
 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2014 Núm. 115
 

Presidència
de la Molt Honorable Sra. Margalida Durán i Cladera

Sessió celebrada dia 25 de febrer del 2014 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 1643/14, de l'Hble. Diputada Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis a Son
Espases. 5339

2) RGE núm. 1644/14, de l'Hble. Diputat Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa del
Pla d'energies renovables i eficiència energètica a les Illes Balears. 5340

3) RGE núm. 1655/14, de l'Hble. Diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revertir el greu
increment de les taxes marítimes i aèries. 5341

4) RGE núm. 1656/14, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descomptes a
militants de partits polítics. 5342

5) RGE núm. 1658/14, de l'Hble. Diputat Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris d'atorgament de
llicències temporals de taxi. 5343

6) RGE núm. 1647/14, de l'Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora qualitativa
de la Formació Professional. 5345



5338 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 115 / 25 de febrer del 2014 

 

7) RGE núm. 1648/14, de l'Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a importància de l'esport
en el Pla integral de turisme de les Illes Balears. 5346

8) RGE núm. 1652/14, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a esforç de la
ciutadania de les Illes Balears per tal de posar ordre en els comptes públics. 5346

9) RGE núm. 1645/14, de l'Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat pel
Govern de les Illes Balears en matèria de protecció civil. 5347

10) RGE núm. 1649/14, de l'Hble. Diputada Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de
les places residencials i centres de dia de dependència. 5348

11) RGE núm. 1650/14, de l'Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de radioteràpia
oncològica a l'hospital Can Misses. 5349

12) RGE núm. 1651/14, de l'Hble. Diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei del joc.
5350

13) RGE núm. 1654/14, de l'Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per ser
nomenat membre del Consell Escolar de les Illes Balears. 5351

14) RGE núm. 1657/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a decidir de la
dona. 5352

15) RGE núm. 1646/14, de l'Hble. Diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
marítim de passatgers i mercaderies. 5354

16) RGE núm. 1653/14, de l'Hble. Diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reintegrament dels fons estatutaris. 5355

17) RGE núm. 1642/14, de l'Hble. Diputada Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta de descomptes
per a militants de partits polítics. 5355

18) RGE núm. 1659/14, de l'Hble. Diputada Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compromís contra les prospeccions petrolíferes. 5357

II. INTERPELALACIÓ RGE núm. 5523/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern i concertació
social. 5358

III. MOCIÓ RGE núm. 1474/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a decret de Tractament Integrat de Llengües, derivada
del debat de la interpelAlació RGE núm. 25/14. 5363

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4964/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a
modificació de l'article 120 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 5370



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 115 / 25 de febrer del 2014 5339

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 1643/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a serveis a Son Espases.

Primera pregunta, RGE 1643/14, relativa a serveis de Son
Espases, que formula la diputada Sra. Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Sr. Conseller de
Salut, fa 74 dies el nostre grup parlamentari li va solAlicitar que
ens fes arribar la certificació d’autorització de l’escoleta de Son
Espases. Han passat 74 dies, vostè, incomplint el termini, no ens
ha contestat, i avui li deman al Parlament, perquè ens preocupa
aquest tema, si tenen autoritzada l’escoleta de Son Espases, on
hi ha matriculats 41 nins.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El que li
puc dir és que dins Son Espases, i no per repetitiu però no em
cansaré de dir-ho, s’està prestant un servei sanitari d’alta
qualitat, tenim llicència d’activitat, d’obertura i de
funcionament. I pel que fa a l’escoleta de Son Espases el que li
puc dir és que s’ha estat en contacte tant per obtenir la llicència
municipal d’instalAlació com la d’obertura i funcionament, i
l’autorització de funcionament de la Conselleria d’Educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Conseller, sí o no?, no estar en contacte. Clar, jo crec que
vostès tenen un problema, perquè vostès han colAlocat l’escoleta
on no corresponia, que és devora un heliport. Vostès tenen
concedit l’heliport amb una autorització que diu que els
obstacles que hi ha, que són l’estabulari, la passarelAla per a
canvi de sentit, el depòsit de combustible i l’antena de
comunicacions, no molesten a l’alçada ni a l’aterratge, però
vostès colAloquen, sense autorització -i això és que nosaltres
mantenim- l’escoleta just quan s’enlaira l’helicòpter. 

Per tant aquesta obstacle, a l’autorització de l’heliport, no hi
era, i ara tenim una escoleta on hi ha 41 infants que està just...,
passa just damunt quan s’enlaira l’helicòpter, vull dir, el més
perillós d’un helicòpter, de la mobilització d’un helicòpter, de
la maniobra d’un helicòpter. 

Per tant la pregunta és molt clara, després de 74 dies: vostès
tenen l’autorització de l’escoleta? Vostès, després d’aquesta
escoleta, varen demanar la revisió de l’heliport a les autoritats
competents?, o tenim un heliport que no està autoritzat i tenim
una escoleta que no està autoritzada?, amb el perill que suposa
tenim 41 nins, no només pel renou persistent de l’helicòpter
quan funciona, sinó per seguretat dels infants, en una zona on el
document li posava -i li ho llegiré en castellà- “las superficies
más críticas que no deben ser en ningún momento violadas
son: superficie de ascenso y superficie de aproximación”, i
vostès, a la superfície d’enlairament, hi posen una escoleta
infantil amb 41 nins.

Té o no té les autoritzacions normals, les reglamentàries, per
a l’escoleta? Perquè el que nosaltres hem revisat és que no les
té. Al Registre estatal de centres infantils no hi ha l’escoleta de
Son Dureta, la de Son Espases; sí, per exemple, altres que tenen
els hospitals de la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, fent referència als
dos serveis que vostè ha esmentat, a l’heliport i al tema de
l’escoleta, li ho precisaré i li ho matisaré.

Primer, l’heliport està autoritzat sota la responsabilitat de
qui du l’helicòpter per fer serveis d’urgència; es pot traslladar
en base a les instalAlacions que tenim. I, en segon lloc, segons
l’escoleta el que li puc dir és que correspon a la concessionària
tramitar totes aquelles llicències, que la concessionària ja va
solAlicitar dia 18 d’abril de l’any 2011 la llicència
d’instalAlacions a l’Ajuntament de Palma, que el departament
d’activitats de l’Ajuntament de Palma va remetre un informe
d’eficiència -estam parlant d’abril del 2011, Sra. Santiago; vostè
recordarà qui governava. Aquestes són derivades de la seva
majoria, l’anulAlació per part del Tribunal Suprem. Al mateix
escrit s’especifica que l’ajuntament ha solAlicitat un informe
intern al departament de planejament per aclarir la situació i
perquè s’indiqui quina normativa serà d’aplicació a aquest
projecte ara presentat. 

El que va dir també la Conselleria d’Educació és que és una
escoleta per als treballadors del mateix hospital de Son Espases
i que per tant no ha de ser una escoleta que estigui inscrita en el
Registre general com si fos una escoleta del carrer.
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Per tant, Sra. Santiago, el que no s’ha de fer és sembrar
ombres de dubte i tenir memòria de qui va planificar l’escoleta
i on es va ubicar aquesta escoleta, i això correspon al mes
d’abril del 2011, la primera petició, i l’abril del 2011 qui
governaven eren els senyors del pacte. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE 1644...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta... Sra. Presidenta, per inexactituds de les
paraules del Sr. Conseller.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1644/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a posada en marxa del Pla d'energies renovables i
eficiència energètica a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE 1644/14, relativa a posada en marxa
del Pla d’emergències, del Pla d’energies renovables i
d’eficiència energètica a les Illes Balears, que formula el diputat
Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, el
cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales
obligan a los poderes públicos y a sus representantes a advertir
de las consecuencias negativas que se derivan del actual modelo
de gestión energética. 

