar i augmentar la renda mínima d’inserció i la
targeta bàsica.

I no ens oblidam de les dones, que necessiten més recursos
sociolaborals, mesures de reinserció laboral i, evidentment,
demanam al Govern que reobri les deu oficines d’atenció a les
víctimes de violència de gènere que va tancar. 

Necessitam canvis en l’atenció sanitària, que eliminin la taxa
d’emissió de la targeta sanitària. Exigim que donin garanties de
dret a la protecció i a la prevenció de la salut amb caràcter
universal, i que adoptin mesures complementàries per fer
efectiva aquesta reclamació. I també demanam que habilitin
mecanismes per no cobrar copagaments, ni el farmacèutic que
apliquen als pensionistes, que està suposant pèrdua d’adherència
al tractament, ni els nous copagaments; parlam de transport
sanitari no urgent, prestació ortoprotètica, prestació dietètica o
aquella tan cruel, injusta i d’una gran insensibilitat social com
és el cobrament de medicaments dispensats a farmàcies dels
hospitals.

I si tenim més de 100.000 persones en llista d’espera
sanitària, necessitam que siguin ateses en forma i temps, perquè
està empitjorant el seu pronòstic en salut. Facin ja un pla de xoc
amb recursos propis i retornin als ciutadans els drets de
garanties de demora de 180, 60 i 60 dies. I també volem parlar
del servei d’oncologia radioteràpica a Eivissa i a Menorca, però
la volem sense privatitzar, amb tecnologia, professionals i gestió
pública.

I dins l’àmbit de l’educació evidentment hem d’expressar
que rebutjam el conflicte creat pel president i el PP i que suposa
el pitjor inici de curs de tota la història, un conflicte que
necessita desbloquejar-se, que necessita voluntat de diàleg i de
negociació. Imposar qualsevol norma a l’educació, com han fet
amb el TIL, és condemnat al fracàs. Deroguin el TIL i pactin
amb la comunitat educativa i les forces polítiques i sindicals
l’aprenentatge de l’anglès. Retirin els expedients als directors de
Maó. Deixi de trepitjar el fracàs escolar i torni a dotar de
recursos l’educació.

(Alguns aplaudiments)
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Necessitam... necessitam renovar oferta turística, combatre
estacionalitat, impulsar el traspàs de la promoció turística als
consells i permetre’ls regular el lloguer turístic. Activitat
turística que precisa de la conservació del territori: no
necessitam la urbanització de Muleta 2, no necessitam nous
ports esportius ni macroprojectes com el del port del Molinar;
necessitam protegir el nostre litoral, com els casos de Sa
Canova, Es Grau i Ses Feixes. El nostre territori és específic i
singular, i exigim el manteniment de la titularitat i gestió
públiques dels nostres aeroports, i que es faci efectiva
l’aplicació real del dret a una connectivitat aèria suficient. I de
la mateixa manera la insuficient connectivitat en transport
marítim, especialment a Formentera, necessita unes connexions
marítimes suficients. I ja que parlam de connectivitat, reclamin
a l’Estat finançació adient per a la línia Manacor-Artà. 

I no podem oblidar-nos d’una necessària dotació econòmica
per recuperar i restaurar la Serra de Tramuntana. El pla
específic per a la neteja dels nostres boscos i prevenir els
incendis aprovat aquí l’any passat no l’han fet. 

Al principi comentàvem que dins l’ADN d’aquest govern
trobam les traces de l’autoritarisme, la imposició i la censura
prèvia. Governar és parlar i escoltar, fer ús del diàleg i del
consens. Per a aquest moment els demanam que acatin els
advertiments d’inconstitucionalitat que han fet tant el Consell
Consultiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...com els serveis jurídics del Parlament respecte del projecte de
llei de símbols. Els demanam que depurin responsabilitats
polítiques d’aquells alts càrrecs del Govern que investiguin
sobre ideologia o afiliació polítiques de determinats empleats
públics, i els demanam que la radiotelevisió pública de les Illes
Balears reflecteixi el pluralisme que té la nostra societat. 

Senyors i senyores diputades del Partit Popular, tenen
oportunitat de rectificar. Pensin que cada cop que ho han fet els
ciutadans n’han sortit guanyant. Acceptin les nostres propostes
de resolució, que són de present però especialment de futur.
Deixin la política d’austeritat i de retalls indiscriminats que ens
ha duit precarietat i més desigualtat, i exigeixin al Govern
d’Espanya...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...que ens deixi de maltractar i ens doni el que ens pertoca. 

Les propostes de resolució són un conjunt de mesures per
sortir d’una manera diferent de la crisi, són mesures que ens
apropen als ciutadans, recullen les seves necessitats i
esperances, i dibuixen un camí de futur més just, més solidari,
més cohesionat, i que reforça la igualtat d’oportunitats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions... Fixació de posicions de cadascun dels
altres grups. Intervenció del Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula el Sr. David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, presidenta. Diputades, diputats. “Mentre el guany
d’uns pocs creix exponencialment els de la majoria queden cada
vegada més enfora del benestar de la majoria feliç. Aquest
desequilibri prové d’ideologies que defensen l’autonomia
absoluta dels mercats i l’especulació financera; d’aquí que
neguin el dret de control dels estats encarregats de vetllar pel bé
comú. S’instaura una nova tirania invisible, de vegades virtual,
que imposa de forma unilateral i implacable les seves lleis i les
seves normes”. No és d’en Karl Marx, no és una ocurrència dels
antisistema del Grup Parlamentari MÉS, és L’alegria de
l’Evangeli, Evangelii Gaudium, el darrer escrit del papa
Francesc.

(Remor de veus)

De la mateixa manera que els del Grup Parlamentari MÉS
estam d’acord amb aquesta descripció de la deriva de l’actual
realitat, a nivell global, a nivell europeu, a nivell espanyol i
també aquí, estam d’acord amb el gruix de les propostes de
resolució que presenta el Grup Parlamentari Socialista avui en
aquest plenari. 

Compartim en bona mesura, pens, el diagnòstic. Estam en
una -i ho hem reiterat moltes vegades des del nostre grup
parlamentari- estam en una crisi profunda, en això que nosaltres
hem definit com un estat d’emergència; hi ha una llosa
ideològica però que també té un component molt pràctic que
respon a interessos de poder molt determinats i que diu i que
sosté que no hi ha res a fer més que el que ja s’està fent, i el que
estan fent per exemple governs com l’actual del Partit Popular,
governs a les Illes Balears, el del Partit Popular i del Sr. Bauzá,
que en lloc de posar fil a l’agulla el que fan és limitar-se a
complir el paper que els ha estat assignat, que és aquest a què
estam acostumats i cada vegada discutim aquí: retallar, governar
per a uns pocs; fer molts, molts de decrets, un rere l’altre;
descafeïnar la democràcia fins a punts impensables i convertir,
per exemple, el poder legislatiu, com és el cas d’aquesta
cambra, en una anècdota prescindible, i l’executiu en una
màquina de comandar i decretar, advertint que, com va fer el
president l’altre dia, digui el que digui el carrer -que també és
poble, nosaltres som una representació del poble però el carrer
també és poble-, no pensa modificar ni una coma de la seva
gestió o del seu guió, que és el guió del qual també, malgrat la
crisi que pateix la majoria, treuen profit i treuen grans beneficis.
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Les propostes de resolució que presenta avui el Grup
Parlamentari Socialista, i d’alguna manera també les que
presentarem més tard el Grup Parlamentari MÉS, pretenen,
entenem, corregir d’alguna manera aquesta situació. Jo crec que
més o manco aquests quatre blocs de propostes que ha explicat
el Sr. Thomàs els compartim; compartim la idea que sí, ens
podem lamentar, o podem passar al mode govern, mode
responsabilitat, i dir que bé, fan falta més ingressos, fa falta
justícia fiscal, no només en termes de la relació amb Espanya
sinó també en l’àmbit de les pròpies competències, fer que
pagui més qui més té, qui més contamina, etc.

Fa falta garantir l’estat del benestar més enllà del discurs,
perquè una cosa és mantenir-ho a la retòrica i l’altra és veure el
que vostès estan fent amb la salut, que ja no és universal; amb
l’educació, a la qual han llevat quantitat de recursos però ara
resulta que és la seva màxima preocupació, però en el fons
l’únic que volen és formar cambrers precaris i no ciutadans
responsables i crítics amb aquesta situació, que és del tot
insostenible aquí i arreu; amb uns serveis socials insuficients
que encara no arriben per atendre les situacions de màxima
necessitat als que hi havia ni tan sols el 2010 o el 2011.

Aturar també la destrucció del territori, aquesta que es nega
quan es diu moltes vegades per part d’alguns consellers que no
consumim ni un pam més de territori; bé, ja tenim la ferida
oberta aquests mateixos dies a Canyamel i l’amenaça de tantes
altres urbanitzacions i construccions, ignorant també d’alguna
manera que això és justament el que ens ha duit a aquest punt en
què estam.

I finalment compartim també aquesta idea que és present a
alguna de les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Socialista de canviar el model, de canviar el model, el turístic i
l’econòmic, i una cosa va amb l’altra, i el social i el cultura, i tot
va també darrere això i tot va junt, amb diàleg social i amb
participació, paraules malauradament inexistents al diccionari
del Partit Popular.

I bé, no es tracta avui de trepitjar..., de trepitjar cap call, i
molt manco als companys i les companyes del Grup
Parlamentari Socialista, però si que m’agradaria posar una mica
d’èmfasi o explicar per què votarem globalment a favor de la
major part de propostes, però n’hi ha dues que per coherència
amb les posicions que hem mantingut des del nostre grup
parlamentari ens hi abstindrem. Una és la número 6, que fa
referència al model de finançament, que fa falta, evidentment,
i ho compartim, canviar aquest model de finançament, que és
profundament injust amb les Illes Balears i que està molt, molt
descompensat, però pensam que s’ha d’anar molt més enllà de
fer una simple regla de tres, dient que les comunitats que més
aporten han de rebre més. Des del nostre grup parlamentari el
que defensam és que en allò que hem d’avançar és en sobirania
fiscal i això vol dir decidir què fas amb els teus propis recursos.
I si en un moment donat nosaltres formam part d’un estat allà on
hi ha altres regions que necessiten en un exercici més suport, tal
vegada resulta que en aquell exercici podrem aportar més, però
l’important és realment poder exercir aquesta sobirania fiscal,
poder decidir què fas tu amb els propis recursos, amb els
recursos i amb els imposts que recaptes als teus ciutadans i
ciutadanes. Més enllà d’enunciar també que compartim altres
propostes de resolució del Grup Socialista, tot el que és aquesta
situació de menyspreu que representen les inversions

estatutàries, o les no inversions estatutàries, els pressuposts
generals de l’Estat, etc.

I la proposta de resolució número 7, a la qual també ens
abstindrem, que fa referència a la necessitat d’iniciar un procés
de reforma constitucional, per tal d’aprofundir en el model
territorial descentralitzat de l’Estat espanyol, tot avançant cap
un model d’estat federal, coincidim que és insostenible el model
territorial que té en aquests moments l’Estat espanyol, que
l’estat de les autonomies ha tocat sostre, que a tot això s’està
responent per part de l’actual Govern d’Espanya amb més
centralisme, i aquesta no és la resposta, quan el model de
descentralització no funciona, no és que no funcioni, és que no
se l’ha deixat continuar, però pensam que l’esgotament del
conjunt de ciutadans i ciutadanes d’aquí i de l’Estat espanyol és
prou greu com per no admetre reformes constitucionals i a més
quan se n’ha fet una -i em sap greu trepitjar calls- fa un parell
d’anys, una reforma constitucional que no compartim en
absolut, i que també lleva, en aquest cas al poble espanyol, la
possibilitat de tenir sobirania econòmica i per decidir, el que fa
falta pensam, des del Grup Parlamentari MÉS, en aquests
moments a l’Estat espanyol i a les Illes Balears és un procés
constituent, és una nova transició que ho trastoqui tot perquè tot
està trastocat, perquè justament el pacte constitucional que
d’alguna manera reflectia aquest pacte territorial per una banda
i aquest contracte social per l’altra, on els poders públiques
havien de jugar un rol d’equilibri, de garantir uns drets, això
s’ha romput, es va rompre a la darrera reforma constitucional i
s’ha romput i es romp cada dia en la pràctica quotidiana que
emana des dels poders públics, per això es governa tant
mitjançant decrets i hi ha poc debat polític i social, això s’ha de
corregir, fa falta un nou procés constituent, una nova transició.

Ja no basta reformar un document que s’ha demostrat dia
rere dia que és paper banyat i sobretot s’ha de donar en el marc
d’aquest procés constituent, el dret a la gent a decidir. A decidir
quina mena de pacte territorial volen, què volem ser les Illes
Balears i els pobles de les Illes Balears de grans, quin paper
volem jugar en aquest futur. Ja veurem si a un estat federal,
confederal i amb qui. I també decidir sobretot allò que ens
afecta quotidianament i sobre el qual s’està decidint
unilateralment des d’una forma de governar que el que fa és
negar justament la realitat de les persones que poc o gens té a
veure amb el triomfalisme que venim escoltant dia rere dia, que
la cosa va bé, que anam pel bon camí, quan la realitat ens
demostra tot el contrari.

I res, insistesc que la posició del nostre grup parlamentari
serà favorable a la major part de propostes de resolució, però a
les número 6 i 7 ens hi abstindrem, per coherència amb la
posició que hem mantingut fins ara. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Prenc la paraula per posicionar el criteri del meu grup
parlamentari, en relació a les 46 propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista, com que la
limitació de temps en aquest cas és una obvietat, no entraré a
discutir totes i cada una de les qüestions plantejades, que
possiblement serien i han estat moltes d’elles mereixedores d’un
debat singularment considerat. Els anuncii en qualsevol cas el
vot contrari a la majoria de les propostes de resolució que vostès
plantegen en aquest debat, d’acord amb una justificació clara i
perfectament definida.

En primer lloc perquè hi ha coses que vostès plantegen que
efectivament, ja s’estan desenvolupant i ja s’estan fent per part
d’aquest govern. I no és això un tòpic, per molt que a vostès els
ho pugui parèixer. En segon lloc perquè el nostre grup
parlamentari presenta, i així ho coneixeran, ho saben perquè ja
ho tenen, propostes que milloren de forma sensible i de forma
notable aquelles propostes que vostès plantegen i porten a
aquest parlament el dia d’avui. Bé, perquè hi hagi cert motiu de
debat, moltes qüestions que vostès també porten en aquest debat
de propostes de resolució i que el meu grup parlamentari
recentment ja s’hi ha manifestat sobre aquestes qüestions, i com
que recentment s’ha manifestat sobre aquestes qüestions, en tan
poc espai de temps, vostès entendran que el Partit Popular no
perd ni molt manco la coherència, ni tampoc els seus principis
i l’advocació a la qual inspiren les propostes parlamentàries.

No obstant això, em permetré justificar una sèrie de criteris
en relació amb les propostes que vostès plantegen. Començaré
per la número 7, a la qual òbviament li votarem en contra, la que
demanen avançar cap un estat federal. Miri, nosaltres ja li vàrem
explicar en què consistia un estat federal. També ho va fer MÉS,
els ho va explicar, els varen explicar que això no tenia encaix en
el model territorial espanyol i que trencava directament la
sobirania de la nació espanyola i atemptava contra la seva
unitat. Això a vostès no els importa i això a vostès els és
absolutament igual. Avui no estarem tots sols a la votació en
contra d’aquesta proposta, també hi serà, casualment, el Grup
MÉS, casualment hi serà el Grup MÉS.

En segon lloc també votarem en contra de la proposta 10,
que fa referència a la dependència. És cert que la dependència
és una prioritat per a aquest Govern i avui tenim més persones
beneficiades, més que mai, per aquesta llei, un total de 10.512
en aquesta comunitat autònoma i en els darrers mesos això ha
significat un increment del 12%. Per tant, crec que s’estan
complint objectius i creim que anam pel bon camí. Per tant, no
hi ha cap necessitat d’aprovar la seva proposta.

En relació a l’11, prestacions bàsiques. Aquest any, i vostès
ho saben perfectament, els comptes són els que són i els
números no enganen, s’ha triplicat el pressupost destinat a
garantir les prestacions bàsiques. 

La proposta número 12 que parla de racionalització i
sostenibilitat de l’administració, amb aquesta nova llei no
pensin vostès que es furten competències als ajuntaments, sinó
que aquí es tracta de definir quines són les competències d’uns
i quines són les competències d’uns altres.

En relació amb la targeta sanitària, també hi votarem
irreversiblement en contra, en coherència per mantenir el criteri
que sempre hem mantengut en relació amb aquesta qüestió. El
2013 es va deixar a moltíssimes famílies exemptes de pagar
aquesta taxa. I el 2014 succeirà el mateix, deixaran de pagar
determinats colAlectius aquesta targeta sanitària, aquells que
perceben rendes no contributives i rendes mínimes. I
progressivament això s’haurà d’anar ampliant, com així s’ha
compromès aquest govern, a altres colAlectius amb necessitats
particulars.

En relació amb la radioteràpia, mirin, nosaltres apostam per
un model eficient i un model que garanteixi la mateixa qualitat
de servei que l’hospital de referència a les illes d’Eivissa i de
Mallorca. Entenem que el model de gestió que nosaltres
defensam va encaminat precisament a això.

En relació amb la proposta número 17, llistes d’espera, jo els
recoman que tenguin especial cura en la proposta que presenta
el Partit Popular en relació amb aquesta qüestió i la votin perquè
estic absolutament convençut que millora notablement la que
vostès fan.

I el mateix els dic a la proposta 19, que fa referència a les
dietes per desplaçament. El Partit Popular, a la seva proposta
número 78, també planteja qüestions relacionades amb les dietes
per a desplaçament i els demanaria que miressin aquesta
proposta, a fi de votar-la positivament perquè també insistim en
el mateix, pensam que millora notablement, sensiblement la
proposta que des de la bancada socialista vostès ens fan arribar
avui.

La proposta número 24. Ha estat debatuda aquí en
moltíssimes ocasions en seu parlamentària, en el ple d’aquest
parlament i també en comissió. Fa referència als expedients
oberts als directors de l’illa de Menorca. Insistim en el mateix,
aquests processos, i vostès ho saben, són processos reglats i
decisions polítiques no poden contradir el que està reglat i el
que va contra la llei. Per tant, nosaltres respectam el procés
reglat d’aquest procediment, respectam la llei en aquest sentit i,
per tant, crec que les decisions polítiques que obviïn la llei
mitjançant propostes de resolució d’aquest parlament, no són
adients, com a mínim són absolutament immorals.