El Parlamento Europeo ya se pronunció en 2008 al respecto,
y promulgó el Plan 20 20, 20 para el año 2020, es decir, que los
países con representación en la Eurocámara se comprometieron
a reducir un 20% la emisión de dióxido de carbono, a mejorar
un 20% la eficiencia energética y a tener una potencia de
energía renovable instalada del 20% sobre el total para el año
2020. Esta planificación no se puede llevar a cabo de una forma
descontrolada ni mal planificada, ya que de ser así la viabilidad
del sistema eléctrico podría caer y arrastrar tras de si a familias
y a empresas.

Por todo esto desde el Grupo Parlamentario Popular
queremos felicitar al Gobierno por presentar el Plan de energía
renovable y eficiencia energética en nuestras islas, un estudio
que pone sobre la mesa dónde se encuentra la energía en

nuestras islas y marca el rumbo que ha de seguir para llegar a
los objetivos marcados desde la Unión Europea, un primer paso
básico para la implantación de energías limpias en nuestras
islas, que desde nuestro punto de vista ya se debería de haber
puesto en marcha como mínimo en 2008, fecha de la
promulgación del plan europeo, pero que no tuvo la atención y
la dedicación necesarias de los anteriores gobernantes de las
Islas Baleares, que hicieron caso omiso de las indicaciones
europeas y las política prorenovables de nuestras islas no vieron
la luz.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que
nuestras islas, por sus características naturales y su modelo
social, se han de posicionar al lado de estas energías limpias,
por lo que consideramos que todos los poderes públicos de las
Islas Baleares han de volcar su esfuerzo en contribuir en un
cambio de modelo energético que sea respetuoso con nuestro
medio, con nuestro territorio y con nuestro tejido social y
productivo; en definitiva, un nuevo modelo que por si solo diga
sí a la energía renovable, diga sí a la eficiencia energética, y
diga no a otro tipo de modelos que a día de hoy ya amenazan
nuestra querida tierra.

Por todo ello, Sr. Conseller de Economía y Competitividad,
le pido que nos haga una valoración del Plan de energías
renovables y eficiencia energética que presentaron el pasado 4
de diciembre. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, efectivamente, el Plan de
energías renovables y ahorro energético marca el camino y el
rumbo de las actuaciones que como gobierno autonómico
tenemos que desarrollar para conseguir el objetivo 20 20 20 que
usted ha definido; dos objetivos: favorecer la implantación de
energías renovables, y un segundo muy importante es la mejora
del ahorro y la eficiencia energética.

El plan hace un diagnóstico de cuáles son las tecnologías
maduras en el ámbito de energías renovables, y al final
identifica tres potenciales muy importantes, que es la instalación
de energía fotovoltaica, la eólica y la biomasa. Este gobierno
tiene muy clara la importancia en materia energética y la
necesidad que tenemos de avanzar en las energías renovables
por dos caminos: uno, por lo que supone eficiencia y por lo que
supone mejora en nuestra productividad, y evidentemente los
ahorros de nuestros ciudadanos; y, dos, por el impacto
medioambiental y su reducción. 
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La factura de nuestra comunidad es muy importante,
estamos hablando de casi 1.000 millones de euros en el ámbito
de consumo energético. Eso significa más cerca de un 4% de
nuestro producto interior bruto. También hay que decir que
dependemos de una generación eléctrica, casi el 96%, de la
península. ¿Por qué?, porque no tenemos interconexión y de
alguna forma porque no tenemos desarrollado esto, el ámbito de
las energías renovables. Por decir algo, el cost de la factura
energética que ha supuesto Baleares en 2011 han sido 500
millones de euros, porque la generación en la península habla de
50 euros, 50 o 55 euros por quilovatio, y aquí estamos hablando
de más de 140 euros.

Por tanto tenemos que avanzar en el desarrollo de las
energías renovables. Para ello este plan director lo que también
marca son actuaciones en el ámbito legislativo para impulsar
que el Plan director sectorial de las energías renovables de
alguna forma mejore y pueda ser más rápida su implantación. El
plan incorpora 41 actuaciones, está abierto a las aportaciones de
todas las partes afectadas, evidentemente de los grupos
políticos, y nuestra idea es ponerlo en marcha lo antes posible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE 1656/14, relativa a descomptes a
militants de partits polítics, que formula el diputat Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

Perdó, és la tercera pregunta. Perdó, no tocava la quarta,
m’he passat una pregunta, l’he traspaperada.

I.3) Pregunta RGE núm. 1655/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a revertir el greu increment de les taxes marítimes
i aèries.

Tercera pregunta, RGE 1655/14, relativa a revertir el greu
increment de les taxes marítimes i aèries, que formula el diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Bon dia, Sr. Conseller. Fa quinze dies vostè va dir aquí que
el Govern està absolutament en contra de la pujada d’un 28% de
la taxa de navegació marítima i de la nova taxa d’slots, hi estan
absolutament en contra. Però en el Congrés fa 13 dies, com
sempre, hi van votar absolutament a favor, como un solo
hombre.

Què hi pensa fer? Pensa fer res de profit?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, absolutament en
contra; com vaig dir fa quinze dies estam absolutament en
contra de la pujada de la nova taxa de navegació marítima.

De tota manera no vaig parlar de l’aèria perquè..., i pens que
la seva pregunta fa referència a les taxes aèries que es varen
incrementar en el Govern del Sr. Zapatero, perquè nosaltres el
que hem fet és aconseguir...

(Remor de veus)

...aconseguir bonificacions. Li demanaria que la nova taxa
aèria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Li demanaria que a la nova taxa aèria es llegís...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Li demanaria que a la nova taxa aèria es llegís el preàmbul
per entendre per què s’aplicarà. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies. És a dir que no ha fet res, tot i que va dir que havia
escrit una carta, com el Sr. Delgado. Però ja hem vist que açò de
les cartes no pita, Sr. Conseller. Ja que han fet matances provi
d’enviar una sobrassada a la ministra, o qualque botifarra, en
tenen prou. 

Encara millor, facin política. Abandonin el setè cel de les
estadístiques oficials, els seus nombres malabars i tornin a la
realitat. Som la comunitat que ha perdut més nivell de vida
d’ençà que ha esclatat la crisi i on més ha augmentat la pobresa.
Vet aquí “lo nostro”, Sr. Conseller. Han reduït les taxes aèries
un 20% a l’hivern, diuen, però abans les havien pujat, vostès, un
65% per a tot l’any, i alerta que les tornaran a pujar. Que no
volien rebaixar les taxes? Idò Rajoy ens n’ha donat taxa i mitja,
perquè pagarem el coordinador d’slots dues vegades, Sr.
Conseller, tots, els residents i també els turistes, que no
escaliven i tenim l’AVE que la ministra té sempre d’oferta.