En relació amb la proposta número 28, jo sé que els sap greu
que el Partit Popular hagi liderat, perquè és veritat, ha liderat, la
transferència de la promoció turística als consells insulars, una
qüestió que vostès varen menysprear a l’anterior legislatura, i hi
ha hagut distintes manifestacions dels seus membres, en
particular de gent que avui seu en aquests escons, que deien que
el principal fracàs de la legislatura anterior va ser precisament
aquest. Idò mirin, el Partit Popular lidera aquesta qüestió, lidera
avui el traspàs de competències en matèria de promoció turística
en els consells insulars i ho continuarà fent. És un compromís,
i d’aquí a final de legislatura es transferiran aquestes
competències, perquè les illes menors, juntament amb Mallorca,
puguin de forma singularitzada vendre i oferir el seu producte...



4734 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / 29 de novembre del 2013 

 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

EL SR. JEREZ I JUAN:

En relació amb la proposta 29, modificació de la Llei
d’arrendaments urbans. Record que fa 4 o 5 setmanes que això
es va discutir en aquest parlament i els vàrem dir perfectament
quin era el nostre criteri, que a plurifamiliars no i que
efectivament, no hi havia cap buit legal a la Llei d’arrendaments
urbans i a la nostra legislació que no permetés els arrendaments
d’habitatges en espais plurifamiliars. En qualsevol cas
continuam defensant aquest criteri, per tant, el nostre vot en
aquesta proposta serà altra vegada negatiu, en coherència amb
allò que vàrem dir anteriorment.

I la proposta 37, per acabar, que fa relació a la Llei de
símbols, respectar absolutament tots els dictàmens i totes les
resolucions dels òrgans consultius no vinculants que manifesten
relació amb la inconstitucionalitat d’un precepte d’aquesta llei,
però dir-li que els defensors de la constitucionalitat i dels drets
de la nostra Carta Magna és el Tribunal Constitucional i vostès
saben perfectament quin és el camí, ja hi han anat en més d’una
ocasió.

Dit això, els proposaré molt ràpidament tres transaccions a
tres propostes que vostès plantegen, a les propostes 2, 30 i 40.

A la proposta 2, no varia massa el temps i la proposta seria
la següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar prioritzant com un eix estratègic de creixement
econòmic, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de les
Balears, les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació
i que això es tradueixi en el Pla de ciència, tecnologia,
innovació i emprenedoria, recentment aprovat i que incideixi i
garanteixi la formació i incentius i instruments de finançament
per als projectes d’emprenedors i empreses”.

La següent transacció que els proposam va directament
relacionada amb la proposta número 30 del Partit Socialista i és
la següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
intentar consensuar qualsevol llei comercial amb els
representants dels sectors”.

I, per acabar, una proposta de transacció a la número 40, que
fa referència a la defensa del nostre model de gestió
aeroportuària. Diria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Ministeri de Foment al manteniment de la titularitat dels
aeroports de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa amb les
necessàries condicions que garanteixin la qualitat d’aquest
servei públic i l’obertura immediata d’un procés de
descentralització, a partir del principi de gestió públicoprivada,
garantint la màxima capacitat de decisió estratègica, comercial,
econòmica, financera, per part del Govern, consells i
ajuntaments, amb la participació de les entitats, associacions
econòmiques i socials més representatives”.

Això és tot, esperam que rebin amb carinyo aquestes
propostes de transacció i esperam la seva resposta en positiu.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té ara l’ús de la paraula el Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Vicenç Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, crec que hem tengut una
prova més que som davant d’un grup parlamentari i un govern
que practica dia a dia des de fa dos anys i mig el diàleg i el
consens, quan s’oposen pràcticament al 95% de les nostres
propostes de resolució.

(Alguns aplaudiments)

Propostes de resolució que són molt clares, amb dos grans
eixos, un augmentar els ingressos per a la comunitat autònoma
que han caigut, però l’important és que no és augmentar
ingressos només fent una política fiscal més progressiva per als
que tenen més, sinó perquè ens donin el que ens mereixem, pel
sistema de finançament, per a inversions estatutàries i per
pressuposts generals de l’Estat. Som a la cua d’inversió
territorialitzada per pressuposts generals de l’Estat...

(Alguns aplaudiments)

I és més, dimarts vàrem escoltar el president, que va fer una
declaració per a mi personalment vergonyosa. Va renunciar a
demanar les inversions estatutàries que són en el nostre Estatut
d’Autonomia. Un ciutadà quan ha de pagar els seus imposts,
l’administració no mira si té doblers o en deixa de tenir, i aquí
tenim un president que va fer una declaració pública en el
Parlament, de renúncia al nostre Estatut d’Autonomia. Ja estam
avesats que li sigui ben igual la consideració de la nostra llengua
pròpia, però fins i tot aquí dimarts va dir que renunciava a
demanar les inversions estatutàries. Així, no m’estranya que el
Sr. Montoro digui a Madrid: “jo no les don, però ningú del
Govern del PP de Balears no me les reclama”, Sr. Jerez.

Després nosaltres el que pretenem mitjançant les propostes
de resolució és reforçar, mantenir aquest estat del benestar que
vostès, aprofitant la crisi econòmica, es dediquen a
desmantellar. Més de 5.000 persones esperen ser atesos en
dependència. Més de 100.000 esperen a unes llistes d’espera
sanitàries. Reclamam una atenció sanitària de caràcter universal,
que s’ha perdut gràcies al Partit Popular. No pensem que el
copagament sigui un instrument positiu. Pensionistes de Balears
dediquen més d’un 5% de la seva pensió per pagar
medicaments. I després no faci trucs de paraules, no privatitzin
l’atenció sanitària. Vostès amb la radioteràpia d’Eivissa i de
Menorca volen privatitzar per primera vegada una part de
l’atenció sanitària. Nosaltres el que volem és que la tecnologia,
l’accelerador, els professionals sanitaris i la gestió siguin
públics, així de clar.
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Educació. Han creat un greu conflicte, primer eliminen
multitud de recursos, especialment per als nins que necessiten
més recursos, i després fan una guerra ideològica amb el tema
del TIL. Evidentment han trepitjat molts de llocs que no havien
de trepitjar i per això nosaltres demanam, primer que retornin
els recursos que s’han perdut i evidentment que deroguin el TIL,
que negociïn, que dialoguin i que facin una norma que serveixi
per a la implementació progressiva, correcta pedagògicament,
de la necessitat de l’aprenentatge de l’anglès. 

I necessitam dins l’estat del benestar fer polítiques actives
d’ocupació. Fa dos anys i mig, ho dic perquè he entès que
proposava una transacció a la resolució núm. 2, que nosaltres
demanam que es faci un pla d’ocupació amb unes determinades
característiques i vostè proposa que posi “continuar”, però si
som a dos anys i mig des de l’inici de legislatura i encara han
presentat un esborrany. Ens preocupa la precarietat que tenim.

I, Sr. Diputat del Partit Popular, nosaltres ens reafirmam que
som davant d’un govern autoritari, per exemple el TIL que
imposa 24 decrets lleis i que imposa censura prèvia i, si no,
mirin el Projecte de llei de símbols, els he dit advertències
d’anticonstitucionalitat, els he dit que investiguin i depurin
responsabilitats polítiques a aquells directors generals que estan
més preocupats per investigar ideologia i afiliacions polítiques
i els hem demanat més pluralitat informativa a la radio i
televisió pública, del gerent o exgerent de la qual avui tots els
diaris fan pàgines senceres, quins amics té el nostre president!

Per tant, nosaltres demanam que evidentment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...vostè ha fet un inici de transacció a la proposta també
número 30 d’intentar consensuar, és que nosaltres pensam que
les coses s’han de consensuar, ja ens han dit les patronals del
petit comerç que vostès ni han intentat consensuar.

I després ens demana que els aeroports, que nosaltres
demanam que siguin de titularitat i gestió pública, vostè ens
proposa una transacció perquè eliminem la gestió pública, que
la facem mixta, i nosaltres volem que la gestió sigui pública. 

Per tant, li torn ho torn a dir, tenen una oportunitat
d’aprofitar propostes de resolució de present i de futur per sortir
d’aquesta crisi d’una manera diferent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat de les 20 propostes del Grup Parlamentari MÉS, RGE
núm. 14782/13. Defensa de les propostes presentades pel Grup
Parlamentari MÉS, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
de deu minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a
corregir el desequilibri històric en el nostre finançament
mitjançant la negociació amb el Govern de l'Estat d'un concert
econòmic solidari que suposi, entre d'altres, un límit del 4%
del PIB en l'aportació de les Illes a l'Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears es compromet a
promoure modificacions legislatives que promoguin la
participació directa dels ciutadans en la presa de decisions, un
sistema electoral que no permeti l'exclusió del 20% dels vots
emesos com succeeix a la cambra actual, amb un sistema
proporcional sense talls, una llei de consultes populars que
garanteixi el dret a decidir de les Illes Balears en totes les
matèries d'interès, inclosa la seva sobirania, i insta el Govern
a actuar de manera que susciti la participació de la societat.
En aquest sentit el Parlament lamenta l'abús dels decrets llei
i insta a un ampli acord amb la comunitat educativa sobre els
grans eixos de l'educació que passa avui per derogar el TIL,
garantint l'aprenentatge de l'anglès amb mètodes consensuats,
la retirada de la llei de símbols i la renúncia a l'avantprojecte
de llei mal dita de convivència.

3. El Parlament de les Illes Balears promourà la reforma
del Reglament de la cambra a fi que no es permeti als diputats
l'acumulació de dos sous: la Mesa establirà unes retribucions
per dedicació exclusiva, que tendrà un règim
d'incompatibilitats equivalent al dels funcionaris, i un sistema
de retribucions per dietes d'assistència i alhora es revisarà la
legislació electoral per substituir la costosa subvenció per
"mailing" per una sola tramesa oficial que inclogui totes les
candidatures.

4. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement als treballadors públics de les Illes Balears per
la seva tasca compromesa en aquest difícil context
socioeconòmic, amb els serveis públics, amb especial
referència als i a les mestres i professors de la nostra
comunitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar el projecte de llei de comerç amb tot
el sector i que aquest projecte prioritzi la defensa del nostre
teixit de petita i mitjana empresa, a més de defensar les
competències pròpies en matèria de comerç.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar dins el primer semestre de 2014 el
Pla director sectorial d'energia introduint objectius clars i
compromisos de mitigació del canvi climàtic i de generació
elèctrica mitjançant energies renovables, estalvi energètic i
reducció dels gasos d'efecte hivernacle equivalents com a
mínim als compromisos de la Unió Europea per a 2020 (20%),
tot avançant en termes de sobirania energètica.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
rebutjar projectes urbanístics que destrueixen el nostre
territori, com ara els de Canyamel, Muleta o Sa Ràpita, que
representen el mateix model de desenvolupament i especulació
que ha provocat l'actual crisi econòmica.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redreçar la política turística per avançar en
termes de "prosperitat compartida", tot corregint de manera
urgent l'escurçament de la temporada turística, i generant
sinèrgies entre l'activitat hotelera i altres sectors del turisme,
la indústria, la construcció i els serveis; així com a fer efectiu
el traspàs als consells insulars de la competència de promoció
turística.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el Pla d'ocupació 2013-2017 sigui consensuat
amb els agents socials i econòmics i els diferents grups
polítics, com a garantia de la seva viabilitat i màxima atenció
als colAlectius més afectats per la crisi: aturats/des majors i de
llarga durada, joves, dones i persones en risc d'exclusió social.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
comunitat autònoma hi ha més de 16.000 persones que no
tenen dret a la targeta sanitària en aplicació Reial Decret Llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, i insta el
Govern de les Illes Balears a retornar el dret de poder
solAlicitar la targeta sanitària a totes les persones residents a
les Illes Balears i empadronades a qualsevol municipi de la
comunitat autònoma independentment de la seva situació de
residència administrativa, tal com succeeix a altres comunitats
autònomes, Andalusia, Galícia, Catalunya ...

11. El Parlament de les Illes Balears constata que des de
1'1 de juny de 2011 no s'ha creat cap nova plaça de serveis
dirigits a persones amb discapacitat, a persones majors amb
dependència o a persones amb diagnòstic de salut mental
(residències, centres de dia, tallers ocupacionals, habitatges
tutelats, ...) i insta el Govern que durant l'any 2014 prioritzi la
creació d'aquests serveis i ho acordi amb els consells insulars
i amb els representants del tercer sector que gestiona aquests
serveis.

12. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'aplicació del
copagament que han d'efectuar els pensionistes per accedir a
medicaments receptats des del sistema de la sanitat pública i,
per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, amb
l'objectiu que els pensionistes no hagin de desemborsar uns
doblers que no els correspon pagar per l'adquisició de
medicaments, bé a la targeta sanitària, bé a la recepta
electrònica s'incorporin mecanismes de lectura informàtica
que permetin reconèixer quan el pensionista ja ha arribat a la
quantia màxima que estableix el Reial Decret llei i deixi de
pagar uns doblers que han de ser retornats pel Govern a través
de la Conselleria de Salut.

13. El Parlament de les Illes Balears constata les
conseqüències socials de l'actual situació de crisi i que cada
vegada hi ha més dificultats de poder cobrir les necessitats
bàsiques per viure, per tant es compromet a avançar cap a la
renda bàsica garantida, tal com està recollit a l'actual Llei de
serveis socials i al Decret de cartera de serveis socials.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d'acord amb les associacions de
malalts, una residència vinculada a l'hospital de Son Espases
per atendre les necessitats d'hostatge dels pacients de curta i
llarga durada i dels seus familiars, i a posar en marxa un pla
de xoc per lluitar contra les llistes d'espera.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb l'Estat, amb caràcter d'urgència,
la modificació de l'obligació de servei públic entre illes que
estableixi la tarifa única i universal de 30 euros per trajecte.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la Llei 9/2005, de
cooperació de les Illes Balears, que estableix que el 0,7% dels
pressuposts propis de la CAIB s'han de destinar a les polítiques
i accions de cooperació i desenvolupament.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, els
consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears a retirar
dels edificis i espais públics qualsevol símbol franquista, tal
com estableix la Llei de memòria històrica (Llei 52/2007, de 26
de desembre).

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el Projecte de llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, i a respectar i protegir la
llibertat d'expressió com a pilar fonamental de la democràcia.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abandonar qualsevol forma de repressió (llistes
negres, "pedigrís", expedients polítics, normes que coarten la
llibertat d'expressió, ...) a qui fent ús de la llibertat ideològica
i de consciència dissenteix de la política del Govern.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la independència i la pluralitat de la
ràdio i televisió públiques autonòmiques, creant el Consell
Audiovisual de les Illes Balears i modificant la Llei d'IB3
perquè el Consell de Direcció de l'Ens sigui representatiu de
la pluralitat que existeix a la societat i al Parlament.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Parlaré amb tota llibertat i des de les meves més
profundes conviccions democràtiques, una llibertat que no em
dóna la presidenta d’aquesta cambra ni me la pot llevar, sinó
que me la donen els ciutadans que a través del seu vot
m’encomanen defensar un determinat projecte de país. 
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Ha costat massa sofriment aconseguir una democràcia on la
llibertat no sigui dirigida en nom de l’ordre i de la cortesia, així
idò amb respecte a la institució del Parlament, amb respecte als
ciutadans que varen confiar en el nostre grup parlamentaré,
millor dit, m’expressaré lliurament amb paraules, amb gestos i
amb símbols, si cal, si és necessari.

(Alguns aplaudiments)

Sense llibertat d’expressió no hi ha democràcia, i el Projecte
de llei de símbols actual que promou el Govern del Partit
Popular és un atac directe a la llibertat d’expressió que queda
condicionada a l’autorització prèvia de la conselleria competent.

De veritat no els genera cap rebuig sentir “autorització
prèvia de la conselleria competent”? Tan poc esperit liberal els
queda per assumir una afirmació tan negativa? Jo no puc deixar
que em remeti a èpoques menys democràtiques i més totalitàries
i a ningú no ha d’estranyar, per tant, que es parli de la
refundació d’un neofranquisme a càrrec d’aquest govern que
tenim aquí.

(Remor de veus)

Per açò proposam, encara hi som a temps, que es retiri el
nyap de projecte de llei...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... de símbols i proposam també, tal com ens recomana
l’informe del Consell Consultiu, expressar el rebuig a qualsevol
símbol que faci apologia de la violència, de la discriminació i de
la dictadura, només es tracta de complir la Llei de memòria
històrica, però s’ha de complir, de retirar els símbols franquistes
dels edificis i espais públics, i no és així, encara avui a la Plaça
de l’Esplanada de Maó, per esmentar un exemple, encara la
presideix un obelisc creat amb la inscripció A los caídos por la
patria i amb una àguila imperial sota la qual clama Una, grande
y libre. 

Però hem de continuar parlant de llibertat d’expressió
perquè com mai aquest país ha vist com els governants elegits
democràticament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...es comporten contra els seus mateixos fonaments. 

El Govern del Sr. Bauzá està necessàriament lligat a les
retallades en drets socials i en drets civils, en benestar i en
llibertats, llistes negres de professors que exerceixen el dret de
vaga, llistes negres d’alumnes que fan vaga, llistes negres de
pares que no duen els fills a escola com a protesta i als quals
se’ls encomana.... se’ls amenaça -perdó- amb la custòdia dels
fills, llistes de treballadors públics per la seva ideologia, llistes

negres de directors que són expedientats per votar d’acord amb
el seu criteri professional i no segons la voluntat de la consellera
del TIL, etc.

En una democràcia els que discrepen tant si són molts com
si són pocs tenen veu, són escoltats, no són ni expulsats ni
perseguits, i açò avui es fa necessari, lamentablement, es fa
necessari recordar-ho i reafirmar-ho, així ho feim a la nostra
proposta número 19.

Perquè aquesta mateixa voluntat d’excloure la pluralitat, el
diàleg d’idees, la llibertat d’expressió que trobam al carrer i que
trobam a l’escola ja l’hem viscuda a IB3, amb un consell de
direcció uniforme, monocolor, sense presència de la diversitat
de veus, idees, visions que hi ha a la societat i de la qual aquest
parlament n’és una mostra, no real, distorsionada per la Llei
electoral, però existent. Amb un consell de direcció així no es
garanteix ni el control ni la independència d’un instrument tan
important per la llibertat d’expressió com la ràdio i la televisió
públiques autonòmiques. Per açò continuam reclamant un
consell audiovisual i un consell de direcció d’IB3 capaç de
garantir la pluralitat, la independència i la veracitat, a la nostra
proposta número 20.

Al PP, però, no li basta limitar la llibertat d’expressió dels
seus diputats -perdó-, dels diputats que no donen suport a
l’executiu, ni limitar la seva capacitat legislativa abusant de la
figura del decret llei, sinó que a més el vol retallar, amb la
justificació de l’estalvi vol reduir la capacitat de control del
Parlament damunt l’executiu, vol evitar qualsevol discrepància,
vol acabar amb la tasca de l’oposició. 

El Partit Popular amb l’excusa de l’estalvi vol fer d’aquest
parlament una cambra decorativa, prescindible i el final d’allò
prescindible ja saben com se sol resoldre, com acaba, perquè si
realment el Partit Popular estigués preocupat per l’estalvi ho
tendria tan fàcil com acceptar moltes de les propostes que ha
presentat el nostre grup i de les quals avui en reiteram dues més:
modificar el Reglament per evitar la duplicació de sous, no té
cap sentit l’existència de les dedicacions plenes, les dedicacions
plenes han de ser dedicacions exclusives amb un règim
d’incompatibilitats equivalent al dels funcionaris, només amb
açò l’estalvi seria sorprenent, els ho assegur.

També proposam eliminar el mailing, quin sentit té avui que
cada partit enviï una o dues o més vegades sobres de publicitat,
paperetes, sobres per votar? Que ningú no oblidi que aquests
recursos, en la major part, es paguen de les subvencions
electorals que reben els partits, basta mirar el que declaren els
partits per esgarrifar-se. A les eleccions generals del 2011, les
generals, la despesa de tramesa de mailing va ser de quasi 26
milions d’euros.
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Però facem una passa més, res de tot açò no té sentit si
l’objectiu no són les persones, la seva llibertat, el seu benestar,
les persones són la nostra primera preocupació i la nostra
primera prioritat. A les Illes la taxa de risc de pobresa ha pujat
de 2011 a 2012 un 5,7% passant del 18,5 al 23%, cada vegada
els nostres ciutadans tenen més dificultats per poder cobrir les
necessitats bàsiques per viure, és, per tant, fonamental que
aquest parlament es comprometi -i aquest és el sentit de la
nostra proposta número 13- a avançar cap a la renda bàsica, tal
com està recollit a la Llei de serveis socials i al Decret de
cartera de serveis socials. 

També que es comprometi a centrar tots els esforços en les
polítiques actives de treball, però no només açò, qui no té treball
ni ingressos necessita el suport de la societat a través de l’accés
als serveis públics com la sanitat o l’educació i, en aquest sentit,
no podem acceptar de cap de les maneres les llistes d’espera
sanitàries i per açò reclamam de nou un pla de xoc per reduir les
llistes d’intervencions quirúrgiques i d’atenció especialitzada als
hospitals de les Illes Balears.

Tampoc no podem acceptar que 16.000 persones de les Illes
Balears no tenguin dret a la targeta sanitària, ens hauria
d’avergonyir. No podem acceptar que els nostres pensionistes,
una vegada que han arribat al màxim establert al copagament de
medicaments, hagin de continuar pagant i esperar que després
el Govern, quan pugui, els retorni els doblers. No sé de què
serveix tenir una recepta electrònica o tant de xip a la targeta
sanitària per després trobar-nos en aquesta situació.

També és fonamental per al nostre grup parlar de la proposta
del servei de radioteràpia a Menorca i a Eivissa, sense cap dubte
és un servei, és una bona notícia. Deia el president l’altre dia,
més o menys textualment, s’imaginen vostès que un mallorquí
s’hagués de desplaçar cada setmana o diversos dies a fer estades
de diversos mesos a Menorca o a Eivissa a rebre un servei de
radioteràpia? I ho justificava: per justícia social... Efectivament,
s’imaginen vostès que un mallorquí s’hagués de desplaçar cada
setmana o diversos dies o fer estades de diversos mesos a
Menorca per un servei de neonatologia, o de neurocirurgia, o de
cirurgia cardíaca o de servei d’oncologia pediàtrica, s’ho
imaginen? Què vull dir amb açò? Que el servei de radioteràpia
-ho reiter- és una bona notícia, però continua sent urgent,
imprescindible resoldre la residència per a estades de curta i
llarga durada dels pacients i familiars que han de residir fora de
la seva illa, i aquesta, aquesta, és una de les reivindicacions
històriques a totes les illes, però jo diria que en especial de
Menorca.

També és imprescindible fer un esment, encara que sigui
breu, al transport aeri, sobre la connectivitat entre illes. Crec
que feim massa voltes a una sínia ja sense cadufos, no treurem
més aigua sense la suma de forces, la societat civil organitzada,
les plataformes de Menorca i Eivissa, també les institucions,
també aquest parlament ha reafirmat mil i una vegades que per
tenir més freqüències, horaris més raonables, un servei de
qualitat i un preu assequible, amb una tarifa plana de 30 euros,
per exemple, com a proposta de consens, d’acord i que, a més
a més, en aquest parlament ha estat debatuda moltíssimes
vegades, només fa falta recordar que era la proposta del Partit
Popular no fa massa anys, només per tot açò es necessita una
cosa: voluntat i més recursos, i sense sobirania fiscal açò vol dir
més recursos de Madrid per garantir que els ciutadans de les

Illes no siguin, no se sentin ciutadans de segona i que cada
quilòmetre per mar valgui, si fa no fa, un quilòmetre per terra i
açò resta pendent i açò requereix unanimitat, esforç, consens de
tots els grups d’aquesta cambra, i açò pretén aquesta proposta.

Finalment, una de les nostres propostes, crec que avui
necessària, perquè s’ho mereixen, però sobretot perquè en
aquests moments crec que és imprescindible, demanam un
reconeixement als treballadors públics de les Illes Balears per
la seva tasca compromesa en aquest difícil context
socioeconòmic amb els serveis públics i en especial creim que
aquesta referència ha de ser explícita als mestres i als professors
de la nostra comunitat, la situació que han viscut i que viuen no
és en absolut la ideal per poder desenvolupar la seva tasca de
forma correcta, de forma adequada perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Martí. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...l’excelAlència sigui l’objectiu, perquè la igualtat
d’oportunitats sigui l’objectiu a aconseguir.

Davant aquesta situació dins aquest context, crec que aquest
parlament s’hi ha de pronunciar a favor donant suport als
nostres treballadors, donant suport als nostres mestres i
professors perquè continuïn desenvolupant la tasca de la millor
manera que saben fer-ho, que és actuar de manera professional,
de manera independent i no seguint directrius de cap autoritat,
de manera professional i de manera independent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, difícilment trobarem en la nostra llarga història set
anys seguits com aquests recents, set anys en els quals s’hagi
viscut amb tanta cruesa la involució i la destrucció de la realitat
que ens envolta, la involució i la destrucció de tot allò aixecat
de manera conjunta entre tots en el període democràtic més llarg
de la nostra història i que ara veim indignats com s’esvaeix.

És que aquesta crisi en res se sembla a totes les crisis
viscudes fins ara, entre altres coses perquè no tan sols és la
conseqüència de les disfuncions d’un mercat imperfecte, sinó
també i sobretot perquè van acompanyades d’una pèrdua dels
valors més bàsics, més fonamentals, d’aquells als quals
s’exemplifiquen amb les persones decents i que sempre esperam
que aflorin en els moments més difícils, l’honestedat,
l’humilitat, la capacitat de sacrifici, la generositat, la visió a
llarg termini, la decència, la franquesa, l’honorabilitat, és la
persona, per damunt de tot, el seny.
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Valors individuals i colAlectius que perdem, que els
necessitam ara més que mai i que per més que els cerquem no
aconseguim identificar-los en la figura del nostre president, i és
que només des de la manca dels valors citats es poden entendre
les argumentacions que sustenten les principals decisions preses
per part del Govern, tan sols des de la seva absència s’expliquen
moltes de les prioritats que en aquests moments es pretenen
imposar des del Govern per la via de la unilateralitat, de
l’engany i de la tergiversació i que l’únic que persegueixen és
aprofundir en la involució del nostre estat del benestar.

Només des d’aquesta òptica s’explica i es pot entendre el
discurs del president Bauzá en el debat de política general.
Només des de la perspectiva de l’egoisme i l’egocentrisme es
poden comprendre i mai no compartir les afirmacions i els
fonaments de les seves decisions. Els posaré alguns exemples
perquè puguin entendre les meves afirmacions. 

Que el president agraeixi, com ho va fer dimarts passat, a
tota la ciutadania els sacrificis fets per afrontar aquesta crisi
econòmica quan molts d’aquests esforços i sacrificis han truncat
expectatives de vida han estat imposats unilateralment pel
mateix president, de manera desigual entre la ciutadania, amb
la ferma voluntat d’afavorir sempre les elits econòmiques i
agreujar més les febleses dels més dèbils, ens sembla un
exercici d’hipocresia que hem de denunciar.

Que el president agraeixi als funcionaris i treballadors de
l’Administració pública els esforços realitzats, quan al mateix
temps el Govern redacta llistes negres en base a afinitats
polítiques entre els mateixos treballadors per decidir-ne
l’expulsió, o que expedienti directors d’instituts amb trajectòries
professionals inqüestionables, només per generar dins el sector
educatiu un estat de por i servilisme, o que faci fora molts
d’aquests treballadors públics senzillament perquè no creu ni
vol una educació o una sanitat pública de qualitat, i que ara,
després de dos anys de menyspreu, pretengui agrair-los, ens
sembla un exercici de cinisme.

Que el president agraeixi l’esforç de tothom per la lluita
contra l’incendi de la Serra de Tramuntana quan amb les seves
retallades va debilitar el servei públic de l’IBANAT fent fora a
30 treballadors, evidencia que l’únic que no va complir de tots
els que hi varen participar va ser precisament ell mateix, açò ens
sembla vergonyós.

Aquesta és, senyores i senyors diputats, la qualitat humana
del nostre president, no en té prou a truncar carreres
professionals, obrir expedients, desmantellar serveis o atemorir
els treballadors amb la confecció de llistes que poden suposar la
seva expulsió laboral. No en té prou amb açò, sinó que a més els
ha d’utilitzar, ha d’utilitzar el dolor, la decepció, la frustració
dels treballadors públics generada pel mateix govern per vestir
ara un discurs d’agraïment que...

(Alguns aplaudiments)

...el disfressi d’un home generós i conseqüent de cara a la
galeria.

No, no és açò el que esperam ni el que volem del nostre
president, no és açò el que esperen ni el que volen els ciutadans
de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera del seu
president. 

Al final, però, al final la gent l’acaba calant, no ens el
creim...

(Remor de veus)

...sí, l’acabam calant, sabem que ens enganya, com ho va fer
també el passat dimarts quan va afirmar que totes les retallades,
totes les decisions doloroses del Govern s’han pres amb
l’objectiu de garantir la sostenibilitat del sistema públic.

Jo em deman, quina sostenibilitat? Si d’aquí a no res hauran
acabat desmuntant tot el sistema públic. Almenys els
demanaríem que fossin francs, la seva ideologia els porta a
reduir a la mínima expressió l’administració pública. 

L’actual govern del Partit Popular són un convençuts de la
ortodòxia econòmica, de la llei de lliure mercat sense traves ni
regulació, creuen que com menys estat hi hagi molt millor
perquè així serà molt més profitós per als més forts, per als més
llestos, per als més hàbils i aquest plantejament en certa manera
és legítim, jo no el compartesc en absolut, però puc entendre
que vostès el vulguin aplicar i assolir. Ara bé, per aconseguir-ho
el que els hem de demanar és que siguin sincers i que no ho
disfressin de sostenibilitat del sistema. Diguin-me, si no, si és
sostenible un sistema públic que no reconeix el dret
d’assistència sanitària a determinades persones de la nostra
comunitat; diguin-me si és sostenible un sistema públic que no
dóna resposta a les necessitats dels infants amb dificultats
d’aprenentatge; diguin-me si és sostenible un sistema com el
judicial, que el seu accés depèn dels recursos econòmics que
tengui una persona. La justícia, si veritat volem que sigui justa,
ha de ser accessible per a tothom, si no ja no és justícia.

No, no ho pot ser mai, sostenible, un sistema públic que
afavoreix la desigualtat entre ciutadans d’una mateixa
comunitat, que obliga els més dèbils, que ignora els més
desfavorits, que castiga els que menys oportunitats tenen, i en
canvi aquest és el projecte que vostès estan executant en aquests
moments. Açò és el que ara tenim, aquesta és l’herència que
vostès ens deixaran. 

Siguem francs; la dreta ortodoxa que ara comanda dins el
Partit Popular no cerca la sostenibilitat del sistema, sinó el seu
desmantellament. El problema és que no tenen la valentia
suficient per explicar-ho obertament, per posar-ho en el seu
programa electoral, per defensar-ho amb franquesa en el seu
debat de política general, i per açò mateix...

(Alguns aplaudiments)

...acaben per amagar-se darrere eufemismes com el de la
sostenibilitat del sistema. 
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I davant d’aquest plantejament de govern tan radical que la
dreta ens vol imposar, des de l’oposició els deim que no, i ho
feim a més a més des d’una evident complicitat entre les
diferents forces d’esquerres, una complicitat que s’evidencia en
el suport quasi total que des del Grup Socialista farem de les
esmenes presentades pel Grup MÉS. Estam totalment d’acord
a rebutjar l’aplicació del copagament per a pensionistes per
accedir als medicaments receptats; a exigir el dret a l’accés a la
targeta sanitària per a qualsevol persona resident a les Illes
Balears i empadronada a qualsevol municipi de la nostra
comunitat autònoma. Com també compartim la necessitat
d’avançar cap a una renda bàsica que garanteixi la cobertura de
les necessitats més elementals per poder viure a qualsevol
persona que ho necessiti. A prioritzar la creació de serveis
dirigits a les persones amb discapacitats, o a destinar el 0,7%
dels pressuposts propis de la comunitat autònoma a polítiques
i accions de cooperació i desenvolupament.

Hi coincidim, ho compartim, volem un sistema públic que
arribi a tothom, i per tant podem comptar, poden comptar amb
el suport del Grup Socialista. Com també en la confecció d’una
llei de consultes populars que, encaixada dins l’ordenament
jurídic vigent, així ho entenem de la resolució per vostès
plantejada, garanteixi el dret a decidir a les Illes Balears en totes
les matèries d’interès. Un suport que evidentment també tindran
en la petició de retirada del projecte de llei sobre l’ús dels
símbols institucionals, la derogació del TIL, la renúncia a
l’avantprojecte de la llei mal anomenada de convivència, o la
condemna enèrgica de qualsevol forma de repressió, es diguin
llistes negres, expedients polítics o qualsevol altre tipus, aquí
(...) de la política del Govern. O l’exigència de comptar amb una
radiotelevisió pública que garanteixi la seva independència i
pluralitat. I per suposat la retirada de qualsevol símbol
franquista dels espais i edificis públics.

Res de tot açò no afavoreix la sostenibilitat del sistema, com
ens volen fer creure; tot just el contrari, són polítiques que
continuen avançant cap a un model més repressiu, menys
tolerant i més coaccionador, i per tant molt més insostenible. 

Per tot açò poden comptar amb el nostre suport en el rebuig
de totes aquestes polítiques que està aplicant el Govern; com
també donarem suport a les propostes plantejades en matèria
econòmica, tant per donar suport a la petita i mitjana empresa
com per impulsar la producció d’energies renovables i l’estalvi
energètic, avançar cap a polítiques públiques que corregeixin
l’escurçament de la temporada turística o que apostin perquè les
polítiques en matèria d’ocupació siguin consensuades amb
agents socials i econòmics prestant especials atenció a joves,
dones i persones en risc d’exclusió social. 

Àmplies coincidències amb les resolucions presentades pel
Grup MÉS, però també alguna divergència que no podem
obviar, i que es troba centrada en les condicions de sortida amb
què, des de la maduresa política, hauríem d’engegar la
reformulació i el debat de l’Estat espanyol, i m’explic. És
inqüestionable que l’estabilitat democràtica dels darrers 35 anys
i el procés de descentralització mitjançant l’estat de les
autonomies ha permès un bot qualitatiu en el benestar dels
ciutadans sense precedents a la nostra història, com també ho és
que la realitat econòmica, social i política, que canvia a marxes
forçades, ens exigeix a tots aprofundir, avançar i adaptar les
institucions a les necessitats de la majoria dels ciutadans.

Ajornar aquest debat no té cap sentit; per fer-ho, però, esdevé
necessari afrontar el debat tant des de la consciència del camí
recorregut com també des de la llibertat que atorga la no-
imposició de límits que dificultin solucions finals d’acord. Que
la proposta federal en què nosaltres creim ha de donar resposta
a una fiscalitat més ajustada als esforços dels ciutadans de cada
regió, per suposat; de fet nosaltres propugnam introduir en el
nou sistema de finançament el principi d’ordinalitat. Ara bé,
limitar d’entrada al 4% del PIB l’aportació de les Illes a l’Estat
ens pareix excessiu com un element de negociació entre
diferents regions que s’han de posar d’acord per avançar cap a
un estat federal, i per açò mateix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, acabi.

EL SR. PONS I PONS:

...no li donarem suport.

Vaig acabant, Sra. Presidenta. Donarem suport a totes les
propostes presentades pel Grup MÉS que representen una clara
defensa de l’estat de benestar i de la qualitat de vida dels
ciutadans, que aposten per una economia més diversificada i
cohesionadora, que avancen cap a espais de major participació
ciutadana i que rebutgen les limitacions de la llibertat
d’expressió o persegueixen la devaluació del sector públic. De
fet el nostre grup n’ha presentades moltes que o bé són
coincidents o bé permeten completar la idea d’una defensa a
ultrança de l’estat de benestar. I en canvi deixarem en
divergència entre dues formacions polítiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, acabi.

EL SR. PONS I PONS:

...els elements de negociació entre regions i el mateix
govern, els quals permetran la consolidació d’un estat federal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara 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. Mis primeras palabras
serían en cuanto a referencia al artículo 73.3 de este reglamento.
Propondríamos que de una vez por todas el Grupo MÉS retire
de esta tribuna la terminología neofranquista refiriéndose al
Grupo Popular, al decoro y a la dignidad de un grupo
parlamentario...
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(Alguns aplaudiments)

...elegido democráticamente por la mayoría de los ciudadanos.
Sabemos que no es la primera vez que sucede en esta cámara.

Ya sabemos perfectamente que hubo una proposición no de
ley en la Comisión de Asuntos Institucionales que el Partido
Socialista y el Partido Popular votaron a favor, y que el Grupo
MÉS se abstuvo, pero estos términos, señores diputados,
conducen a la agitación y a la exaltación cuya consecuencia son
los actos de violencia que venimos sufriendo en esta legislatura,
y más concretamente ayer en Ibiza.