Diuen que a partir de novembre no haurem de menester
certificat de resident, però qui el va posar? Vostès, perquè
segons vostès els ciutadans no som de fiar, com si tothom
tengués comptes a Suïssa, conseller. Els ciutadans d’aquest país
no som corruptes, senyors del PP, ni tenim enveja dels
corruptes. 
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Anem a la mar, a (...), que diu el Sr. Bauzá, que és quan
s’apunta el mèrit de la supressió de l’impost de matriculació per
(...) xàrter, un pas endavant com reconeixen els clubs nàutics,
però els clubs nàutics hi afegeixen que amb la pujada d’un
128% de la taxa d’ajudes a la navegació hem fet deu passes
enrere. No fa falta que demani cap informe jurídic, com va dir,
conseller, la taxa la pagarà tothom que vagi per la mar. El
mayor varapalo fiscal contra el sector de la náutica, açò també
ho afirmen els clubs nàutics. S’hauran de presentar a les
eleccions també els sectors estratègics?

Pensen fer res condret? Ho pensen despatxar, o no, amb una
proposta de compromís al Parlament per quedar bé i ja hauran
complert? Deixin d’escampar “chapapote” polític amb les
prospeccions, amb l’herència, amb el TIL i amb la ceba satànica
dels símbols, i defensin els drets i els interessos reals de la gent:
la competitivitat de l’economia, la feina, el benestar i la
prosperitat dels ciutadans i les ciutadanes. “Lo nostro” només
és, només hauria de ser allò que és de tots. No defensa “lo
nostro” qui ho diu sinó qui ho fa.

Quan pensen començar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, li diré el
que farem, i li torn repetir que estam absolutament en contra de
la pujada de la nova taxa. El director general té una reunió dia
6 de març amb el director general de Marina Mercant per
discutir, entre d’altres, aquest tema, i properament també tant el
president del Govern com jo tendrem una reunió amb la
ministra Pastor per parlar d’aquest i altres temes.

Però, a més, li deu constar que el Grup Popular ha presentat
una proposició no de llei al respecte per mostrar el nostre rebuig
a aquestes, i no varen votar a favor de la seva perquè
precisament volien substituir els dos punts que feien referència
a l’eliminació de xàrter nàutic, cosa que sí que ha passat amb el
Govern del Sr. Rajoy.

A més ja sap quina és la nostra opinió que el servei general
de salvament ha d’anar a càrrec dels pressupostos generals de
l’Estat, perquè ho hem repetit altres vegades.

I en relació a la taxa aèria, que no m’ha dit res, ja li he dit
que a més si hagués llegit el BOE sabria que la modificació de
la Llei de seguretat aèria per regular la prestació patrimonial
pública que retribueix el coordinador i (...) de franges horàries
pels serveis prestats als gestors aeroportuaris és urgent i
necessària. A més, si s’hagués llegit el preàmbul, no hagués fet
la pregunta perquè vostè hagués comprovat que aquesta decisió
té com a finalitat fer complir els criteris marcats per la
normativa comunitària vigent i paralitzar un procediment
d’infracció obert per Europa contra Espanya. Fins ara el Govern
central, des de l’any 93, no havia fet res i s’havia iniciat el
procediment sancionador, que d’aquesta manera es pot aturar,
però aquesta taxa aèria existia.

Estic segur que, a més, igual que jo, pensam que hem de
complir la normativa europea i que no podem..., i que no
podem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 1656/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a descomptes a militants de partits
polítics.

Quarta pregunta, RGE 1656/14, relativa a descomptes a
militants de partits polítics, que formula el diputat Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, ahora sí. Sr. Conseller, mire,
cuando las entidades bancarias ofrecían o captaban a clientes
por medio de regalos de sartenes y similares, sorprendió a
mucha gente que la Agencia Tributaria hiciera tributar esos
regalos como pagos en especie. Hoy en día nadie se asombra
porque esos pagos en especie eran esos pagos en especia y
debían de tributar.

Pero sí que nos sorprende que haya partidos políticos que en
lugar de sartenes tienen previsto entregar una tarjeta azul, que
significará un ingreso extra a sus afiliados vía condonación de
deuda o descuento, como lo prefiera llamar. Como los afiliados
reciben el regalo precisamente por eso, por ser afiliados de un
partido, se está financiando indirectamente a dicho partido, que
es quien ha conseguido el regalo para sus militantes.

El artículo 4.c) de la Ley 8/2007, de financiación de
partidos, prohíbe que quienes hacen donaciones a partidos
contraten con la administración. Por eso le pregunto si piensa
impedir la contratación con la administración a quines financien
partidos políticos vía descuentos a sus militantes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident per respondre a la pregunta.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sr. Diéguez, entre las
atribuciones del vicepresidente y conseller de Presidencia no
está la de prohibir nada al Gobierno, la ley no me atribuye esa
potestad.
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En cuanto a la implantación de la tarjeta a la que usted hace
referencia, puedo garantizarle que se ha estudiado desde el
punto de vista de la normativa penal, contractual, electoral,
civil, nuestra ley de buen gobierno, y tengo que decirle que,
salvo que usted sea como los buenos generales de Sun Tzu, que
veían lo que los demás no veían, nosotros no hemos visto
colisión ni contravención con ninguna ley. Estamos ante unos
simples...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

Estamos ante unos simples descuentos generalizados a los
afiliados de un determinado partido político, es decir, aquí no
hay ni privilegio ni donación. 

Y una cosa, Sr. Diéguez: luz y taquígrafos.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, mire, cada partido es
libre de degradar su idea de la militancia política como mejor le
parezca. Si el PP tiene su ideología en oferta, pues allá ellos.
Fastidia un poco a todo el mundo, a todos los que estamos en la
vida política, pero, bueno, allá ustedes principalmente.

Mire, nadie puede discutir que un descuento es un beneficio
económico, y cuando ese beneficio quien lo contrata es un
partido político, a quien se beneficia es al partido político, lo
cobre quien lo cobre, porque uno puede contratar una prestación
determinada y que la reciba otro. El convenio que firma el PP
con sus financiadores dice lo siguiente: que el Partido Popular
ofrece a sus afiliados diversos beneficios derivados de su
condición de afiliados -en la época de Matas eran muchos-,
repito, que el PP ofrece a sus afiliados diversos beneficios
derivados de su condición de afiliados al citado partido entre los
que se encuentran bonificaciones y descuentos en la compra de
productos, es el Partido Popular el que los ofrece a sus afiliados
y el que los contrata, el beneficio lo reciben por el mero hecho
de ser afiliados y lo contrata el Partido Popular, no basta que
usted nos diga o que digan en su convenio que el Partido
Popular es un partido sin ánimo de lucro, también lo era el
Instituto Noos y ya vemos como ha acabado la cosa.

Mire, si no por defensa del bien público, al menos por el
bien de sus financiadores no les permita contratar con la
Administración y usted como gobierno tiene la obligación de
cumplir la ley y hacer que esta ley se cumple. No lo permita, Sr.
Vicepresidente.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern per respondre.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diéguez, usted puede
estar tranquilo que este gobierno cumplirá con la legislación
vigente, pero en cualquier caso sí que tengo que decirle que si
usted mira a su alrededor verá que esto no es el club de la
comedia, Sr. Diéguez, esto es el Parlamento de las Islas
Baleares, y yo puedo admitirle que sus intervenciones, pues...,
entretienen, incluso que tienen alguna gracia, pero un poco de
rigor desde luego no les vendría nada mal.