(Més aplaudiments i remor de veus)

En cuanto a las propuesta del Grupo MÉS como
consecuencia del debate de política general del pasado martes,
queda más que evidente que tenemos una posición anclada en
el extremismo con tal de sacar rédito electoral a cualquier cosa
con tal de que sea contra el Partido Popular. 

Hoy han desaprovechado la oportunidad de ofrecer
propuestas positivas que sumaran esfuerzos para caminar en la
buena dirección. Acciones como judicializar la vida política no
es una propuesta, generar tensión en la calle tampoco es una
propuesta; generar más deuda es una propuesta suicida, porque
al final, como cualquier familia sabe, las deudas siempre se
acaban pagando, y las deudas en política las acaban pagando los
ciudadanos con más sacrificios.

En cuanto a sus propuestas de resolución argumentaré, en
primer lugar, las que no podemos aceptar; en segundo lugar, las
que nos gustaría llegar a algún tipo de transacción y aquéllas
que luego también podemos apoyar. Pero antes de empezar
quiero decirles que hay un grupo de propuestas que podíamos
calificarlas como de poco trabajo, de poco trabajo, es decir, unas
propuestas de lo que sería copia pega, que han sido calcadas al
Diario de Sesiones de este mismo debate el año pasado; son las
referencias a su modelo económico, la número 1; la que hace
referencia a la tarifa plana de los vuelos entre islas, la número
15; y la que trata del 0,7 del presupuesto para cooperación.

(Remor de veus)

Sobre estas propuestas, miren, nuestro sistema de
financiación autonómico, aprobado con el gobierno de Zapatero
y con el apoyo y el consentimiento de su grupo parlamentario
y el Grupo Socialista, ha demostrado ser un modelo injusto y
negativo en esta comunidad autónoma. Por otro lado nuestra
posición ya es conocida y es la de reivindicar una mejora del
actual sistema de financiación autonómico para que Baleares se
sitúe en la media del resto de comunidades autónomas. 

Sobre su segunda propuesta de copia y pega volvemos a lo
mismo. Ustedes cuando gobernaron y gestionaron la Dirección
General de Transporte de la comunidad autónoma ¿en qué
momento reivindicaron o exigieron esa tarifa plana universal?
Yo lo diré, nunca. El gobierno nada, nada, nada hacía en materia
de transporte aéreo; eso sí, ponerse pegatinas y pancartas del
transporte aéreo sí, pero acciones en defensa y en mejora de
conectividad aérea, ninguna, ninguna.

(Alguns aplaudiments)

Por otro lado también hay otras propuestas, mejor decir que
ya no aparecen, que son propuestas en materia de transporte
terrestre, ustedes que van de paladines de la movilidad, que
llevan dos años exigiendo aquello que no hacían cuando
gobernaron, a la hora de la verdad no presentan ni una sola
propuesta en materia de transporte terrestre, ni una, ni una.

Y sobre el 0,7%, siguen, y siguen, y vuelven a seguir con lo
mismo. Ustedes cuando gobiernan jamás destinan el 0,7% a
cooperación. En cambio no dejan de exigir a este gobierno
aquello que ustedes nunca cumplieron. Por cierto, la única vez
que en Baleares se cumplió el 0,7% fue con un gobierno del
Partido Popular, fue con un gobierno del Partido Popular.

(Alguns aplaudiments)

La legislatura 2003-2007.

(Remor de veus)

En materia turística la 7 y la 8 no contarán con nuestro
apoyo, en el caso de la 7 porque entendemos que como ustedes
hacen demagogia de insinuar que los proyectos turísticos
destruyen territorio, por lo tanto eso ya es..., y no es cierto, ya
que el Gobierno lo que está haciendo es apostar por iniciativas
privadas y apoyar proyectos que cumplan la legalidad vigente.
En cuanto a la número 8, mire, dos datos: en octubre de 2009
con ustedes en el gobierno llegaron a esta comunidad autónoma
895.000 turistas; octubre 2013, con un gobierno del Partido
Popular, más de 1 millón de turistas, un 12% de incremento. Y
en materia de promoción turística ustedes cuando están en el
gobierno no lo cumplen, y ahora llegan tarde porque el Partido
Popular va a cumplir su compromiso de transferir las
competencias a los consells insulares.

En cuanto a la propuesta sanitaria, las números 10, 12 y 14
tampoco las podemos apoyar, y no creo que tampoco sea una
cosa reiterativa recordarles la quiebra en que nos dejaron el
sistema sanitario ustedes; nos dejaron un agujero de más de 800
millones de euros en sanidad. Aun así, en materia sanitaria se
está haciendo un gran esfuerzo gestionando con austeridad y
responsabilidad para sanear las cuentas. Ya lo dijo el presidente
el martes, la valoración (...) de la sanidad pública en Baleares
está por encima de la media nacional, y se han reducido un 13%
las listas de espera. Y aunque usted no lo reconozca en sus
propuestas, el anuncio realizado hace unas semanas por el
presidente de poner en marcha la radioterapia en Ibiza y en
Menorca es uno de los mayores avances en materia de igualdad
de derechos sanitarios en esta comunidad autónoma.
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La propuesta 20, que trata sobre el modelo de IB3, no
podemos apoyarla. La reforma que se quiere realizar es para,
entre otras cosas, que no se vuelva a repetir lo que pasó a
principio de legislatura cuando ustedes -supongo que lo
recordarán- intentaron bloquear el nombramiento del director
general del ente. Y bien pocas lecciones pueden dar en esta
materia cuando este gobierno, o mejor dicho en este caso este
ente, lo que ha sido ha hecho un presupuesto a la mitad y ha
duplicado la audiencia. Repito: mitad de presupuesto y doble de
audiencia. Más con menos, esa es la política de este gobierno.

En cuanto a la propuesta número 11, de dotar más plazas de
servicio a las personas, en el sentido de decirles que de cara a
los presupuestos 2014 ya hay contemplado un aumento de
plazas de discapacidad hasta los 3,8 millones de euros con un
incremento de un 24% para este fin. Por tanto en este sentido no
tiene mucho sentido proponerla, puesto que incluso ya nuestro
grupo plantea una alternativa y una propuesta en este sentido.

Y ahora vamos ya al centro de lo que ha sido prácticamente
su debate, digamos de carencia de propuestas, es decir, lo que
serían la número 2, la 3, la 17, 18 y 19. Estas propuestas van
todas en línea de intentar transmitir a la opinión pública que
ustedes son los moderados, que ustedes son los defensores de la
libertad, como si los demás fuésemos los represores y los
enemigos de la libertad. Mire, vayamos por partes. En la 2, por
ejemplo, ustedes mezclan el TIL, la ley de símbolos, la ley de
convivencia, la participación ciudadana... Miren, déjense de
historias, señores de la oposición, déjense de historias, porque
ya me dirá usted qué participación ciudadana hubo cuando se
puso el modelo lingüístico en esta comunidad autónoma;
¿cuándo y con quién ustedes negociaron el modelo lingüístico
de esta comunidad autónoma? Con nadie. Y les recuerdo que su
primera medida al llegar a este gobierno fue derogar el decreto
de trilingüismo, sin duda todo un ejemplo de participación
ciudadana, ¡todo un ejemplo de participación ciudadana!

(Alguns aplaudiments)

También hacen demagogia con el tema de los sueldos de los
diputados, cuando ustedes no quieren ni oír ni hablar de la
propuesta que ha llevado el presidente de esta comunidad
autónoma de la reducción de diputados, que supondría un ahorro
de más de 12 millones de euros. 

Y sobre el resto de su demagogia, que si el franquismo, que
si los símbolos... La Ley de memoria histórica se está
cumpliendo, y usted me hablaba de Mahón, ¡pero es que hace
dos días gobernaba el Partido Socialista y el PSM en Mahón!,
y gobernaba otro señor que acaba de hablar hace un momento
en el consell insular, y gobernaba el Partido Socialista en esta
comunidad autónoma, y gobernaba Zapatero; ¿y por qué no lo
quitaron?, ¿por qué no lo quitaron?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Yo les sugería..., les puedo un poco sugerir, si me permiten,
que avancen un poco, que estamos en el siglo XXI, que
progresen, que miren adelante, que dejen de vivir en el siglo
pasado, que los ciudadanos más que nunca necesitan de
soluciones y no de más tensión en la calle.

Y, por cierto, hablando de símbolos, dejen también de vivir
anclados en otras comunidades, que estamos en Baleares, no
estamos en Cataluña; ¡estamos en Baleares, no estamos en
Cataluña! Es decir, su grupo, su formación política, que se llama
MÉS, debe ser més per Catalunya i menys per Mallorca, i
menys per Menorca, i menys per Eivissa, i menys per
Formentera.

(Alguns aplaudiments)

Estamos en Baleares. 

En cuanto a las propuestas en materia económica hemos
podido llegar a un acuerdo en el sentido de proponer una
transacción en la propuesta número 5, en la 6 y en la propuesta
9, que luego si le parece, Sr. Diputado, puede leer. Y respecto
a la propuesta número 4, he de decirles que evidentemente,
como ya dijo el presidente en el debate del martes, todo nuestro
reconocimiento y apoyo a los trabajadores de esta comunidad
autónoma, pero nos gustaría transaccionar en el sentido de que
no sólo los maestros, que también, sino también los médicos y
cualquier tipo de funcionario o empleado público de esta
comunidad autónoma; en este sentido creo que quedaría mucho
más genérica.

En definitiva, y ya para concluir, y yo creo un poco que lo
que..., intentaré un poco hacer un resumen o unas pequeñas
pinceladas de lo que ha sido su propuesta de resolución. En
definitiva el gobierno del Partido Popular está obsesionado, sí,
pero está obsesionado con solucionar los problemas de los
ciudadanos. Estamos obsesionados con solucionar los
problemas de los ciudadanos, y ustedes, detrás de cada
propuesta, esconden una propuesta estrella, ¿y saben cuál su
propuesta estrella, se la digo? Su única propuesta estrella es su
obsesión con el presidente de la comunidad autónoma. No hay
más, su única propuesta es su obsesión política con el presidente
de esta comunidad autónoma. Avancen, progresen, e intenten un
poco sumar y arrimar el hombro para contribuir a mejorar la
sociedad que ustedes nos dejaron en quiebra hace dos años.
Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies... Gràcies, Sr. Sanz. 

Per part del grup proposant vol fer ús de la paraula? Sr.
Martí, té la paraula per un temps de cinc minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Agraïm en primer lloc el suport del Partit
Socialista Obrer Espanyol a gran part de les propostes de
resolució, i en les que hi ha discrepància, doncs allà neix, allà és
possible el diàleg, i en el diàleg ens hi trobaran.

Quant a la intervenció del Partit Popular he de dir que,
efectivament, algunes propostes de resolució es repeteixen, i és
que aquest partit té un compromís que manté al llarg del temps.
No canvia, com sí fa el Partit Popular, d’un mandat a l’altre
segons el context i la conveniència de cada moment.

Mirin, en el tema lingüístic no hi entraré. La Llei de
normalització lingüística va ser una llei de consens, una llei
impulsada i una llei aprovada amb el Partit Popular, i vostès ara
en reneguen, en reneguen dia rere dia, i aquella llei, juntament
amb l’Estatut, afirma coses claus, fonamentals, essencials, i és
que tenim una llengua pròpia i és la llengua catalana, i punt. Si
açò vostès ho volen negar, ho poden repetir, hi poden insistir,
però és una autèntica traïció a aquesta comunitat.

(Remor de veus)

Hem transaccionat, és cert, algunes propostes, algunes
propostes que fan referència al diàleg social. Però perquè hi hagi
diàleg social és necessari que hi hagi voluntat de diàleg, i fins
ara per part d’aquest govern no n’hem vist. No hi ha diàleg i per
tant és difícil que hi hagi acord i que hi hagi consens. Si és ver
que aquest esperit de diàleg reapareix, doncs seria bo tal vegada
recuperar instruments bàsics per al diàleg, com el Consell
Econòmic i Social, com el Consell de la Joventut, com refer el
diàleg amb la Universitat de les Illes Balears, amb el Consell
Social de la Llengua, amb el Consell Escolar de les Illes
Balears. Diàleg, diàleg!

Reconeixement als treballadors públics, a tots, és clar que sí,
la nostra proposta és a tots. Però efectivament, volem fer una
referència a aquells que ens sembla que se senten avui, i si
vostès hi tinguessin una major relació crec que no ho dubtarien,
se senten avui trepitjats, que són els mestres i professors
d’aquesta comunitat autònoma, d'aquestes Illes Balears,
trepitjats! No es té en compte la seva capacitat professional i
només se’ls demana que compleixin amb rigor l’ordre que ve
des de dalt. Enlloc no passa açò, aquí, només aquí!

Uns professors, que som a punt d’entrar en el mes de
desembre, i encara se senten desorientats; encara es canvien
projectes lingüístics; encara falten professors de suport a
alumnes amb necessitats educatives especials. Els centres
escolars se senten abandonats i trepitjats, clar que sí! Una
referència explícita i clara als mestres i professors d’aquesta
comunitat autònoma.

Reconeixement als treballadors públics perquè les llistes
negres... Com no han de fer un reconeixement als treballadors
públics si se’ls anomena de pedigrís, s’ha de ser cutre! pedigrís,
se’ls tracta d’animals! Pedigrís! I el Govern encara no ha fet una
resposta de disculpa, de rectificació, d’assumpció de
responsabilitats, de comparèixer i explicar amb detall què ha
passat. Res, silenci absolut, tot està resolt. Però se’ls ha dit que
eren, que es podien classificar, que es classificaven..., se’ls
tractava segons el seu pedigrí.

I escoltin, si no els agrada el terme "neofranquista", s’ho
facin mirar. Però a qui...

(Remor de veus)

...utilitza a través de Twitter i defensa els símbols franquistes,
a qui es nega a prohibir els símbols franquistes, a qui es nega a
prohibir l’apologia, la violència que hi ha implícita en el
franquisme o al nazisme, posin-li vostès el nom, posin-li nom!
Jo li dic així. 

La Llei 52/2007, de memòria història diu clarament que els
escuts, les insígnies, les plaques commemoratives de l’exaltació
personal i colAlectiva de l’aixecament militar i de la repressió de
la dictadura han de ser retirats, i açò és de compliment per a
tothom, pels anteriors i pels actuals, no em venguin amb
excuses, pels anteriors i pels actuals, però aprovin-ho, aprovin-
ho, el que li demanam avui és que ho aprovin, el que demanam
avui és el compromís de fer-ho.

(Remor de veus)

I els record que la defensora del Poble la qual, per cert, no
és del Grup MÉS, ja es va dirigir el maig d’enguany, demanant
que es complís el mandat legislatiu que hi ha a la Llei de la
memòria històrica. Aquí el Partit Popular no ho vol fer, no vol
explicitar de forma clara aquest rebuig, sinó que deixa sempre,
es mou sempre amb aquesta negació o amb aquesta ambigüitat,
perquè no vol prohibir l’apologia, la violència ..., sí ho fa quan
parlen de terrorisme i d’ETA, i callen quan es tracta de la
violència d’un estat totalitari i dictatorial. Són tan rebutjables
uns com els altres, rebutgin-ho ja d’una forma clara, contundent.
I mirin, i els ho dic clarament, el nostre grup rebutja de forma
clara i contundent l’atemptat a la seu del Partit Popular a
Eivissa, de forma clara i rotunda, són impresentables actuacions
d’aquest tipus i per tant, ens trobaran sempre al seu costat. 

(Remor de veus)

I em sorprèn que no hi hagi una referència a la residència per
a malalts i familiars... 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.
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... de Menorca, Eivissa i Formentera, és la reivindicació
històrica d’aquesta comunitat. Sí a la radioteràpia a Menorca,
però sí també a l’atenció a la resta de malalts. Menorca té més
malalts que han de ser atesos per radioteràpia, en té molts més
i aquests se senten igualment oblidats. O s’afirma o es defensa,
i em sembla que, per l’exposició, no se li donarà suport, a la
residència per a malalts o, de nou, crec que aquest Parlament
perdrà credibilitat, perquè Menorca, Eivissa i Formentera tenen
molts més malalts que els de radioteràpia, i aquesta
reivindicació sí que és històrica d’aquesta comunitat autònoma.
Seria una llàstima avui que el Partit Popular no li donés suport.

Diu que estam en una situació molt difícil, però en una
situació molt difícil econòmicament es dóna resposta a la
radioteràpia. Idò en una situació molt difícil econòmicament,
també s’ha de donar resposta als altres malalts, a tots els
malalts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Així, idò, esper el seu vot positiu a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat de les 78 propostes del Grup Parlamentari Popular,
RGE núm. 14774/13. La proposta número 76 ha estat rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 14793/13.

Defensa per tant per part del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Óscar Fidalgo, per un temps de deu minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel Pla d'infraestructures elèctriques anunciat pel
Govern d'Espanya, que suposa una inversió mínima de 1.088
milions d'euros i una millora de les condicions de
subministrament elèctric. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir amb la
mateixa política en matèria d'energies renovables que ha dut
a terme des de l'inici d'aquesta legislatura.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'evolució
positiva en les dades d'ocupació aquest darrer any, assolint
dotze mesos consecutius de reducció d'atur i sis mesos de
generació d'ocupació neta amb 4.665 persones menys a l'atur
que fa un any. No obstant això, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant en la mateixa línia per seguir donant solucions al
principal problema dels ciutadans. Per altra banda, el
Parlament de les Illes Balears reconeix que l'atur juvenil, tot
i la seva disminució, continua essent un xacra social contra la
qual s'ha de lluitar i per això reconeix la gran tasca del
Govern Central per aconseguir, gairebé, 1.800 milions d'euros
de la Unió Europea especialment destinats a aquest fi dins el
pla contra l'atur juvenil, al qual s'adherirà el Govern de les
Illes Balears amb accions concretes i específiques per millorar
l'ocupació dels més joves. 

3. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
presentació del Pla d'ocupació de les Illes Balears 2013-2017,
centrat especialment en els colAlectius més vulnerables: joves,
dones, majors de 45 anys, persones amb risc d'exclusió i
persones amb discapacitats, amb 208 mesures concretes i
avaluables per a les quals es destinen fons propis, estatals i
europeus, amb l'objectiu principal de generar i mantenir llocs
de feina, prioritat d'aquest govern des del primer dia de la
legislatura.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
d'internacionalització que ha elaborat el Govern de les Illes
Balears, amb la participació de les cambres de comerç i
l'ICEX, per fomentar la comercialització dels productes
manufacturats a les Balears als mercats exteriors, impulsa i
facilita l'activitat exportadora de 450 empreses de la comunitat
autònoma durant el 2013; i insta el Govern a donar continuïtat
a aquest instrument de suport a les pimes. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears constata la voluntat de
potenciar la implementació del Pla de dinamització comercial
als municipis, per tal de millorar el comerç i l'economia dels
nostres pobles.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que el nou Pla
de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes
Balears 2013-2017 està en línia amb l'estratègia "Europa
2020" i fomenta el protagonisme de les polítiques d'R+D+i, ja
que entén que la innovació és un paràmetre fonamental per al
creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars
per a la creació de nous productes turístics basats en la
diferenciació de cada illa, especialment amb els que es
desenvolupen en la temporada alta i d'hivern per aconseguir
la desestacionalització i augmentar l'ocupació laboral. Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears celebra l'impuls que
ha suposat per al sector turístic l'aprovació de la Llei de
turisme, que aquest any s'ha traduït en 21 llicències per a
turismes rurals i agroturismes, quan al 2011 únicament es van
solAlicitar 4 llicències; més de 200 establiments d'allotjament
turístic han solAlicitat augment de categoria, la majoria
d'aquests establiments augmenten de 3 a 4 estrelles/claus i de
4 estrelles/claus a 4 superior; s'han presentat més de 170
projectes de reforma i millores importants d'establiments
turístics d'allotjament, i tot això sense consumir un metre
quadrat de sol rústic.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència al
desenvolupament de projectes i acords amb els diferents
municipis mitjançant la Mesa de Batles pel turisme, donant així
un impuls al municipalisme.
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8. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació de
la Llei de mesures urgents per les zones turístiques madures,
la qual cosa situa les Illes Balears com a pionera en el
tractament legislatiu de les àrees madures i declara
expressament com a madura la Platja de Palma. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears celebra que el Pla de
reconversió integral de Palma hagi estat aprovat inicialment,
i constata que la seva tramitació ha estat pacífica i en consens,
rebent només 462 alAlegacions durant la seva exposició al
públic, a diferència de les 1.300 alAlegacions que va rebre el
Govern del pacte a la legislatura passada.

9. El Parlament de les Illes Balears celebra la
flexibilització de les condicions de pagament i l'ampliació del
termini per a la regularització de les places hoteleres que ha
dut a terme el Govern balear i que ha suposat la regularització
de 3.579 places, la qual cosa comporta uns ingressos de
16.310.000 euros que s'invertiran en zones turístiques
madures.

10. El Parlament de les Illes Balears celebra que els
ingressos recaptats pel Consorci de la Borsa d'Allotjaments
Turístics seran invertits en la reparació i la millora de la xarxa
cicloturística de Mallorca; la construcció d'un pavelló
d'acollida per a turistes i actuacions complementàries al Parc
Arqueològic del Puig de Sa Morisca; remodelació avinguda
Magaluf; millores en els accessos i espais públics de la Platja
de Palma, millores en els accessos i espais públics de la platja
de Cala Major; semipeatonalizació d'un tram de la carretera
MA-2.220; remodelació del carrer Eucaliptus; enllaç per a
vianants entre les platges Palmira i Torà i reforma del pantalà;
carril bici des del Calonge fins al camp de futbol de Cala d'Or;
instalAlacions poliesportives a la Colònia de Sant Jordi;
adequació de banys a la platja de Santa Ponça, urbanització
del carrer Llampuga i evacuació de pluvials avinguda
Primavera, la qual cosa revertirà en benefici de tots els
balears.

11. El Parlament de les Illes Balears celebra el redisseny
de la presencia del Govern a les fires de promoció turística, la
qual cosa ha suposat una reducció de les despeses de prop del
75%, canviant el model de promoció per un altre adient al
moment tecnològic actual i deixant d'utilitzar el format paper,
aconseguint així fer de les Illes Balears pioneres a nivell
mundial de la promoció digital, a més de contribuir a la
sostenibilitat del nostre medi ambient preservant milers
d'arbres de la tala.

12. El Parlament de les Illes Balears constata la
preocupació del Govern balear per captar turistes nacionals,
el nombre dels quals com a visitants de les nostres illes ha
davallat des de l'any 2009 a causa de la crisi, i celebra el pla
d'acció desenvolupat consistent en el Roadshows que varen
presentar les marques de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera a les ciutats de Màlaga, València, Madrid, Bilbao
i Barcelona i que va tenir com a objectiu, a més d'incrementar
la quota de turistes nacionals que visiten les Illes, contribuir a
la desestacionalització turística i impulsar la connectivitat
aèria i marítima.

13. El Parlament de les Illes Balears constata la
preocupació del Govern balear vers la desestacionalització del
turisme establerta al Pla integral de turisme, desenvolupada

als plans anuals d'acció en promoció turística, on queda
recollit l'impuls promocional a productes especialitzats
alternatius a "sol i platja" com naturalesa, cultura i
gastronomia, esports, urbà, MICE, oci i salut; i celebra els
plans anuals de promoció que treballen per la diversificació,
mostrant la gran varietat i riquesa de les nostres destinacions,
amb l'objectiu de centrar esforços en productes que
contribueixin a canviar la tendència de la nostra corba de
demanda.

14. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
del Govern de les Illes Balears que ha treballat des de l'inici de
la legislatura per incrementar la qualitat front la quantitat en
matèria turística, i celebra que durant els mesos de juny, juliol
i agost d'aquest any els turistes hagin gastat a les nostres illes
uns 8.000 milions d'euros, la qual cosa representa un augment
del 7% en relació amb l'any anterior que beneficia diversos
sectors i repercuteix creant riquesa en diferents àmbits
empresarials.

15. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears en pressupostar íntegrament la part
autonòmica del descompte de residents en transport marítim,
a diferència de l'anterior Govern de les Illes Balears que no ho
pressupostava. Per altra banda, el Parlament de les Illes
Balears constata la importància de la consolidació i la
universalització del descompte de residents en transport aeri
i marítim assolit actualment i la fita històrica de les diverses
bonificacions aplicables a les taxes aeroportuàries i la seva
millora contínua.

16. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de la constitució dels Comitès de desenvolupament
de rutes de cada un dels aeroports de la nostra comunitat i
l'aprovació dels respectius plans biennals, que treballen les
rutes aèries des d'una perspectiva turística i de connectivitat
aèria i promocionen l'obertura de noves rutes aèries.

17. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de les solucions adoptades pel Govern de les Illes
Balears en la contínua millora del manteniment i la imatge de
les zones portuàries de competència autonòmica. El Parlament
de les Illes Balears també constata l'impuls i la promoció a la
activitat nàutica i de creuers duita a terme pel Govern de les
Illes Balears, per la seva importància.

18. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
postura del Govern de les Illes Balears en el model de cogestió
i descentralització aeroportuària per als aeroports de la nostra
comunitat. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç i el treball del Govern de les Illes Balears en
la millora continua de la nostra connectivitat, conscients de la
seva importància estratègica.

19. El Parlament de les Illes Balears constata la feina duta
a terme pel Govern de les Illes Balears quant a la reducció
d'empreses públiques, ajustant el sector públic instrumental
d'aquesta comunitat autònoma a les necessitats actuals, de
manera que hem passat de tenir 182 ens i empreses a 74, el
que suposa un estalvi de 311 milions d'euros que representa el
38% de la despesa total.
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20. El Parlament de les Illes Balears reconeix la
importància de comptar amb una Llei del sector audiovisual
per reconèixer aquest sector com a estratègic per a la nostra
economia i insta el Govern a respondre les demandes
històriques del sector com ara la creació de la Balears Film
Comission i els incentius per a les filmacions en el territori de
les Illes Balears.

21. El Parlament de les Illes Balears reconeix que aquesta
cambra no pot quedar al marge dels necessaris ajusts que
s'han dut a terme tant al sector públic com al privat i insta els
grups polítics a cercar vies de reducció de despesa com ara la
reducció en el nombre de diputats o el retorn al sistema de
dietes que podrien suposar un estalvi de 12 milions d'euros en
quatre anys.

22. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic Ràdio
Televisió de les Illes Balears IB3 consolidant un pressupost
substancialment inferior al de la legislatura passada que va
arribar a ser de 98 milions d'euros, triplicant el deute en
quatre anys per aconseguir el darrer any un considerable
augment en les audiències, apostant per una televisió pública
de qualitat i de proximitat. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears constata la necessitat que s'aprovi el Mandat
Marc establert a l'article 5 de la Llei 15/2010, de l'Ens de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal de quedin establerts
els objectius que haurà de tenir el servei públic de ràdio i
televisió de l'ens públic IB3.

23. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de
símbols, actualment en tramitació en aquesta cambra, és un
instrument adient per tal d'assegurar el correcte ús dels
símbols de la nostra comunitat autònoma en els edificis públics
de les Illes Balears, assegurant que ningú no en pugui utilitzar
els espais públics, que són de tots, per fer-ne partidisme.

24. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada i agraeix a tot el personal d'emergències i de
GEIBSAU, així com a tots els tècnics d'IBANAT, efectius de
Protecció Civil, tècnics municipals, associacions, empreses,
colAlectius i voluntaris particulars, les tasques dutes a terme
per a l'extinció de l'incendi que l'estiu passat va calcinar 2.400
hectàrees en els municipis d'Andratx, Estellencs i Calvià,

25. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per haver adaptat la normativa per
tal que els diferents municipis de les Illes Balears es puguin
acollir al programa estatal "Emprendre en tres", que suposa
una aposta decidida pels emprenedors de les nostres illes.

26. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la aprovació de la Llei de règim jurídic per a
l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears, amb la qual
s'ha consagrat el principi de bona fe entre l'administració
pública i el ciutadà, a més de suposar una aposta clara per la
simplificació administrativa, la reducció de la burocràcia, així
com l'eficàcia i l'eficiència de les administracions competents
en matèria d'activitats.

27. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
coordinació de policies locals, amb la qual s'aposta per una
actuació més coordinada de les diferents policies locals dels
ajuntaments de les illes llevant fronteres a la persecució del
delicte, sense interferir en el marc competencial del municipis
de les Illes Balears.

28. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per a la sentència del Tribunal Constitucional per
la qual es declara la constitucionalitat de la darrera
modificació de la Llei de funció pública, mitjançant la qual
l'acreditació del coneixement de la llengua catalana deixa de
ser un requisit per ser un mèrit, per tal d'accedir a la funció
pública de la CAIB.

29. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per la regulació feta en matèria de
mobilitat intra administrativa temporal de l'administració de
la CAIB, amb la qual s'ha adaptat el nostre ordenament jurídic
al marc normatiu estatal regulat a l'EBEP. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears reconeix l'aposta del Govern de
les Illes Balears per un treball públic de qualitat i per la
conciliació de la vida familiar i laboral mitjançant l'aprovació
del primer Pla d'igualtat i del Decret de teletreball al qual han
solAlicitat adherir-s'hi 40 persones de totes les conselleries en
només dos mesos, i insta el Govern a seguir aplicant mesures
per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones.

30. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per les tasques dutes a terme a
l'illa d'Eivissa i Formentera per tal de preservar les praderies
de posidònia.

31. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per dur a terme la solució
adoptada en el projecte de la via verda Manacor-Artà, per
convertir les obres inacabades del tren Manacor-Artà en un
itinerari integrat en el paisatge natural del Llevant de
Mallorca, retornant a un ús públic una zona actualment
abandonada i posant en valor la riquesa mediambiental de la
zona i revertint l'impacte provocat per les obres ferroviàries
posades en marxa per l'anterior Govern de les Illes Balears.

32. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació de la Llei de costes estatal que
després d'anys de reivindicacions reconeix la delimitació de
Formentera a la seva disposició addicional quarta atesa
l'especial configuració geomorfològica de l'illa.

33. El Parlament de les Illes Balears valora l'aprovació de
la primera Llei de pesca de les Illes Balears i insta el Govern
a continuar el diàleg amb el sector pesquer i els consells
insulars per al desenvolupament reglamentari d'aquesta llei,
d'acord amb els objectius i actuacions dirigides a ordenar i
regular l'activitat de pesca a les Illes Balears.
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34. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de
prospecció petrolífera i campanyes sísmiques que s'han
projectat en aigües pròximes a l'arxipèlag.

35. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet el 2013 pel Govern de les Illes Balears per al
manteniment i la millora de la xarxa de depuradores que
formen part del pla plurianual d'actuacions que ABAQUA va
aprovar el passat mes de juny per al període 2013-2015 dotat
amb 15 milions d'euros. Per illes, a Mallorca es destinaran
10.200.000 euros, a les Pitiüses 1.000.000 d'euros i a Menorca
3.800.000 euros.

36. El Parlament de les Illes Balears celebra l'aprovació
del Pla hidrològic de les Illes Balears amb el suport majoritari
del Consell Balear de l'Aigüa i del Consejo Nacional del Agua.

37. El Parlament de les Illes Balears celebra que el Govern
de les Illes Balears hagi arribat a un acord amb l'empresa
TRAGSA que permet mantenir obert el Centre d'interpretació
de Cabrera amb un estalvi substancial per als ciutadans de
Balears.

38. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància del Pla d'eficiència del transport públic terrestre
posat en marxa pel Govern de les Illes Balears que permet
transportar més passatgers amb un menor cost de recursos
públics. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata
la millora tecnològica adoptada pel Govern de les Illes Balears
en el sistema de control tarifari del transport públic terrestre.
El Parlament de les Illes Balears també constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears en el pagament que està duent a
terme de les expropiacions pendents per actuacions
ferroviàries.

39. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'encert en la
política d'habitatge del Govern de les Illes Balears amb el Pla
de lloguer 2013 que ha suposat una davallada del 15% dels
preus del Pla lloguer 2012 i una davallada de fins al 20% en
els preus dels contractes vigents anteriors al Pla lloguer 2012.
Ambdós Plans de lloguer (2012 i 2013) han permès donar una
sortida a la major part dels habitatges buits que va deixar
l'anterior govern, mitjançant el lloguer a preu assequible. A
més, ens congratulem de l'especial sensibilització d'aquest
govern amb la problemàtica dels desnonaments per la qual
cosa ha posat a l'abast dels colAlectius més vulnerables 250
habitatges a 150i mensuals i n'ha agilitat considerablement
el procés d'adjudicació, a més de paralitzar des del mes d'abril
de 2012 qualsevol procés de desnonament enfront de la
política que es duia anteriorment que va provocar que entre el
mes de maig de 2009 i maig de 2012 s'interposessin als
habitatges de l'IBAVI 110 demandes per impagament,
s'executessin 62 sentències de desnonament, 18 entregues de
claus i 44 llançaments, a més de deixar, el Govern del pacte,
un deute de 120 milions d'euros, el més alt de la història, i 20
milions d'euros d'ajudes i subvencions d'habitatge pendents de
pagament.

40. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta
d'aquest govern per les polítiques socials que ha estat present
des de l'inici de la present legislatura i que queda reflectida en
l'augment dels pressuposts d'aquesta conselleria en un 30%
més en tres anys. En aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears valora positivament l'esforç dut a terme pel Govern en
polítiques d'inclusió social; triplicant el 2013 el pressupost
destinat a garantir les prestacions bàsiques per a les persones
i incrementat la dotació destinada a la rendes mínimes
d'inserció (RMI) un 152%, i insta el Govern a reforçar les
línies d'actuació actuals i a garantir que es cobreixin les
necessitats bàsiques aconseguint l'autèntica integració de les
persones en situació d'exclusió dins la societat. Igualment, el
Parlament de les Illes Balears constata l'aposta pel tercer
sector treballant conjuntament amb les entitats i afrontant de
manera preferent els pagaments pendents amb entitats socials.

41. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern per les polítiques destinades a les persones dependents,
havent dedicat el 2013 per a nòmina de dependència un total
de 41 milions d'euros, xifra rècord en els recursos econòmics
destinats a aquest concepte i que ha permès incrementar el
nombre de persones ateses pel sistema de la dependència a les
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a crear més places destinades a cobrir les
necessitats de les persones dependents, a seguir reduint la
llista d'espera i anar augmentant el nombre de persones que
entren en el sistema de dependència.

42. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament que el Govern hagi aconseguit reduir la llista
d'espera per a les valoracions de discapacitat a menys de la
meitat de temps i l'aposta del Govern pel servei de
desenvolupament infantil i atenció primerenca que ha permès
que el nombre de menors de 6 anys afectats per trastorns o
discapacitat que han rebut atenció primerenca del Govern,
augmentés més d'un 70% en els dos darrers anys, i insta el
Govern a seguir apostant per aquest servei. Finalment, el el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir apostant per l'increment de places per a
persones amb discapacitat a centres de dia, residencials,
centres ocupacionals, habitatges tutelats.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir apostant per les polítiques de família,
impulsant la formació en competències familiars i la
parentalitat positiva i en l'elaboració d'un pla integral de
suport a la família.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant en l'àrea de menors,
potenciant les mesures de medi obert i les accions que
afavoreixin la reinserció sociolaboral dels menors que tenguin
alguna mesura que complir. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears valora positivament la incorporació d'un nou
servei per atendre joves infractors en el qual se'ls ofereix la
formació i la preparació perquè s'emancipin i afrontin la seva
inserció en la societat amb eines suficients per evitar la
reincidència. El Parlament de les Illes Balears igualment
valora positivament els bons resultats obtinguts pel programa
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socioeducatiu Alter, per a alumnes que tenguin problemes
d'adaptació a l'entorn escolar i insta el Govern a seguir
apostant per aquest programa. Finalment, el Parlament de les
Illes Balears es congratula de la posada en marxa de la línia
d'atenció al menor 116111 que facilita als menors atenció
específica, personalitzada i confidencial per atendre les seves
inquietuds.

45. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
la creació d'un servei d'assessorament per a l'elaboració de
plans d'igualtat adreçat no sols a l'àmbit privat sinó també als
municipis que ara compten amb l'assessorament de l'Institut
Balear de la Dona a l'hora de redactar els seus plans
d'igualtat. Igualment, el Parlament de les Illes Balears valora
positivament l'augment d'habitatges que l'Institut Balear de
l'Habitatge posa a disposició de dones que hagin estat víctimes
de la violència de gènere i els seus fills, fruit del conveni
subscrit amb l'Institut Balear de la Dona.

46. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
econòmic del Govern de les Illes Balears en educació amb el
qual a més de realitzar el pagament efectiu de les quantitats
endeutades de l'anterior legislatura ha pogut fer front a les
millores i al manteniment dels centres docents de les Illes
Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
constata la importància que dóna aquest govern a l'educació
destinant 75% del pressupost que la conselleria destina a
educació al pagament de les nòmines dels docents, així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata l'esforç realitzat pel
Govern de les Illes Balears per cobrir les necessitats dels
alumnes amb necessitats educatives especials, així com les
baixes dels docents.

47. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per palAliar el dèficit històric que
pateix l'illa d'Eivissa en matèria d'infraestructures educatives
amb una inversió de 14 milions d'euros.