Si usted retuerce la interpretación del asunto hasta el
absurdo al final le va a llevar o a conducir a conclusiones
absurdas que por otro lado es el escenario en el que usted se
mueve muy bien. En cualquier caso le diré que considero que
ustedes terminaran por copiar este modelo de tarjeta...

(Remor de veus)

...porque estoy seguro que ustedes quieren lo mejor para todos
sus afiliados, como estoy seguro también que ustedes van a
terminar copiando el modelo de participación del Partido
Popular porque usted, recientemente tan combativo con la
censura previa y con el recorte de libertades, resulta que en su
partido para poder tener en cuenta la opinión de afiliados y
simpatizantes primero hay que pasar por caja, y esto, Sr.
Diéguez,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...no es censura previa, esto, Sr. Diéguez, es pago previo, es
decir, vivir para ver.

(Aplaudiments i petit aldarull)

I.5) Pregunta RGE núm. 1658/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris d'atorgament de llicències temporals de
taxi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta RGE núm. 1658/14, relativa a criteris
d’atorgament de llicències temporals de taxis, que formula el Sr.
Xico Tarrés i Marí del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Esperaré que ho hi hagi
molts d’aplaudiments després d’aquest pregunta perquè crec que
hem d’intentar arreglar o millorar les lleis que entren en aquest
parlament, i d’acord amb la Llei de transport que han registrat
aquí, que explica que les llicències de taxi temporals s’atorgaran
preferentment a titulars de llicències. 

Li ho dic perquè sap vostè o deu pensar vostè que nosaltres
no som d’aquesta opinió, som de l’opinió que és millor que
reparteixen les llicències entre assalariats i titulats i quan ho
hem hagut de fer, d’aquesta manera ho hem fet. 

Per tant, la pregunta va en aquest sentit, volem saber quins
criteris han fet servir per establir-ho d’aquesta manera. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé, els criteris
que s’han seguit en la redacció de la futura llei de transports i
mobilitat a les Balears són uns criteris que garanteixen el millor
funcionament possible dins el sector del taxi. S’ha fet comptant
amb el sector, amb les opinions dels sector, com tampoc no pot
ser d’altra manera, i també d’acord a experiències passades en
relació amb com s’havien fet en altres ocasions aquests
atorgaments. 

Per tant, s’ha escoltat tothom, està molt consensuat, d’aquí
a setze..., el cent per cent del sector del taxi està alineat amb el
que nosaltres hem posat a l’esborrany de la Llei de transports.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Miri, respect el que vostè diu,
però no ho puc compartir, ho pot entendre, entre altres coses em
diu que el millor funcionament possible per al sector del taxi és
el que busquen i em diu que han escoltat tothom, jo li diré dues
coses: els assalariats són part del sector del taxi i segur que no
l’han escoltat perquè ells es queixen que no han estat escoltats
i quan parl d’això li parl -i sé que tal vegada no és el més
correcte- per part del sector Eivissa, saben que en el taxi tenim
problemes a Eivissa, quan arriben els mesos d’estiu, més que no
es tenen a Mallorca o no es tenen a Menorca o... bé, a
Formentera també hi ha els seus problemes, i hem d’intentar
resoldre això. Per tant, no em digui que han escoltat tot el sector
perquè els assalariats són una part important d’aquest sector.
Quan s’han repartit llicències temporals, temporals, vull dir que
són llicències per a uns mesos determinats, estan fent crec,
nosaltres pensam que tranquilAlitzar i donar una seguretat al
sector perquè pugui funcionar de manera correcta. 

Jo li diria que a part d’això i ho mescla totalment..., la llei
manté l’apartat de lluita contra el taxi pirata exactament igual
que els decrets anteriors que es varen validar, a aquests decrets,
li vull recordar que nosaltres hi varem donar el suport i ara
també voldria poder donar el suport a aquesta llei, però parlin
amb tothom, tenguin en compte tothom.

I quant als decrets anteriors ens vàrem equivocar, els haurem
de corregir perquè no han tengut l’efectivitat que havien de
tenir.

I una darrera precisió, està molt bé que em digui que aquesta
llei s’ha fet escoltant tothom, ja m’agradaria que jo com a
mestre pogués dir que els meus companys han estat escoltats
totalment per fer una llei en aquest parlament i crec que no ha
estat així, tristament. Per tant, escolti tothom, no només una
part.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tarrés, escoltar,
hem escoltat tothom, de fet jo encara parlava amb el president
del Govern dissabte amb aquesta gent, tant els vàrem escoltar
que al primer esborrany que vàrem treure i que es va enviar a tot
el sector posava que precisament s’atorgarien a qui no fos titular
de llicències, és a dir, al cent per cent cap a ells.

Què va passar?, que tot el sector, les setze associacions del
sector varen dir que de cap manera, les alAlegacions, un duc un
estol aquí, de cap manera això no podia ser.

Miri, per què? és qüestió de posar seny a les coses, vostè em
diu que hauríem de fer... donar seguretat al sector; miri, vostè
entén que a un senyor que té un taxi i té un home assalariat li
donis una llicència perquè se’n vagi a posar un altre taxi i faci
competència al que li està pagant la seva nòmina? Això és una
bogeria, de fet el que va passar a l’any 2008 quan vostè... varen
posar això del 50% de les llicències temporals, va acabar amb
acomiadaments, va acabar amb llicències vacants, amb
denúncies, amb judicis, etc., es va desequilibrar el sector, i li ho
dic cercant sempre l’opció més bona que puguem trobar o en
aquest cas, tal vegada serà la menys dolenta, però és la millor
que es pot trobar en aquests moments, aposta li dic que és la
millor possible.
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Què passa també?, el Reglament del taxi que ve de l’any 79
te diu que l’assalariat ha de prestar de manera ininterrompuda
el servei de taxi a efectes de l’antiguitat i poder optar així a una
llicència ordinària. Si feim això de les llicències, perden
l’antiguitat i de fet els més antics ni tan sols hi volen anar, la
perden, això va acabar en judicis. Per tant, va acabar molt
malament, el que em diu la gent pròpia del sector és que va
acabar molt malament i preferentment hem arribat a consensuar,
a consensuar posar “preferentment”. Per què?, perquè no exclou
que no es puguin donar als assalariats, hi està inclòs, per tant, si
no ho exclou després ja és una qüestió que els ajuntaments o els
consells puguin repartir-ho un poquet millor, però al que hem
d’anar és a no desequilibrar el sector. Tal vegada serà el mal
manco dolent, però crec jo que és el més bo.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 1647/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora qualitativa de la Formació
Professional.

Sisena pregunta RGE núm. 1647/14, relativa a millora
qualitativa de la Formació Professional, que formula la Sra.
Aina Maria Aguiló i Garcías del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, presidenta. Senyors diputats, senyores diputades,
Sra. Consellera, quan el Partit Popular reforma el sistema
educatiu el que no fa és derogar perquè sí la llei anterior, com
sí va fer el Govern del Sr. Zapatero, sinó que estudia les
febleses del sistema i legisla segons les necessitats d’aquest. La
prova d’això és que dels 157 articles de la LOE tan sols n’han
estat reformats 66 i sempre escoltant la comunitat educativa.

Les febleses del sistema educatiu abans que s’aprovàs la
LOMCE, entre d’altres, eren l’abandonament primerenc de
l’educació i de la formació i la taxa d’atur juvenil que segons
l’EPA l’any 2012 Espanya se situava en el 55,13 punts, segons
Eurostat una de les més elevades d’Europa, mentre que països
com Alemanya en els quals la formació professional té un
component important en el centre de treball era d’un 8,3%, com
diu la LOMCE en la seva part expositiva.

La principal diferència del sistema educatiu espanyol amb
els països del nostre entorn radica en el nombre especialment
baix d’alumnes que transiten per la nostra formació
professional. Aquesta situació incideix inevitablement en
l’ocupació i en la competitivitat de la nostra economia i limita
les opcions de molts de joves.

La LOMCE és un conjunt de mesures que pretén millorar les
condicions perquè tots els alumnes puguin adquirir i expressar
els seus talents i aconseguir el seu ple desenvolupament
personal i professional.

És per tot això, Sra. Consellera, que el Grup Parlamentari
Popular li fa la següent pregunta: quines mesures hi ha previstes
dins l’àmbit de la formació professional per millorar la seva
qualitat i apropar-la a la necessitat del nostre sistema econòmic?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, la
formació professional és un dels puntals d’aquest govern, és un
dels temes en què trobam que hem de fer més feina. De fet, feim
feina per molts de fronts, ja he dit moltes vegades que un dels
objectius és precisament la integració de la formació
professional, de fet, ara feim feina perquè totes les unitats de
competència de la formació professional reglada, fins i tot dels
títols que sortiran per la LOMCE, tinguin el seu equivalent en
unitats de competència dels certificats de professionalitat que
dóna el Ministeri de Treball a través del SOIB.

Per què tot açò?, perquè realment el que volem és ajudar que
tots els alumnes que precisament han abandonat l’escola de
forma primerenca i són absorbits pel Servei d’Ocupació a través
dels certificats de professionalitat es puguin... poder-los
recobrar dins la formació professional reglada i que acabin amb
una qualificació... amb una alta qualificació.

De fet, vostè sap que la LOMCE preveu a partir de 22 anys
la convalidació automàtica de les unitats de competència dels
certificats de professionalitat amb la convalidació automàtica
amb les unitats de competència de la formació professional
reglada, però a més aquest govern fa feina per als menors de 22
anys, perquè ja tenguin un accés fàcil i aconseguir que tots els
certificats de professionalitat tenguin aquestes unitats de
competència.

Per altra banda, també feim feina perquè l’aprenentatge de
la formació professional sigui un aprenentatge al llarg de tota la
vida, no tan sols als moments de la inserció, sinó a posteriori,
amb posterioritat, és a dir, que els empleats i totes les persones
en qualsevol situació laboral puguin requalificar-se al llarg de
la seva vida i, a més, feim feina precisament per, a través de
l’Institut de Qualificacions Professionals, poder acreditar la
qualificació professional que s’ha obtingut precisament dins les
empreses al llarg de tota una vida de fer feina.
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També hem augmentat l’àmbit de l’oferta educativa de la
formació professional a distància, hi tenim més de 1.635
alumnes inscrits i hem posat en marxa com a pioners en la
formació professional dual lligada al contracte de formació i
aprenentatge, de fet, més de 100 alumnes d’aquestes illes estan
ja fent feina en aquest sistema i estan rebent educació al centre
formació, al centre educatiu i estan fent feina a empreses, a
centres de treball per millor qualificar-se.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1648/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a importància de l'esport en el Pla
integral de turisme de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta RGE núm. 1648/14, relativa a importància
de l’esport al Pla integral de turisme de les Illes Balears, que
formula la Sra. Catalina Palau i Costa del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller de Turisme i Esports, des de fa uns anys les
institucions de les nostres illes, el sector hoteler i la societat en
general tenen ben clar que Balears és una destinació turística
ideal i privilegiada per a la pràctica esportiva. 

Tenim tot el que necessitam, un clima magnífic quasi tot
l’any, uns espais naturals de costa i de muntanya amb
moltíssimes possibilitats, unes instalAlacions esportives
nombroses i de qualitat i també una llarga tradició en la
celebració d’esdeveniments esportius. Tots aquests elements ens
converteixen en una destinació turística de primera per a
qualsevol persona que, a més de gaudir del clima, de les platges,
de la cultura, de la història, de la nostra gastronomia, també
vulgui practicar l’esport durant les seves vacances i les dades
turístiques ens indiquen clarament que cada vegada són més els
visitants d’aquest tipus que vénen a les nostres illes.

Per tant, és obvi que el binomi turisme i esport a Balear està
funcionant molt bé, que és una aposta segura que aquest govern
vol impulsar d’una manera especial a través del Pla integral de
turisme; i per això li deman, Sr. Conseller de l’àrea, quina
importància està donant la seva conselleria a l’esport en el
desenvolupament del Pla integral de turisme de les Illes
Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la veritat és
que com sap l’esport és un dels nous productes que estan
prevists al Pla integral de turisme, i la conselleria fa feina al

llarg de l’any per planificar tot el tema d’accions promocionals
consensuades amb el sector privat.

La veritat és que s’intenten fer totes aquelles accions per tal
de centrar al tema dels mercats emissors i al tema de la
diversificació de producte. Aquesta planificació que com li dic
es fa en meses estratègiques... serveix com a punt de trobada
entre l’Administració i el sector privat per establir el
desenvolupament i millores en l’entorn a un producte turístic
determinat i en aquest cas l’esportiu i s’intenten consensuar,
com li he dit, totes aquelles accions tant a les meses com als
fòrums de producte que també es desenvolupen cada any.

L’any 2014 està previst fer 13 meses estratègiques d’esport:
3 de nàutica, 2 de golf, 2 de cicloturisme i 3 extraordinàries de
golf i 3 extraordinàries de cicloturisme.

Pel que fa a les accions promocionals previstes de les 145
del Pla de promoció 2014, 25 són de turisme esportiu. Aquestes
són 4 fires especialitzades de cicloturisme, 4 de golf, 6 de
nàutica i.... per altra banda, a part de les fires de productes
generalistes també es faran 3 fan trips, 1 de nàutica a Menorca
per al mercat britànic irlandès, 1 de cicloturisme a Eivissa per
al mercat polonès i 1 de golf a Mallorca per al mercat danès.
S’organitzaran 3 press trips, 2 de náutica, 1 de cicloturisme a
Eivissa i Formentera per al mercat alemany, i per altra banda 3
jornades inverses, 1 de nàutica a Eivissa, 1 de golf a Mallorca
i 1 de cicloturisme a Mallorca també. Per últim, es faran 2
jornades directes de golf a Estocolm i Copenhaguen, que és un
mercat, el mercat nòrdic amb absoluta (...).

 L’any 2013, més de 2 milions dels turistes que varen visitar
les nostres illes, ho varen fer per practicar algun tipus d’activitat
relacionada amb l’esport i aquests turistes varen fer una despesa
de quasi 2.000 milions d’euros i varen suposar més de 18
milions de pernoctacions.