48. El Parlament de les Illes Balears constata l'èxit
obtingut en l'organització de l'any Juníper Serra, projecte
ambiciós commemoratiu que ha desenvolupat vessants molt
diversos i que, tant dins l'àmbit autonòmic com nacional i
internacional, ha liderat el Govern de les Illes Balears,
juntament amb altres institucions. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears constata que aquest govern ha dut a terme una
tasca molt considerable a favor de la projecció internacional
de la cultura balear arreu del món i amb l'objectiu primer de
difondre l'obra dels nostres artistes fora de les nostres
fronteres.

49. El Parlament de les Illes Balears constata la gran
importància que per a aquest govern de les Illes Balears té la
Universitat en 'incloure el deute de 23 milions de euros en el
pla de pagament del Govern central, la qual cosa ha permès
resoldre el deute pendent amb aquesta institució educativa.

50. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per haver aconseguir un fet històric
equiparant les beques de transport per a universitaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a les de la comunitat
autònoma de Canàries, així mateix el Parlament de les Illes
Balears constata la importància de les beques d'allotjament

per valor de 47.868,96 euros que ha atorgat per al curs
2013-2014 la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

51. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per impulsar l'FP
dual, l'FP a distància i mantenir i augmentar l'FP presencial
ordinària.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la implantació progressiva del
plurilingüisme mitjançant l'aplicació del Decret de tractament
integrat de les llengües en els centres docents no universitaris
de les Illes Balears. En aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears manifesta el seu total suport al Decret Integrat de
Llengües del Govern de les Illes Balears, la necessitat
d'implementar un ensenyament de qualitat trilingüe accessible
per a tothom i rebutja qualsevol tipus d'insubmissió a una
norma aprovada per la majoria absoluta d'aquesta cambra.
Així mateix reconeix, tal com manifesta també la interlocutòria
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que
aquesta norma respecta i fa efectiu el compliment de la Llei de
normalització lingüística que reconeix el dret a rebre
l'ensenyament amb les dues llengües cooficials.

53. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per dur a terme la
reforma, l'ampliació i la millora del CEIP Sa Graduada de
Maó. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a conveniar, amb l'Ajuntament de
Maó, la rehabilitació dels quarters de Santiago amb l'objectiu
de comptar amb un espai multifuncional en el qual s'ubiqui la
nova escola d'adults del terme municipal de Maó. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears insta l'Institut d'Estudis
Baleàrics a establir un conveni amb l'Ajuntament de Maó, per
tal de dotar d'equipament la sala d'actes de Ca'n Oliver.

54. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca del
SOIB que amb menys pressupost ha aconseguit organitzar un
major nombre de cursos de formació i beneficiar més persones
i reservar, per primer cop, un 50% de les places per a joves
desocupats així com la importància que el 80% dels cursos
vagin adreçats a l'obtenció de certificats de professionalitat.

55. El Parlament de les Illes Balears constata el suport
econòmic del Govern balear per a l'equipament del Teatre d'Es
Born de Ciutadella de Menorca.

56. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca del
Govern de les Illes Balears per mantenir i ampliar l'oferta de
formació a Formentera mitjançant els cicles formatius així com
de certificats de professionalitat i els tallers ocupacionals.

57. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per mantenir l'Orquestra Simfònica
i l'insta a continuar donant-li suport dins els criteris de
sostenibilitat econòmica.
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58. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per adequar la
formació permanent del professorat a les necessitats actuals
amb l'obertura de l'EOI, l'ampliació de l'oferta formativa en
anglès als CEPs i la formació on line.

59. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que
el Govern de les Illes Balears està duent a terme per impulsar
la declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com a
Patrimoni mundial de la UNESCO.

60. El Parlament de les Illes Balears reconeix i dóna suport
a l'esforç del Govern per recuperar l'equilibri en els comptes
públics, en concret per la reducció del dèficit públic que ha
passat dels 1.116 milions d'euros (4,19% del PIB) a l'any 2011,
als 476 milions d'euros (1,78% del PIB) a l'exercici de 2012.
De la mateixa manera es mostra satisfet pel fet que el Govern
de l'Estat hagi reconegut una distribució asimètrica dels
objectius de dèficit entre les distintes comunitats autònomes,
tal i com havia reivindicat amb constància el nostre president
del Govern.

61. El Parlament de les Illes Balears constata i se n'alegra
de la inclusió en els pressuposts de 2014 d'una partida de 200
milions d'euros per tal d'amortitzar totalment i definitivament
els bons patriòtics subscrits durant el Govern del pacte de
progrés per un bon nombre de petits inversors i famílies, i que
han suposat una pesada llosa sobre els comptes públics de la
comunitat.

62. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes aquelles
manifestacions i propostes tendents a criticar o a posar en
qüestió el pagament dels venciments de deute i manifesta la
seva preocupació pel fet que, a causa d'una política
irresponsable d'increment desorbitat de l'endeutament duta a
terme durant el pacte de progrés, durant l'any 2014 s'hagi de
tornar en concepte d'amortització i d'interessos del deute un
total de 974,26 milions d'euros.

63. El Parlament de les Illes Balears reconeix i dóna suport
als tres mecanismes extraordinaris de pagament a proveïdors
portats a terme pel Govern de les Illes Balears, els quals
hauran suposat una injecció de doblers a l'economia balear
per un import de 1.348,2 milions d'euros, evitant així el
tancament de moltes empreses i l'acomiadament de molts
empleats.

64. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de disposar d'una nova Llei de finançament dels consells
insulars, qüestió que resta pendent des de l'any 2007 i que
suposarà l'eliminació del sistema irregular de bestretes
extrapressupostàries.

65. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
22/2009, de 18 de desembre, de finançament de les comunitats
autònomes, perjudica les Illes Balears i, per açò, es valora
molt positivament la intenció del Govern de l'Estat de
reformar-la. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l'Estat al compliment de l'Estatut d'Autonomia i
de forma especial a l'establert a la disposició transitòria
novena referida a les inversions de l'Estat i a la disposició
addicional sisena referida al règim especial insular de les Illes
Balears.

66. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'esforç realitzat pel president del Govern i pels
diputats i senadors nacionals per tal d'aconseguir la
incorporació d'una esmena als pressuposts generals de l'Estat
que suposa un increment de les partides d'inversió per un
import de 74 milions d'euros en projectes hidràulics i de
depuració.

67. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que faci tots els esforços possibles, ja sigui
mitjançant pròrrogues dels convenis o les seves modificacions,
per tal d'evitar haver de retornar a l'Estat els fons de les
inversions estatutàries que el Govern del pacte de progrés va
desviar per cobrir despeses ordinàries.

68. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel fet que la partida dels pressuposts de 2014
destinada als interessos del deute suposaran 261,61 milions en
interessos del deute, el que suposa una reducció de 43,24
milions respecte del 2013, un 14,18% menys; una
conseqüència clara d'haver posat ordre als comptes públics, al
rigor pressupostari, la millora de la confiança en els mercats
financers, la davallada de la prima de risc i la coordinació de
polítiques financeres amb l'Estat.

69. El Parlament de les Illes Balears constata el gran
encert que ha suposat que el Govern s'hagi adherit a les
distintes convocatòries del Fons de Liquiditat Autonòmica, la
qual cosa ha suposat, en el seu conjunt, un estalvi de 99,08
milions d'euros al llarg de la vida de l'endeutament concertat
en concepte d'interessos, donades les millors condicions
respecte a les de mercat.

70. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de dotar a les illes de
Menorca i d'Eivissa i de Formentera respectivament d'un
servei d'oncologia radioteràpica amb la mateixa cartera de
serveis i els mateixos paràmetres de qualitat de l'hospital de
referència de la comunitat.

71. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de destinar 27 milions
d'euros a l'equipament del nou hospital Can Misses d'Eivissa
perquè aquest nou centre hospitalari pugui entrar en
funcionament el juny de 2014 amb una òptima dotació
tecnològica. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a no reduir la cartera de serveis
de l'Hospital de Formentera i a donar resposta a les
necessitats assistencials creixents que es puguin donar.
Finalment, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar incrementant el nombre de
desplaçaments dels especialistes mèdics de Son Espases a les
illes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera per passar-hi
consulta i evitar el trasllat dels usuaris de l'ib-salut.
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72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar gestionant la sanitat pública balear
en un marc de colAlaboració i diàleg amb tots els professionals
sanitaris implicats per garantir la prestació d'uns serveis de
qualitat als pacients i una gestió eficient. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la implantació d'un nou
model sociosanitari que està aconseguint millorar l'atenció i la
qualitat de vida dels pacients crònics avançats i una major
eficiència dels serveis que es presten als centres sociosanitaris
de Mallorca.

73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls a les polítiques
encaminades a garantir uns serveis públics i una atenció de
qualitat per a les persones que pateixen malalties mentals a la
nostra comunitat.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant iniciatives
encaminades a educar per a la salut i a fomentar l'adquisició
d'hàbits saludables entre els ciutadans de les Illes.

75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant intensament per la
reducció de les llistes d'espera, amb mesures com l'augment de
la productivitat als quiròfans, i la signatura de convenis
singulars amb els centres hospitalaris de la Creu Roja i de
Sant Joan de Déu, i de contractes amb altres centres
assistencials com el de la Policlínica Miramar.

76. El Parlament de les Illes Balears lamenta la deplorable
utilització política que s'ha fet de la mort d'una persona
immigrant a la nostra comunitat.

77. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per racionalitzar la despesa
sanitària i posar en funcionament una central de compres i
logistica que suposa la unificació de preus, la catalogació de
productes i un estalvi milionari.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reduir el temps d'espera per al reintegrament de les despeses,
ja sigui en concepte de dieta de desplaçament de malalts i
acompanyants, l'abonada en concepte de farmàcia per damunt
dels 8 o 16 euros als pensionistes, del material ortoprotèsic
així com el reintegrament del import avançat per a aquelles
pacients a qui practicaren IVE sota criteris dels metges de la
sanitat pública.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Intervengo señores
diputados, para defender los argumentos que llevan a presentar
al Grupo Popular 78 propuestas de resolución, fruto del debate
sobre política general del pasado martes. Señorías, afrontamos
el debate con 78 propuestas ordenadas y centradas en el cambio,
el cambio que se ha producido en Baleares sobre la tendencia
económica y las cifras contrastables de recuperación. 

Señores diputados, decía el filósofo Leo Strauss: “toda
acción política está encaminada a la conservación o al cambio.
Cuando deseamos conservar tratamos de evitar el cambio.
Cuando deseamos cambiar tratamos de actualizar algo mejor.
Toda acción política pues, está dirigida por nuestro pensamiento
sobre lo mejor y lo peor”. Y lo cierto es, señores diputados, que
en esta legislatura tenemos un Presidente y un Gobierno que han
decidido cambiar las cosas para legar algo mejor, para dirigir
nuestras acciones a las reformas que tenemos la firme
convicción que mejoran de verdad las circunstancias de vida de
la gente.

Sin duda afirmamos que este es el Govern más reformista de
la historia de Baleares. Es por eso señorías que presentamos 78
propuestas para que el Govern mantenga su iniciativa. Unas
propuestas y unas medidas que tienen nombre y apellidos,
reformismo y cambio para consolidar el emprendido camino de
la recuperación, porque lo hacemos cuando el Govern es capaz
de presentar ya unas cuentas equilibradas, lo hacemos creando
empleo y con una economía en crecimiento señorías. La mejor
oposición al reformismo, señoras y señores, son las excusas, por
eso ni este Gobierno ni este grupo parlamentario las pone, por
eso señorías nuestras iniciativas no entran a debates estériles,
sino que van en favor de todos y cada uno de los ciudadanos de
nuestra comunidad.

Me permitirán que cite brevemente algunos de los puntos
que promueven nuestras numerosas propuestas. Más de la mitad
tienen que ver con sanidad, educación y servicios sociales,
porque nos sentimos orgullosos de un Gobierno que en la
dificultad es capaz de destinar a dependencia la mayor partida
presupuestaria de la historia de la comunidad, que permite que
el sistema atienda a más personas que nunca, cubriendo cada
vez más el número de dependientes que entran en el sistema.
Porque creemos que es ir por el buen camino, aumentar el
presupuesto un 30% en tres años para políticas sociales y el
2013 triplicando el presupuesto destinado a prestaciones básicas
y un 152% la dotación para la renta mínima de inserción.
Además, es un éxito que el sistema atienda más rápido a los que
esperan una valoración de discapacidad, reduciendo su espera
a la mitad y mostramos nuestro impulso decidido a la
elaboración de un Plan integral de apoyo a la familia. Podemos
decir que la izquierda enarbola la bandera de las políticas
sociales, pero que en realidad es el Partido Popular quien las
pone en marcha y que las aplica.

Señores diputados, en materia de educación el Govern paga
las cantidades adeudadas en la anterior legisaltura, incluyendo
la deuda de 23 millones de euros con la Universidad de las Islas
Baleares, y ha podido hacer frente a las mejoras y al
mantenimiento de los centros educativos de Baleares.
Igualmente, com ustedes saben, más del 75% del presupuesto en
educación se destina al pago de nóminas del personal docente
y el Govern ha hecho un ingente esfuerzo en cubrir sus
necesidades y para hacer lo propio también para cubrir las
necesidades especiales de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
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Constatamos también el esfuerzo para paliar el déficit
histórico que ha padecido Ibiza en infraestructuras educativas,
con una inversión de 14 millones de euros, o el esfuerzo que ha
realizado en la reforma y ampliación del colegio Sa Graduada
de Mahón. O cuando pedimos que el Govern impulse la
rehabilitación de los cuarteles de Santiago para la nueva escuela
de adultos y la dotación del equipamiento de Can Oliver. O
cuando hemos conseguido equiparar las becas de transporte para
universitarios a las de Canarias, por primera vez en la historia
de esta comunidad. Por eso vamos a seguir apostando por
impulsar igualmente la FP dual y la formación a distancia, para
proseguir en el camino de la progresiva incorporación de más
capital humano en la formación profesional.

Permítanme detenerme cuando me refiero a las reformas
emprendidas en educación. No voy a recordarles cuáles son
nuestros datos en fracaso y abandono escolar, ni la importancia
del conocimiento de lenguas extranjeras para el futuro
académico y profesional para cualquier ciudadano de España,
pero especialmente en Baleares. Algunos líderes políticos
prefieren, bien por cálculo electoral, o por discrepancias
ideológicas, no hacer nada y que todo siga igual, igual de mal,
porque el progreso y el desarrollo son imposibles si uno hace las
cosas como siempre las ha hecho, señorías. Por eso este
Gobierno ha emprendido reformas valientes y reformas
necesarias.

Señores diputados, en una ocasión dijo Santo Tomás de
Aquino, que “la ley es la ordenación de la razón para el bien
común”. Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular quiere
manifestar su total apoyo al Decreto integral de lenguas, para
implantar una educación trilingüe, de calidad y accesible para
todos. Y rechaza cualquier tipo de ataque a la soberanía de este
Parlamento para legislar, esta soberanía es, no lo olviden
ustedes señores diputados, la de todos los ciudadanos de
Baleares, por eso apoyamos el trilingüismo, porque lo dice la
razón y por el bien común.

También por eso consideramos irrenunciable y necesaria una
Ley de símbolos que garantice que los símbolos de Baleares no
sean objeto de mercantilismo ideológico en los edificios
públicos. 

Y si atendemos a la sanidad nosotros, nosotros, señores
diputados, garantizamos una sanidad pública universal, gratuita
y de calidad, porque no es un deseo, sino una obligación
irrenunciable para garantizar los servicios esenciales. Sólo una
gestión sostenible y eficiente es la única garantía de un servicio
de calidad en la sanidad. Es común en los debates políticos
tratar establecer un cliché del adversario, colocándole etiquetas
o adjetivos ideologizados. Todos hemos asistido a la utilización
torticera de un suceso trágico con un inmigrante fallecido, todo
lejos de la necesaria prudencia y objetividad y por puro cálculo
electoralista. Una desvergüenza absoluta, señores diputados, que
en mi opinión jamás se debería repetir.

(Alguns aplaudiments)

Lo cierto es que si hablamos de sanidad, de educación, o de
servicios sociales, es éste gobierno quien los asegura, quien
aumenta la cuantía destinada a estos fines. Lo dicen los datos
señorías, los datos objetivos y fríos, pero los mismos datos que
hacen que las cosas mejoren para que las personas vivan mejor.

¿Saben ustedes, señores diputados, cuál es la inversión más
cuantiosa del Govern para el año 2014? Es algo paradójico,
precisamente cuando nos acusan de antisociales, resulta que la
inversión más cuantiosa es de 27 millones de euros para el
equipamiento del Hospital Can Misses en Ibiza. Esta es la gran
paradoja, nosotros defendemos que el Govern haya saldado la
deuda histórica con los pacientes oncológicos, para dotar con un
servicio de radioterapia a Ibiza y a Menorca por primera vez en
la historia, para que los enfermos no deban desplazarse para
recibir tratamiento.

También mostramos nuestro apoyo a los convenios
singulares com los de la Cruz Roja, Sant Joan de Déu, que
permitirán seguir trabajando para la necesaria reducción de las
listas de espera, junto con el aumento de la productividad de los
quirófanos. Y de la misma forma, celebramos políticas que
hacen que el dinero público se administre eficientemente, como
la de la Central de Compras o racionalización del gasto
sanitario, que han permitido ahorros millonarios al bolsillo de
todos los ciudadanos.

Les he hablado de educación, sanidad y servicios sociales.
Ahora les diré que la Ley general turística, hablando de
reformas, ha permitido que más de 200 hoteles hayan
aumentado de categoría, o que más de 180 hayan iniciado
proyectos de reformas. También que se hayan legalizado una
cifra histórica de plazas turísticas, que ha permitido recaudar
como ustedes saben, más de 16 millones de euros para
proyectos de inversión en zonas maduras. Se ha cambiado la
gestión de la promoción turística, ahorrando mucho dinero al
contribuyente y mejorando los resultados empíricamente. Hoy
nos visitan más turistas que hace 2 años, lo hacen durante más
tiempo y gastan más. También hemos mejorado con la
constitución de los comités de desarrollo de rutas en nuestros
aeropuertos y sus planes bienales. Y nuestro grupo
parlamentario, para que no quede duda, sigue apostando por un
modelo de cogestión y descentralización aeroportuaria para
nuestros aeropuertos. 