Des de l’any 2009 el nombre de turistes ha augmentat fins
a un 63%, la despesa un 32% i les pernoctacions un 25%. Per
tant, és un producte que està en ple creixement i les dades
demostren que les accions que es duen a terme donen fruits. A
més, li puc anunciar que enguany es redactarà un pla de turisme
i esport específic que en un parell de mesos estarà aprovat.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1652/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a esforç de la ciutadania de les Illes
Balears per tal de posar ordre en els comptes públics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta RGE núm. 1652/14, rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 1676/14, relativa a esforç de la ciutadania de
les Illes Balears per tal de posar ordre als comptes públics, que
formula el Sr. Antoni Camps i Casasnovas del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tots coneixem la situació
en què es trobaven les arques públiques al principi d’aquesta
legislatura, els quatre anys del pacte de progrés varen se
demolidors, es va triplicar l’endeutament, es va consolidar un
dèficit públic estructural de més de 1.000 milions d’euros
anuals, una situació de descomposició dels comptes públics que
va fer impossible que la nostra comunitat es pogués... la nostra
comunitat... -ara m’he perdut- es pogués finançar amb
normalitat a causa de la pèrdua total de confiança per part de les
entitats financeres. Açò va provocar un augment exponencial
dels impagaments a proveïdors, a consells i a ajuntaments
arribant a un total de més de 1.600 milions d’euros en factures
impagades al començament d’aquesta legislatura. 

La nostra comunitat, després de quatre anys de govern
d’esquerres, estava absolutament en fallida i no només estaven
fallits els comptes públics, sinó que també havien fet fallida les
economies domèstiques, l’atur es va triplicar i es tancaven cada
dia quatre empreses, l’índex de pobresa de 2007 a 2011 durant
el pacte de progrés es va incrementar en un 288%, la nostra
comunitat autònoma va passar de ser la que tenia un índex de
pobresa més baix a ser la cinquena amb un índex de pobresa
més elevat.

Davant aquesta situació d’emergència el Govern va haver
d’actuar de manera immediata, era prioritari reduir el dèficit i
per açò es varen haver de fer importants ajuts econòmics i es va
haver d’aplicar una rigorosa política d’austeritat i de control de
les despeses, en contra del que nosaltres haguéssim volgut
vàrem pujar impostos, hem hagut de demanar als ciutadans
importants sacrificis per poder reconduir una situació de fallida
tècnica per recuperar la credibilitat i per posar a la nostra
comunitat altra vegada en la senda de creixement i de la creació
de llocs de feina. De fet, avui ja duim quinze mesos consecutius
davallant les xifres d’atur i nous mesos creant ocupació neta.

Ha quedat demostrat que gastar més del que s’ingressa no
surt gratis, que les polítiques esbojarrades que es varen dur a
terme...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...durant el pacte de progrés han tingut sobre els ciutadans unes
conseqüències terribles. Avui sabem perfectament que el dèficit
d’ahir és l’augment d’imposts d’avui i aquesta màxima
l’hauríem de ben gravar en la nostra memòria per no tornar-la
a repetir. Els grans perjudicats, per tant, d’aquestes polítiques
varen ser els ciutadans i per açò i per reconèixer aquest esforç
volem fer avui aquesta pregunta: quina valoració fa el Govern
de les Illes Balears de l’esforç que han fet els ciutadans de la
nostra comunitat autònoma per tal de posar ordre en els comptes
públics?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Camps. Amb aquesta
descripció que vostè ha fet per als que neguen l’evidència li
diran que abans les persones i la nostra gent vivia millor que ara
que començam a sortir de la crisi, però la realitat és que són sis
anys ja d’intensíssima crisi al nostre país i a la nostra comunitat,
i malgrat alguns estiguin amb altres coses petites els ciutadans
centren tot el seu esforç en sortir d’aquesta crisi, en tornar al
creixement, en tornar a la generació d’ocupació. El que faltava
era que l’administració estigués a l’alçada d’aquest intens esforç
i això va intentar fer, i crec que amb èxit, el Govern de les Illes
Balears a l’inici de la legislatura, formular un projecte de
reformes que estigués a l’alçada de l’esforç que fan els nostres
ciutadans, basat en dues potes essencials, reformes legislatives
per estimular la nostra activitat econòmica i reformes
econòmiques financeres que permetessin treure la nostra
administració de la fallida.

Per això, era important i és imprescindible anar ajustant
gradualment la nostra despesa als nostres ingressos com a passa
prèvia al desendeutament. Miri, l’any 2012 la nostra comunitat
es van endeutar en 640 milions d’euros menys que l’any 2010
i l’any 2011, i l’any 2013 la nostra comunitat s’haurà endeutat
en 90 milions menys que l’any 2012 perquè sortim d’aquesta
crisi reduint el dèficit públic, no com una imposició ideològica
sinó com a un compromís amb nosaltres mateixos de sortir
d’aquest desgavell.

Quan parlam de dèficit públic, senyoria, no parlam
d’entelèquies, parlam de les persones en la nostra comunitat, del
benestar de les persones en la nostra comunitat, haver de tancar
una empresa, perdre el lloc de feina, que les nostres
associacions no puguin o tenguin molt i molt difícil prestar els
serveis i la seva ajuda té molt oi molt a veure amb el dèficit
públic descontrolat. Pot ser que quan els governs del passat
aplicaven polítiques equivocades diran que les aplicaven
juntament amb la Comissió Europea, l’FMI, el sursuncorda,
però al final s’ha demostrat que les polítiques equivocades han
produït un gran patiment a la nostra comunitat.

I.9) Pregunta RGE núm. 1645/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni signat pel Govern de les Illes Balears en
matèria de protecció civil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 1645/14, relativa a conveni
signat pel Govern de les Illes Balears en matèria de protecció
civil, que formula el diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló del
Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Administracions
Públiques, fa unes setmanes va signar vostè un conveni marc de
colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri
de l’Interior, concretament es va veure amb el secretari d’estat
d’Interior, Luís Aguilera Ruiz. Ens agradaria saber quina és la
finalitat d’aquest conveni marc de colAlaboració ja que entenem
que és importantíssim que tots els organismes que desenvolupen
la seva tasca en les emergències estiguin ben coordinats ja que
d’aquesta manera la capacitat de resposta és més eficaç i més
directa, més immediata que és el que se cerca.

Ens agradaria saber de quina manera es vol implicar el
Govern de l’Estat amb els serveis d’emergència de la comunitat
autònoma, de les distintes comunitats autònomes, és aquest
objectiu del ministeri, però concretament ens agradaria saber en
els serveis d’emergència que es donen a les nostres illes. 

Tots sabem que quan es produeix una emergència declarada
d’interès nacional es posen en marxa els protocols i els serveis
d’emergència del Govern d’Espanya i es coordina amb els
organismes de les diferents comunitats autònomes o de les
comunitats autònomes afectades o implicades. El problema és
quan l’emergència no és declarada d’interès nacional, doncs,
ens agradaria saber de quina manera s’aplica aquest conveni
marc en cas que es produeixi una situació semblant. 

Entenem que per a la gestió de les emergències és ben
necessari un sistema de comunicació que funcioni i que doni
agilitat ja que és de vital importància que les comunicacions
siguin ràpides per tal de millorar i agilitar la capacitat de
resposta per tal que, insistim, aquesta sigui immediata.

Per tant, Sra. Consellera, ens podria explicar com afecta
aquesta colAlaboració de l’Estat en la gestió de les emergències
que es donaran a les nostres illes?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre, Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè deia, el
passat dilluns dia 17 de febrer, es va signar aquest conveni marc
de colAlaboració entre el Ministeri d’Interior i la Conselleria
d’Administracions Públiques en matèria de gestió
d’emergències. Es un conveni que té per finalitat millorar
aquesta cooperació que hi ha entre la Direcció General de
Protecció Civil i Emergències del ministeri i els organismes
competents en matèria d’emergències de les diferents
comunitats autònomes. 

En concret, va destinat a millorar la protecció de persones,
béns o medi ambient quan hi ha una emergència ocorreguda a
nivell de territori espanyol, però no que hagi estat declarada
d’interès nacional, per què?, perquè és quan els recursos propis
de la comunitat autònoma de vegades necessiten aquest suport
que es pugui donar de recursos d’altres comunitats autònomes
a més del suport general que es pot donar a nivell nacional.

També podria tocar posar-se en marxa o utilitzar aquest
conveni quan l’emergència fos d’interès nacional, i així ho
consideri l’Estat perquè sigui necessari per reforçar els recursos,
o fins i tot quan s’hagin de portar mitjans d’intervenció per a
ajuda a l’exterior, dins d’un mecanisme general que tenim de
cooperació a nivell comunitari. 

Quines actuacions concretes estableix el conveni? La gestió
d’un sistema comú de comunicació, és a dir, que hi hagi un
correu electrònic o una manera de comunicació ràpida entre
totes les comunitats autònomes i l’Estat quan hi ha una
emergència; la determinació de quins són els centres que s’han
de coordinar durant... que estan actius vint-i-quatre hores i s’han
de coordinar amb la Sala Nacional d’Emergències perquè també
sempre estiguin en contacte; la prestació de quinze equips
d’actuacions es poden donar d’ajuda a les altres comunitats o a
aquelles que tenguin la necessitat; el suport logístic per
traslladar aquests equips; i després programes de formació,
d’exercici, jornades tècniques i seminaris comuns per
homogeneïtzar la formació i la preparació en matèria
d’emergències.

Hem de dir que aquest conveni no comporta obligacions
econòmiques, que està dins el marc de les ajudes i de les
cooperacions que els governs populars impulsen aquesta
legislatura dins la reforma de l’administració perquè ajuda a
unir sinèrgies, a emprar tots els recursos que tenim i d’aquesta
manera emprar més eficaçment i amb major qualitat tots aquests
recursos administratius o en matèria d’emergències en aquest
cas, que puguin ser necessaris i donar suport entre comunitats
autònomes. 

I de moment s’ha procedit a signar per part de la nostra
comunitat i les comunitats de País Basc, Andalusia, Astúries,
Comunitat de Madrid, Castella-Lleó, Ceuta i Melilla i a poc a
poc s’aniran incorporant les altres comunitats.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1649/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a finançament de les places residencials i
centres de dia de dependència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 1649/14, relativa a finançament
de les places residencials i centres de dia de dependència, que
formula la diputada Sra. María José Bauzá i Alonso del Grup
Parlamentari Popular.

Té la paraula.
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LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Una de las partidas más
importantes del presupuesto  de la Conselleria de Familia y
Servicios Sociales son las partidas destinadas a las personas
dependientes. Además de lo que supone la nómina de
dependencia o los nuevos recursos incorporados a la cartera de
servicios hay que recordar que se firman anualmente convenios
con los consejos insulares, con las agrupaciones de municipios
y con ayuntamientos para el mantenimiento de plazas
residenciales o de centros de día para personas dependientes.
Entre estos acuerdos una parte significativa se firma con
municipios de Menorca y Mallorca, en el caso de Ibiza se
incluyen todas las plazas dentro del convenio con el Consell
Insular de Ibiza. 

El año pasado se firmaron convenios con veintiocho
municipios y entidades locales de Mallorca y de Menorca con
el objetivo de mantener y garantizar un total de 626 plazas para
personas en situación de dependencia en distintas residencias y
centros de las islas. Para estos acuerdos, es decir, para estas
plazas el Govern ha destinado un total de 8,9 millones de euros
en el 2013. Dichas plazas incluyen toda una serie de actividades
y cuidados para que la población beneficiaria conserve el mayor
grado de autonomía personal posible así como para aquellos
mayores con un elevado grado de dependencia, una serie de
cuidados y servicios que garantizan su atención y bienestar. 

Teniendo en cuenta la relevancia de atender las necesidades
de la población dependiente de las Islas, Sra. Consellera, como
responsable del órgano competente en la implantación del
sistema de dependencia en nuestra comunidad, ¿qué municipios
han recibido financiación del Govern para el mantenimiento de
estas 626 plazas residenciales y de centro de día de dependencia
a raíz de los convenios firmados por la conselleria en el 2013?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada.
Efectivamente, durante el año 2013 la Conselleria de Familia y
Servicios Sociales firmó los convenios necesarios, tanto con
municipios como con mancomunidades, para garantizar la
continuidad de las 626 plazas destinadas a las personas en
situación de dependencia. Obviamente, y como bien decía usted,
esas 626 plazas no son las únicas existentes, a éstas les tenemos
que sumar las que se financian a través de los convenios tanto
con el Consell Insular de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, que
como bien ha dicho es la única vía de financiación para la isla,
y también de Formentera. 

Estos convenios han permitido financiar 414 plazas de
centro de día, 341 en Mallorca y 73 en Menorca, así como 212
plazas residenciales, 121 en Mallorca y 91 en Menorca. 

En Mallorca los municipios que han firmado los convenios
en este año recientemente finalizado son: Consell, Campanet,
Esporles, la Mancomunitat del Pla, Capdepera, Manacor, Artà,
Mancor de la Vall, Lloseta, Sa Pobla, Campos, Santanyí, Santa
Margalida, Palma, Bunyola, Santa Maria del Camí, Sóller,
Calvià, Alcúdia y Muro. En el caso de Menorca la conselleria
ha firmado los acuerdos con: Es Migjorn, Ferreries, Ciutadella,
Alaior, Es Castell, Maó, Sant Lluís i Es Mercadal. En total, y a
raíz de estas firmas en 2013 podemos decir que se han destinado
a plazas de centro de día un total de 3.909.000 euros y para
residenciales estos convenios supusieron casi 5 millones de
euros, concretamente 4.996.000 euros.

En ello se expone que los centros de día tienen que prestar
obligatoriamente una serie de servicios como es la atención
sanitaria, actividades de prevención de la dependencia y
promoción de la autonomía personal, higiene personal,
manutención, atención social, atención psicológica, atención a
las valoraciones de dependencia y actividades de ocio y tiempo
libre y además en las residencias se deben prestar los servicios
de alojamiento y lavandería. 

Podemos resumir que la conselleria ha firmado convenios
con veintiocho municipios, como usted decía, tanto en Mallorca
como en Menorca que han permitido mantener estas 626 plazas
mencionadas y además debo destacar que a raíz de un estudio
coste/plaza realizado a principios del 2013 estos convenios han
supuesto una financiación mayor que en el año 2012 ya que
hemos pasado de 7.731.000 euros a 8.905.000 euros, lo que
supone un incremento del 15% de la financiación para los
municipios de las islas de Mallorca y de Menorca.