Voy ya concluyendo, diciendo que en una ocasión Eric
Arthur Blair, el Sr. Orwell, dijo que “después de una época de
engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”.
Pues, podemos decir que somos revolucionarios señorías.
Comenzamos esta legislatura afrontando las circunstancias, tal
y como las hayamos, no fue, creánlo, un ejercicio de
masoquismo, sino de la sinceridad irrenunciable que debíamos
realizar para todos los ciudadanos de Baleares. Decidimos hacer
un diagnóstico certero y aplicar reformas decisivas en todos los
ámbitos, comenzamos por aplicar una transparencia ejemplar en
el estado de las finanzas de la comunidad, tras unas políticas de
gasto desmesurado e incontenible, hoy podemos afirmar que las
medidas del Govern y el gran esfuerzo de los ciudadanos, nos
permitirán cumplir con el objetivo de déficit establecido,
habiendo reducido de 1.116 a 476 millones de euros el déficit en
sólo un año. Todo además, habiendo sido capaces de pagar
1.348,2 millones de euros en facturas impagadas a empresas,
familias y proveedores de esta comunidad.
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No hay mayor garantía para el bienestar que unas cuentas
equilibradas y una economía en crecimiento tras un largo
período de recesión señorías. Todos estos esfuerzos han dado
resultados y hoy en Baleares hay 4.665 parados menos que hace
un año. Nuestra comunidad lidera por 12 meses consecutivos la
bajada del paro, al tiempo que llevamos 7 meses aumentando el
empleo neto y engrosando las afiliaciones a la Seguridad Social.
Por primera vez desde el 2007, este Gobierno ha tenido la
determinación de afrontar una nueva Ley de financiación de los
consells, que supondrá la eliminación del sistema irregular de
entregas presupuestarias. Vamos a seguir incidiendo en
reclamar un nuevo sistema de financiación para Baleares y en
reclamar el cumplimiento del Estatuto de Autonomía,
especialmente en lo dispuesto en la disposición transitoria
novena y adicional, en referencia al cumplimiento...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fidalgo, vaya acabando.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Voy acabando Sra. Presidenta. Es que muchas son las
propuestas y pocas el tiempo para exponerlas. 

Señores diputados, miro la bancada de este Parlament y creo
sinceramente que daríamos un excelente ejemplo a todos los
ciudadanos, acordando su reducción y ahorrando 12 millones de
euros de dinero público que podría destinarse a otros fines.

(Remor de veus)

Les reiteramos esa invitación y que se sienten de una vez por
todas con el presidente, para negociar esta circunstancia. 

Nos presentamos a este debate, no como una segunda vuelta
señorías, ya lo han visto. No queremos que éste sea un debate
estéril, hacemos propuestas y las ponemos encima de la mesa.
No vamos a caer en debates maniqueos de izquierda o derecha,
porque no se trata de eso...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fidalgo, termine.

EL SR. FI DALGO I BESTARD:

... no es eso lo que se espera. Termino Señoría.

El verdadero debate no es rojo y azul, o conmigo o contra mi
señorías, sino si las políticas necesarias para hacer avanzar a
esta comunidad son o no son válidas. Las suyas ya han tenido la
oportunidad de probarse en la historia de esta comunidad, las
nuestras lo están siendo con resultados contrastables. Espero
que sean ustedes constructivos en este debate y podamos llegar
a muchos acuerdos.

Muchas gracias Sra. Presidenta por su paciencia.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions de cada un dels altres grups.
Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fidalgo, el seu grup vol ser tan
constructiu que a les propostes de resolució del Partit Socialista
ja han avançat que no n’aprovaren ni una. Per tant, no em parli
vostè de ser constructius. De totes formes el meu grup farà un
esforç i li faré alguna proposta respecte de les seves resolucions.

En primer lloc una reflexió prèvia, el fet que el PP pugui
presentar 78 propostes, bàsicament de piloteig al Govern, jo
crec que perverteix aquest debat i aquest tràmit de les propostes
de resolució. De la mateixa manera que en els plens ordinaris,
el fet de què el PP faci la major part de les preguntes de control
al Govern, deixa de ser control al Govern, per convertir-se en
una oda al Govern, o un visca el PP. No compartim aquest abús
que fa el Partit Popular del Reglament.

Però entrant en el debat de les propostes de resolució del
Partit Popular, jo les classificaria en quatre grans grups. En
primer lloc les propostes festives o les de celebració, és a dir,
totes aquelles que diuen celebram el bé ho fa el Govern. En
segon lloc, les propostes contemplatives, és a dir, totes aquelles
que proposen constatar el bé que ho fa el Govern. En tercer lloc,
les propostes cíniques, que són aquelles que diuen tot el contrari
del que realment fa el govern, i per últim les propostes
retrovisor, que són aquelles que es dediquen, una vegada més,
a criticar l’anterior govern.

(Alguns aplaudiments)

Després d’aquests quatre grups que suposen el 95% de les
propostes de resolució del PP, ens queden unes poques
propostes que insten el Govern a fer alguna cosa i em referiré a
aquelles a les quals el Grup Socialista donarà suport que són
aquelles que fan referència al sector audiovisual; a la que
reconeix la tasca realitzada pels tècnics en l’extinció dels
incendis que varen tenir lloc aquest estiu; òbviament la que
rebutja les prospeccions petrolieres projectades a les Illes.
Llevat d’això, tota la resta són focs d’artifici, però justificaré la
posició del nostre grup respecte a la resta de les propostes del
Partit Popular amb els grups que he mencionat d’esmenes.

Miri, respecte a les propostes de resolució, perdó, no
esmenes, no estam d’acord evidentment amb totes les propostes
festives, és a dir, tot allò que pretenen celebrar, perquè crec que
no estam per celebracions, deim no a aquestes propostes festives
i deim sí a tot allò que el Parlament insta el Govern a fer coses
que de veritat pot fer.
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Així, deim no a què el Parlament celebri la Llei de mesures
urgents per a zones turístiques madures; deim no a què el
Parlament celebri el redisseny en la promoció turística; deim no
a la celebració de la sentència del Tribunal Constitucional de
funció pública; deim no a la celebració de la Llei de costes. He
de reconèixer que la llista de celebracions, que no puc continuar
perquè si no se m’acabaria ara el temps, que fan celebracions de
diferents lleis que ha aprovat el Parlament és absolutament
inaudit.

Respecte de les propostes contemplatives, aquelles que
constaten el bé que ho fa el Govern, crec sincerament que el
president Bauzá no només pren el pèl a la majoria dels
ciutadans, sinó que ho fa al seu mateix grup, perquè, senyors
diputats del Partit Popular, vénen a fer aquí un paperet amb la
majoria de les seves propostes de visca el Partit Popular. I així,
dins aquesta autocomplaença ens trobam propostes com la 19,
amb la qual aplaudeixen la manera en què s’ha reduït el sector
públic a les necessitats actuals, deuen voler dir a les seves
necessitats de partit, perquè resulta que ara ens assabentam que
després d’haver acomiadat més de 600 persones del sector
públic, ara resulta que en els pressupostos de l’any que ve hi ha
més pressupost per contractar o per posar més personal a les
empreses del sector públic o, per exemple, també és sorprenent
que presentin aquesta proposta obviant que dos alts càrrecs del
Sr. Bauzá s’han intercanviat mails sobre la ideologia o afiliació
dels empleats públics. El Govern, a més, ha fet fer el ridícul a la
seva portaveu, a la portaveu del Grup Popular, que va dir que
cap treballador dels que sortien als mails havia estat acomiadat
i al dia següent ens vàrem assabentar que tres havien estat
acomiadats.

I ja, el súmmum del ridícul és tirar-se flors en la tramitació
de la Llei de símbols que encara es tramita aquí, no ha estat
aprovada, i que ha provocat, junt amb el decret, amb el TIL, que
100.000 persones s’hagin manifestat en contra del Govern pel
seu autoritarisme, ara ja, per cert, tenim un nou motiu de
manifestació. Crec sincerament, Sra. Consellera d’Educació,
que hauria de dimitir per haver-se referit a l’informe PISA com
a l’informe Trepitja.

(Alguns aplaudiments)

Reconec que no sé fer bromes ni tenc gràcia. com han tengut
els meus companys, de parlar del seguit de trepitjar per amunt,
trepitjar per avall, a mi em sembla tan greu i tan fort que la
màxima responsable política d’Educació d’aquestes illes parli
de l’informe Trepitja que crec sincerament, Sra. Consellera, que
avui no hauria d’estar aquí asseguda.

Passam ja a l’apartat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Passam ja a l’apartat de les propostes cíniques, sent el
cinisme una de les característiques que, juntament amb la
supèrbia, millor caracteritzen aquest govern, perquè s’ha de ser

molt cínic per portar aquí una proposta de resolució sobre la
bona gestió d’IB3 el mateix dia que ens assabentam que detenen
el primer gestor d’IB3 que el Sr. Bauzá va posar personalment
a dirigir aquest ens.

(Remor de veus)

Una altra proposta cínica és que se celebri la reducció del
sector públic i que empreses tan sensibles com l’IBANAT ara
vegem al pressupost del 2004 que s’augmenta el pressupost o la
partida per a alts càrrecs, més de 100.000 euros, en comptes de
parlar de reduir diputats, per cert l’ha traït el subconscient, Sr.
Fidalgo, mirant només l’esquerra, als grups de l’oposició més
els valdria no carregar els pressupostos públics amb nous alts
càrrecs.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I miri, ja el súmmum del cinisme, parlar del TIL i obviar
qualsevol referència al diàleg i al consens amb el sector
educatiu i una sorpresa que reconec que he tengut en el cas dels
professionals sanitaris, a la proposta de resolució núm. 72,
vostès proposen continuar gestionant la sanitat pública amb la
colAlaboració i el diàleg amb tots els professionals sanitaris. Em
poden explicar per què sí es pot amb els professionals sanitaris
i no es pot dialogar amb el sector educatiu?

(Alguns aplaudiments)

Ja per acabar amb l’apartat del cinisme, deixin de posar-se
ja medalles amb la radioteràpia a les illes menors perquè l’únic
que fan és arribar tard i malament, però m’agradaria que avui
sortíssim d’aquí amb un acord, el Grup Parlamentari Socialista
votarà a favor de la proposta del Partit Popular respecte a la
radioteràpia, sempre que afegeixin que serà amb una gestió
pública. Crec que els pacients i tothom quedaria tranquil i
sortiríem d’aquí amb un acord.

Per concloure, dues perles: el Partit Popular pretén que el
Parlament censuri o rebutgi les manifestacions discrepants
respecte al pagament del deute. Hi ha una resolució amb la qual
el PP  vol que es prohibeixin les manifestacions, manifestacions
parlant dels grups de l’oposició, és a dir, estam en un parlament
i volen que ens reprimim d’opinar, això ja és el súmmum, aviat
ens faran entrar aquí amb una cremallera a la boca.

Li he fet abans diverses propostes, Sr. Fidalgo, i el meu grup
fa un esforç per arribar a algun acord en algunes, la que fa
referència a la Llei de finançament dels consells insulars, la
proposta número 64, estam d’acord amb la proposta número 64,
sempre que llevin la referència a què s’ha d’eliminar el sistema
irregular de bestretes, evidentment no podem compartir que
sigui irregular perquè si no tot el que havien cobrat els consells
fins ara seria irregular i jo veig que cap consell dels governats
pel Partit Popular ni cap no ha tornat un sol euro si trobava que
era molt irregular. En definitiva, estam d’acord amb aquesta
proposta, sempre que llevin que és irregular.
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I una petició expressa i molt seriosa, per favor, respirin tres
segons abans de contestar i ho faig mirant directament el
conseller de Salut, Sr. Sansaloni, deman per favor, demani vostè
al seu grup que retirin la proposta número 76 sobre el Sr. Alpha
Pam, la seva mort relacionada amb l’anormal funcionalment de
la sanitat pública no es mereix que s’insulti més la memòria
d’aquest jove, deixin-lo descansar en pau...

(Alguns aplaudiments)

... i per favor en facin justícia, però deixin ja d’utilitzar
aquest cas, crec que tots hi sortiríem guanyant.

(Remor de veus)

I com que em consta, Sr. Conseller, que a vostè tampoc no
li agrada el que es fa aquí, li demanaria que, per favor, demanàs
al seu grup que retirin aquesta proposta.

(Continua la remor de veus)

Em qued amb la frase final....

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...del portaveu del Grup Popular que ha arribat a dir “somos
revolucionarios”, no sé a què es referia amb aquesta revolució,
probablement -i ho dic amb tristesa- deu ser que vostès han
destrossat i han revolucionat tot el sector públic, la sanitat
pública, l’educació pública, els serveis socials, en això vostès sí
han revolucionat el que durant trenta anys de democràcia tots
els ciutadans d’aquestes illes i d’aquest país han construït de
forma conjunta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la
Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots i totes. Sr. Fidalgo, en una
cosa estam d’acord, vostès són uns reformistes, efectivament,
estan reformant, estan canviant un model que a Europa des de
la Segona Guerra Mundial ha donat pau, ha donat cohesió i ha
donat una igualtat com mai no s’havia conegut a cap altra banda
del món i vostès se’l volen carregar, així de clar. Vostès, aquest
model de benestar social, aquest model de repartiment de la
riquesa, aquest model on hi hagi cada vegada més classe mitjana
i menys pobres no el agrada i se’l volen carregar, efectivament
estan en un model reformista. 

El seu model és Amèrica on els indicadors d’igualtat estan
al nivell de Pakistan, el seu model es el “thatcherisme”, que han
tornat enrere moltes coses perquè han funcionat fatal des de la
privatització dels serveis socials. Efectivament, Sr. Fidalgo,
vostès són uns reformistes, revolucionaris no, però reformistes
sí.

Després, en relació amb el Parlament, que vostè li dóna tanta
importància, registrin una proposta, registrin una proposta ja de
com volen reduir el pressupost del Parlament, nosaltres no
anirem a parlar al despatx del Sr. President, venguin aquí, luz y
taquígrafos -i li ho dic en castellà, Sr. Fidalgo-, luz y
taquígrafos, aquí, registrin-ho, registrin-ho. La proposta que té,
registri-la, que per això hi ha un registre a aquest parlament i ho
discutirem aquí!, davant tothom, amb tots els mitjans de
comunicació. Per què al despatx quatre persones? No senyor,
aquí, duguin-ho aquí!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I ja no tornin parlar d’això si no ho duen aquí.

El grup parlamentari que té més possibilitats de fer
propostes, 78, ens du efectivament, Sra. Costa, la majoria
d’aquestes 78 esmenes són per continuar amb aquest discurs que
ja vàrem sentir el dimarts d’autoreferència, d’autocomplaença,
del bé que ho fan ells, com si no existís ningú pus; 78 esmenes
i, de les 78 esmenes, no n’hi ha ni 10, no arriben a 10 les que
fan propostes noves, totes, de donar suport al Govern, com si no
els bastàs cada setmana els minuts de publicitat que tenen, cada
dimarts els minuts de publicitat que tenen, no els basta.

(Remor de veus)

En un moment de resolucions que podrien fer 78 propostes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...en un moment en què podrien fer 78 propostes, idò no, tot
aquest discurs d’autocomplaença.

Pràcticament no insten res, no fan cap proposta, a les Illes
Balears sols existeix aquest govern, si van les coses bé sols és
perquè aquest govern és aquí. Ens parlen per exemple de
resolucions referides a la Simfònica, cap reconeixement a la
feina que han fet els músics -cap reconeixement a la feina que
han fet els músics- per demostrar aquesta sensibilitat, per donar
a conèixer el seu problema, per insistir al Govern.

Fan referència als esforços del Govern en el tema de les
prospeccions petrolieres, cap referència a la societat civil que
efectivament també ha posat aquest debat a les agendes de tots
els governs, cap referència a la societat civil, només a aquest
govern.
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Ens diuen del cobrament, també, l’esforç que ha fet del
cobrament de les entitats del tercer sector. Cap! referència
tampoc a les tres manifestacions massives que vàrem tenir
davant aquesta porta perquè el Govern els deia que callar i no
cobrarien, mentre aquestes entitats sabien que es donaven 10
milions a Acciona el mateix dia que feien la manifestació aquí,
cap referència, només existeix aquest govern. La societat civil
en aquest país no existeix per a vosaltres.

Un munt de resolucions que vénen a dir que la gestió
quotidiana, com pagar per exemple els bons patriòtics quasi,
quasi és una política d’alt estat, així n’hi ha com a cinc o sis
més. Allò de cada dia es converteix per a aquest govern o per a
grup parlamentari que és el que ha fet les resolucions com a
unes..., 

(Remor de veus)

... vaja, com a política d’alt estat.

Sr. Jerez, vostè... 

(Remor de veus)

...bé...,  call i quan acabin...

Gràcies. Sr. Jerez, vostè diu que no donarà suport a les
propostes o a les resolucions del grup parlamentari...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta.

... perquè diuen que ja ho fan, que moltes de les propostes
del nostre..., en aquest cas del Partit Socialista, ja les fan, idò
aquestes del PP, més del 80% ja les han fet, ja es fan, vull dir
que aquestes incongruències que vostès tenen.

A més, aquesta voluntat del grup del Partit Popular de fer la
ola al Govern, de fer aquesta ona al Govern, de continuar amb
aquest minuts de publicitat fa que siguin molt poc rigorosos. Per
exemple, el turisme internacional ens va fantàstic, gràcies a
aquest govern, no hi ha un problema a la Mediterrània que
desvia turistes cap a altres bandes com aquesta; no és que
tenguem els preus més baixos de tota la Mediterrània, tampoc;
no és que tenguin els millors preus; no és que els altres països
que són emissors de turisme estiguin molt millor que nosaltres,
no, cap referència a això. En canvi, el turisme nacional que no
va bé, aquest govern no en té cap culpa, no hi ha cap proposta
per augmentar el turisme (...), la culpa la té la crisi.

En serveis socials, n’arriben a dir de grosses i a més..., per
exemple, les dades de dependència que utilitzen són de 31 de
desembre de 2011, però les dades de 31 de juny de 2011, és a
dir, quan hi va haver el canvi del govern estaven en 10.600
persones, ara estan en 10.500. En canvi la consellera -jo crec
que en un acte molt poc solidari amb els seus anteriors

predecessors- va donar al president les de 31 de desembre de
2011, o sigui, mig any en què no hi va haver.. hi va haver baixes
de dependències i molt poques altes, i molt poc solidària en
relació amb els altres consellers.

Ens diuen que un trasllat d’oficines es converteix en un nou
servei, un trasllat d’oficines de menors s’ha convertit en aquesta
resolució en un nou servei i en canvi no diuen que s’ha tancat un
centre que tenia 9 places.

Resolucions en relació amb el turisme, com... a les quals no
donarem suport, perquè de moment el que hi ha és una
destrucció del territori, Sa Ràpita, Muleta i altres, unes
resolucions de turisme que només parlen dels hotelers, com si
no existís una altra cosa. Diuen que augmenten la qualitat i en
canvi, només celebren aquí un nombre de turistes, només
celebren la baixada de preus i només celebren el tot inclòs.

Resolucions al Parlament que redueixen la llibertat
d’expressió. Nosaltres podem dir que no s’ha de pagar
determinat deute i ho direm i de fet, d’aquesta crisi en sortirem
quan comenci a haver-hi quitaments al Parlament, ja ho veurem
i després vostès diran que hi estaven d’acord, com han fet
sempre. Jo me’n record aquí que vostès se’n reien molt quan
nosaltres dèiem que són moments en què han d’entrar doblers
i vostès se’n reien, al cap d’uns mesos varen augmentar l’IVA,
varen augmentar l’IRPF i aquí hi haurà un quitament, si no hi ha
quitaments serà molt difícil sortir d’aquesta crisi i després ens
donaran la raó.

Per tant, resolucions dirigides al Parlament perquè hi hagi
menys llibertat d’expressió, com per exemple la Llei de símbols.
Sr. Sanz, on és? - allà-, Sr. Sanz, un símbol quadribarrat no és
la bandera catalana, un símbol quadribarrat significa moltes
coses, per a mi significa el respecte a la cultura catalana, que
des que jo som petita sempre he tengut, significa la defensa de
la unitat de la llengua catalana que la dreta sempre qüestiona -
sempre qüestiona-, significa la defensa d’una llengua
minoritària davant una llengua, una cultura majoritària, en un
món globalitzador i no és la bandera catalana, significa moltes
més altres coses.

(Remor de veus)

Ens donen resolucions d’educació, direm que no, però si ens
deixassin votar tres vegades que no votaríem tres vegades que
no.

Sra. Consellera, ja que el president no la cessa, dimiteixi,
deixi de trepitjar l’educació pública, deixi de fer-ho, vostè ha fet
el ridícul i el tornarà a fer i ens deixa en ridícul a tot el país.
Vagi-se’n, vagi-se’n a fer una cosa que sap fer perquè
d’educació no en sap fer, confondre PISA i trepitja, això serà
senyora... quedarà a la història d’aquest país.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Resolucions a favor del municipalisme, quan ofeguen els
municipis, quan ignoren els seus mateixos batlles, quan no els
reben els seus mateixos batlles, quan donen ordres als batlles
que no defensin el que ha aprovat el seu plenari, com va succeir
a la reunió que es va referir al tema del TIL.

Resolució... resolucions en què s’alegren de la feina que fan
i amb la qual no aconsegueix res, com tot el que es refereix a
Madrid, se’n van a Madrid a negociar, no aconsegueixen res i en
canvi ens hem d’alegrar, així n’hi ha quatre o cinc.

(Remor de veus)

Cap, s’alegren que vulguin millor finançament i en canvi no
n’aconsegueixen cap.

Resolucions de la racionalització de sanitat quan de moment
l’únic que ha aconseguit vostè és expulsar persones, limitar
l’accés, copagament i augmentar les llistes d’espera.

Mirin, senyors del Partit Popular, nosaltres continuarem
parlant d’Alpha Pam, per cert, l’immigrant té un nom que és
Alpha Pam. Nosaltres en vàrem parlar des del primer moment
en què vàrem saber que s’havia mort de tuberculosi a casa seva
sense assistència sanitària específica, vostès només parlen
d’Alpha Pam quan l’oposició els ho demana i ara -ara- parlen
d’Alpha Pam quan saben que un fiscal està disposat a fer un
arxiu. 

Nosaltres vàrem parlar d’Alpha Pam per denunciar la seva
mort i nosaltres des que vàrem denunciar això hem aconseguit
diverses coses: una, que es revisi el pagament a les persones
immigrants, ara no se’ls paga; dues, que es tornin les factures
indegudament pagades als immigrants que abans se’ls pagava;
tres, una investigació interna, però que va conduir al cessament
d’una persona. Hem aconseguit coses i continuarem parlant,
fem la funció que ens correspon, que és controlar el Govern i la
continuarem fent.

Nosaltres votarem sí a 8, la Llei del sector audiovisual; el
reconeixement de la lluita dels treballadors; el pagament dels
proveïdors, el qual, per cert, estam molt contents que vostès ho
celebrin, perquè mirin: “Baleares hoy ni se plantea ir al Fondo
de Liquidez”, i avui ho celebren, el grup parlamentari ho
celebra, nosaltres vàrem dur aquí una proposició no de llei, hi
varen votar en contra, una vegada més és aquesta afirmació que
aquest govern quan rectifica encerta.

La radioteràpia d’Eivissa i Menorca la votarem a favor,
perquè així com està em creguin que si la privatitzen farem
referència a aquesta votació d’avui, perquè vostès diuen que
amb els mateixos paràmetres, i els mateixos paràmetres és
gestió pública, com a Son Espases. I vostès, si la privatitzen,
incompliran el que avui votaran.

Després també tenim 8 abstencions i hi ha 8 propostes de
transacció, les quals m’agradaria, si els sembla bé, tenguéssim
cinc o deu minuts per discutir-les.

A les altres 53 hi votarem que no. I efectivament, pensam
que aquestes 53 resolucions que no votarem és una demostració
més de l’estafa electoral del Partit Popular, cap de les 78
propostes fan referència a propostes que vostès tenen en el
programa electoral i que a data d’ara encara no han complert. Es
confirma, una vegada més, l’estafa electoral del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula el Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Óscar Fidalgo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, le agradezco el voto
a favor de las propuestas que ha mencionado en esta tribuna.
Quedo a la espera de que me proponga usted las transacciones
que estime oportunas, si la presidencia nos da la oportunidad de
debatirlas durante unos instantes.

En cuanto a la propuesta número 64, Sra. Costa, ya le he
dicho antes que no tenía absolutamente ningún inconveniente en
eliminar la palabra “irregular” de la redacción del texto.
Entonces, convendría..., entonces que estaríamos de acuerdo en
la redacción.

A nivel general, yo pretendía, y lo digo sinceramente, hacer
un debate constructivo, constructivo ¿de qué forma? Pues oigan,
presentando unas propuestas que tienen que ver con las
iniciativas puestas en marcha por el Gobierno de Baleares, oiga,
no pretenderán ustedes que hagamos lo contrario, estamos de
acuerdo con lo que se está haciendo y damos soporte político a
las iniciativas políticas del Gobierno. Y ¿por qué lo hacemos?
Oiga, porque da la casualidad de que ustedes tuvieron la
oportunidad de gobernar y de aplicar sus políticas y todos
conocemos el resultado de las mismas, y precisamente por esa
demostración empírica también sabemos que los datos en esta
comunidad están mejorando, que lo están haciendo a nivel de
empleo, que lo están haciendo a nivel de perspectivas y de
crecimiento ya consolidado. Y todas esas circunstancias no las
podemos obviar y, en ese sentido, ponemos nuestras propuestas
de resolución a su alcance, para que se sumen a la evidencia de
la realidad.

Hemos podido constatar aquello que decía aquél de que para
llegar a la verdad un alemán suma, un francés resta y, al parecer,
la izquierda española cambia de tema. Oigan, ustedes, en su día,
y me remonto a aquellos años 2008, bueno, o hace escasos días,
cuando hemos tenido oportunidad de ver con satisfacción y
escuchar con satisfacción, lamentablemente después de varios
años, que tanto el expresidente del Gobierno, el Sr. Zapatero,
como el Sr. Solbes, ahora reconocen que no estuvieron
acertados cuando negaron las evidencias que subrallaban que
España estaba atravesando una gran crisis económica. Lo ha
dicho uno en un libro, en una presentación reciente, y además,
el Sr. Solbes, ha incidido igualmente en que además lo hicieron
porque se avecinaba un período electoral, que ocultó la crisis
para no crear alarma social, y porque además se avecinaban
unas elecciones.
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Oiga, ustedes primero negaron la crisis, todos conocemos el
resultado de sus políticas durante cuatro años, y ahora,
evidentemente, vienen aquí a negar la recuperación. Tienen
ustedes poca credibilidad y además la tienen, la poca
credibilidad, cuando suben a esta tribuna sin una sola propuesta
razonable que hacerle al Gobierno. Oiga, yo creo que existen
muchos puntos de acuerdo que nos unen en los intereses
generales de esta comunidad, por lo que ustedes y sus
portavoces, y las personas que les lideran, en mi opinión,
deberían hacer un ejercicio de grandeza, ¿verdad?, para sumarse
de alguna manera a aquellas políticas que empíricamente se ha
demostrado que son las mejores para los ciudadanos de esta
comunidad autónoma.

Y bien, no tengo más que añadir, espero que la Sra.
Presidenta nos conceda unos instantes para poder resolver, con
la mayor brevedad, aquellas transacciones que nos ha propuesto
la oposición.

Muchas gracias, señores diputados, muchas gracias, Sra.
Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, ara procedirem a la interrupció del debat. Fem una
pausa de cinc minuts, si els sembla bé, perquè vostès tenguin
temps de poder transaccionar les propostes de resolució que
considerin oportunes.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, no hem acabat.

Senyors diputats, abans de procedir a la votació demanaria
als portaveus dels grups parlamentaris, o a les persones que
hagin transaccionat aquestes propostes de resolució, que ens
diguin quines han estat les transaccions que han acceptat perquè
ho sàpiguen la resta de diputats, d’acord? Per exemple, pel Grup
Parlamentari Socialista, quines transaccions s’han acceptades i
el text definitiu, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, la proposta de resolució núm.
64...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ah... perdó, perdó!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No s’han acceptat cap de les tres úniques transaccions que
ha fet el Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Del Grup Parlamentari MÉS?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, s’han acceptat tres transaccions i si vol llegiria el text
d’aquestes tres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... que seria la proposta de resolució número 5, quedaria com
diré: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cercar el màxim consens possible en la futura llei
de comerç amb tot el sector”.

També la proposta de resolució número 6, que quedaria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar, dins el primer semestre de 2014, el Pla
director sectorial d’Energia, incloent-hi totes aquelles
actuacions que tendeixen al compliment dels objectius de
l’Estratègia 2020.”

I finalment, la proposta de resolució número 7, que diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el Pla d’Ocupació 2013-2017 sigui consensuat el
màxim possible amb els agents socials i econòmics i els
diferents grups polítics, com a garantia de la seva viabilitat i
màxima atenció als colAlectius més afectats per la crisi, joves,
majors de 45, dones, persones amb discapacitat i persones amb
risc d’exclusió social.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies. Ara, per favor, finalment el Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, Sra. Presidenta. La proposta número 64 on diu: “El
Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de disposar
d’una nova llei de finançament dels consells insulars, qüestió
que resta pendent des de l’any 2007, i que suposarà l’eliminació
del sistema irregular -llevar aquesta paraula “irregular”- de
bestretes extrapressupostàries”. 



4758 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 108 / 29 de novembre del 2013 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. És que jo, és a dir, tenc les
propostes de resolució i no em correspon, és a dir, en aquest cas.
No sé si hi ha hagut un error o en aquest cas quan el
representant del Grup MÉS ha fet referència a... hi ha un error,
jo crec que és de... no ho sé, hi ha un error, és a dir, no es
correspon el número amb el que s’ha dit. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No ho sé, ho volen aclarir? Val. Em sembla que a la darrera
el Sr. Nel Martí ha dit la 7 i era la 9, si no vaig errada. 

(Remor de veus)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, ara ho comprovam, però s’ha corregut un número a totes
les resolucions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!, d’acord.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Per tant, s’ha de rectificar el número que s’ha donat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Si troben no els tornaria a llegir, però per relació la primera
que he llegit es referia a la proposta de resolució número 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

La segona que he llegit es referia a la proposta de resolució
número 5. I la darrera a la proposta de resolució número 8.

(Remor de veus)

Del Pla d’Ocupació. 

(Se sent una veu de fons que diu: “nou”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que és la 9.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Idò, 9, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que és la 9.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

La darrera és 9, del Pla d’Ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, li deman disculpes, presidenta. És que el temps que el
Sr. Óscar Fidalgo ha fet referència a la seva no prestava atenció
perquè estava cercant això, li demanaria si la podria tornar a
llegir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

No hi ha cap problema. El Parlament de les Illes Balears, Sr.
Pastor, la número 64, on diu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

... allà on diu “i que suposarà l’eliminació del sistema
irregular de bestretes extrapressupostàries”, llevar la paraula
“irregular”.

LA SRA. PRESIDENTA:

I el darrer, presidenta, perdoni, però li demanaria, no sé si és
ara el moment de demanar votació separada, en aquest cas, de
dos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui, quines?

EL SR. PASTOR I CABRER:

En aquest cas, serien la número 1 del Grup MÉS i la número
7 del Grup Socialista.
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LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, les votarem separades. Procedim a la votació, tenc
una llista, començarem amb el Grup Parlamentari Socialista, les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista.

Procedirem a la votació de la proposta de resolució número
7, de la 7, del Grup Parlamentari Socialista la número 7,
d’acord? Començam a votar. Votam. 

Queda rebutjada per 32 vots en contra, 16 a favor i 6
abstencions. 

Ara passarem a la votació de la proposta 6, proposta 6.
Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 31 vots en contra, 18 a favor i 5
abstencions.

Ara passarem a votar les propostes de resolució 31, 34 i 39.
Passam a votar. Votam. 

Queden rebutjades per 31 vots en contra, 22 a favor i 1
abstenció.

Ara votarem la proposta número 32. Votam. 

Queda rebutjada per 32 vots en contra i 22 a favor.

Ara votarem les propostes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46. Passam a la
votació. Votam.

Queden rebutjades per 31 vots en contra i 23 a favor.

Ara passarem a les propostes de resolució del Grup
Parlamentari MÉS. Sr. Martí?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Sra. Presidenta. Jo només per deixar clar i que no hi hagi
cap confusió, vull tornar a reitera quins són els...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... tres punts de proposta de resolució que han estat
transaccionats, són ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... la proposta de resolució número 5, que fa referència a la Llei
de comerç; la proposta de resolució número 6, que fa referència
al Pla director sectorial, i la 9 que fa referència al Pla
d’Ocupació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. 5, 6 i 9. D’acord, gràcies. Passam a votar
les propostes de resolució del Grup Parlamentari MÉS, ara
votarem la 3 i la 7, d’acord? Proposta de resolució 3 i proposta
de resolució 7. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 31 vots en contra, 22 a favor i 1
abstenció.

Ara votarem les propostes de resolució 2, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 31 vots en contra i 23 a favor.

Ara votarem la proposta de resolució número 1 del Grup
MÉS, la número1. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 46 vots en contra, 6 a favor i 2
abstencions. 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem les propostes 4... perdó, ara votarem les
propostes 4, 5, 6 i 9. Votam. 

Queden aprovades per 54 vots a favor, per unanimitat, per
assentiment. 

Ara passarem a votar les propostes del Grup Parlamentari
Popular. Ara passarem a la votació de la proposta 26, la
proposta 26. Començam.

Queda aprovada per 30 vots a favor i 23 abstencions. 

Ara votarem les propostes 10, 33, 53 i 55. Votam. 

Queden aprovades per 32 vots a favor i 22 abstencions.

Votarem les propostes 27 i 49. Començam a votar. Votam.

Queden aprovades per 31 vots a favor, 5 en contra i 18
abstencions. 

Ara votarem les propostes 9, 16, 25, 37, 45, 59 i 72.
Començam a votar. Votam.

Queden aprovades per 32 vots a favor, 5 en contra i 17
abstencions. 
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Ara votarem les propostes 63, 71 i 74. Començam a votar.
Votam. 

Queden aprovades per 37 vots a favor i 17 abstencions.

Ara procedirem a la votació de les propostes 4, 42 i 67.
Començam a votar. Votam.

Queden aprovades per 32 vots a favor, 17 en contra i 5
abstencions. 

Ara procedirem a la votació de les propostes 1, 5, 7, 35, 38,
39, 47, 48, 50, 51, 56, 58, 60, 62, 76 i 77. Procedim a la votació.
Començam. 

Queden aprovades per 31 vots a favor, 22 en contra i 1
abstenció.

Ara procedirem a la votació de les propostes 11, 22, 23, 28,
31, 46, 52, 54 i 66. Passam a la votació. Votam.

Queden aprovades per 31 vots a favor i 23 en contra. 

Ara procedirem a la votació de les propostes 2, 3, 6, 8, 12,
13, 14, 17, 19, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 43, 44, 61, 68 i 78.
Procedim a la votació. Votam. 

Queden aprovades per 32 vots a favor i 22 en contra. 

Ara passarem a la votació de les propostes 69 i 70.
Començam a votar. 

(Se sent una veu de fons  que diu: “presidenta”)

Perdó? Interrompem la... digau-me. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Nosaltres demanam votació separada d’aquestes dues
propostes de resolució. 

LA SRA. PRESIDENTA:

De la 69 i de la 70?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Val, idò, tornarem a començar, repetirem aquesta votació,
d’acord? Per tant, ara procediríem a la votació de la proposta 69,
proposta 69. 

36 vots a favor i 17 en contra.

Procedirem a la votació de la proposta 70. Començam. 

37 vots a favor i 17 abstencions. 

Ara votarem les propostes 15, 18 i 57. 15, 18, i 57. No? Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, demanam, Sra. Presidenta, la 15, 18 i... quina és l’altra
que ha dit?

LA SRA. PRESIDENTA:

57.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

15, 18 i...

LA SRA. PRESIDENTA:

 I 57.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

... i 57. Nosaltres demanam, idò, una votació per a la 15 i la 57
i una altra per a...

LA SRA. PRESIDENTA:

I després ja faríem la 18.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

... la 18. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem la proposta de resolució 15 i la 57, d’acord? 15
i 57. Iniciam. 

Queden aprovades per 31 vots a favor, 17... -per favor,
silenci, per favor-, 31 vots a favor, 17 en contra i 6 abstencions.

Ara passarem a la votació de la proposta 18. 

Queda aprovada per 31 vots a favor; 22 en contra i 1
abstenció.

La proposta de resolució 21, començam a votar la 21.
Votam.

Queda aprovada per 31 vots a favor i 23 en contra.

Ara votarem la 65 i la 75.

Sr. Barceló?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Demanam votació separada, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedirem a la votació de la proposta 65. Votam.

37 vots a favor i 17 en contra.

Ara passarem a la 75. Començam.

Queda aprovada per 32 vots a favor i 22 en contra.

Ara passarem a les propostes 20, 24 i 73. Procedim. Votam.

Queden aprovades per 54 vots a favor.

Ara votarem la proposta 34. Començam.

Queden aprovades per 49 vots a favor i 5 abstencions.

I ara passarem a la proposta 64, en què hi ha hagut una
transacció, la 64. Votam.

Queda aprovada per 53 vots a favor i 1 en contra.

Una vegada hem fet totes les votacions de les propostes de
resolució, i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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