Muchas gracias.

I.11) Pregunta RGE núm. 1650/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de radioteràpia oncològica a
l'hospital Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 1650/14, relativa a servei de
radioteràpia oncològica a l’Hospital de Can Misses, que formula
el diputat Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
passat 30 d’octubre el president de les Illes Balears anunciava
a Eivissa que el nou hospital de Can Misses comptarà amb un
servei d’oncologia radioteràpica sota la supervisió i amb els
mateixos paràmetres de qualitat que l’hospital de referència. 
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El conseller de Salut ha reiterat constantment que el servei
de radioteràpia a Eivissa haurà d’entrar en funcionament en el
mes de desembre d’enguany, circumstància aquesta que suposa
un veritable repte. Fa una setmana deia vostè, Sr. Conseller, a
un mitjà de comunicació eivissenc que es continuen mantenint
els mateixos terminis d’execució i de posada en funcionament
del servei i reclamava unitat i reclamava confiança en el
projecte. Deia vostè, m’agradaria comptar amb el suport de tots
els grups polítics i de la societat civil perquè aquest projecte
sigui una realitat i que aquells que no varen ser capaços de
planificar-lo i d’executar-lo se sumin, se sumin a la decisió
perquè l’important és que els ciutadans d’Eivissa i de
Formentera tenguin un tractament amb garanties de qualitat
gratuït i perquè no hagin de desplaçar-se a l’illa de Mallorca. 

Lamentablement, em tem, Sr. Conseller, que això no serà
així, que no comptarà vostè amb el suport d’alguns, n’hi ha qui
no li vol posar les coses fàcil, i són precisament ells, Sr.
Conseller, els de sempre, aquells que quan governaven no varen
dissenyar adequadament la implantació del servei, aquells que
simplement varen deixar grafiada sobre paper una reserva
d’espai i són precisament aquells que fa pocs dies, fa pocs dies,
tornaven a sembrar dubtes no fonamentats sobre la implantació
del servei al pronosticar que la fi del món arribaria amb un
govern del Partit Popular. Per a mostra, un titular de diari fa
menys de dues setmanes, “El PSOE pone en duda que la
radioterapia funcione este año”, subtitular, “La coalición
progresista prepara el terreno para intentar desbancar al
Partido Popular en las próximas elecciones”. Radioteràpia,
coalició progressista i eleccions, pensam que una cosa té
directament relació amb l’altra, que el Partit Socialista i el pacte
volen guanyar les eleccions a costa de titular, nosaltres no els
permetrem que precisament sigui amb aquests titulars i molt
menys amb la radioteràpia que es guanyi cap tipus d’eleccions.

Per tant, Sr. Conseller, dit això, volem conèixer la veritat i
volem que la mentida no tengui en aquest cas cap tipus de
cabuda, i en aquesta qüestió li formulam precisament aquesta
pregunta: Sr. Conseller de Salut, com es desenvolupen els
tràmits per dotar al nou hospital de Can Misses d’un servei de
radioteràpia oncològica?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Jerez. Com vostè bé ha
remarcat dia 31 d’octubre el president del Govern de les Illes
Balears, el president del Consell d’Eivissa i posteriorment
també a l’illa de Menorca vàrem presentar que el Govern havia
decidit i ja era possible començar tots els tràmits perquè hi
hagués radioteràpia a l’illa d’Eivissa i a l’illa de Menorca. 

Nosaltres complirem amb els ciutadans de l’illa de Menorca
i de l’illa d’Eivissa, amb els formenterers, amb els eivissencs i
amb els menorquins perquè puguin tenir aquest servei de
radioteràpia com més aviat millor i volem fer feina per complir
els tràmits que ens hem marcat. Tenim ja a punt el plec de

prescripcions tècniques, estam a punt ja de començar a fer
públic aquest plec de prescripcions tècniques i començarem la
licitació per adjudicar-lo amb luz y taquígrafos davant les
ombres de dubte que intenten presentar alguns i no remar en la
mateixa direcció, però nosaltres pensam en els ciutadans i
sabem que els ciutadans valoraran molt positivament qui ha
donat solució a una cosa que uns altres no varen ser capaços ni
d’afrontar ni de donar-li forma, com vostè bé deia.

Per tant, el Govern licitarà aquest procés, serà de gestió
privada amb supervisió pública i gratuït per a tots i cada un dels
ciutadans d’Eivissa i de Formentera, amb els mateixos
paràmetres de qualitat que el nostre hospital de referència. És
perillós, i vostè feia referència a un titular i a un subtitular, quan
es vol mesclar la gestió de la sanitat amb vots. Nosaltres
pretenem donar una solució a aquesta gent que fins i tot alguns
d’ells ja no poden aguantar el trasllat per venir a l’illa de
Mallorca, a l’hospital de referència, a rebre tractament. I als que
confonen els termes mesclant sanitat i vots així els hi va. Aquest
govern donarà resposta als ciutadans de l’illa de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera i ben segur que sabran qui ha
solucionat aquest problema.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 1651/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llei del joc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 1651/14, relativa a Llei del
joc, que formula el diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El sector del juego tiene
en nuestra comunidad autónoma una importancia que queda
reflejada en los siguientes datos: disponemos de 93 salones de
juego, 5 bingos, 3 casinos y una planta de máquinas tipo B,
conocidas como tragaperras, que son 4.000 máquinas. Generan,
para que nos hagamos una idea, unos ingresos vía tasas de
525.000 euros y unos ingresos vía impuestos de más de 32
millones de euros en nuestra comunidad. 

Sin embargo, las Islas Baleares son la única comunidad
autónoma que no dispone de una normativa específica de juego
y que hasta la fecha se ha ido parcheando con normativa de
distinta índole sin que el sector dispusiera de un marco
normativo específico. Nos preocupa también el problema de la
ludopatía, como ya hemos hablado en alguna ocasión en las
comisiones de Sanidad, y está conectado con esta normativa que
se ha presentado recientemente por parte del Govern. La
desregulación que venía sufriendo nuestra comunidad ha
generado problemas de distinta índole, pero fundamentalmente
el más grave que nosotros detectamos es que, por ejemplo, el
sector de las apuestas y apuestas on line no tenía una regulación
específica y... el sector venía reclamando esta regulación en un
rango, en una norma con rango de ley. 
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El programa electoral del Partido Popular ja dejaba claro que
este era un compromiso y por eso, Sr. García, le queremos dar
la enhorabuena, igual que al Govern, por haber presentado
recientemente el borrador de la primera ley de juego de las Islas
Baleares y querríamos conocer cuáles son sus lineas generales.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado. Mire, el borrador de la ley de
juego, que se ha puesto a disposición de todos los agentes
sociales, participantes, sector y grupos parlamentarios, tiene una
finalidad que se puede concretar en dos actuaciones: una,
simplificación administrativa, y dos, aglutinar toda la normativa
dispersa que en todos estos años se ha venido desarrollando,
evidentemente por necesidades del sector y que de alguna forma
no tenían un paraguas único, que era una ley. Somos la única
comunidad que no tenemos Ley de juego, el juego representa
una actividad económica, como muy bien usted ha definido y
moviliza recursos, moviliza personas y crea riqueza, por tanto,
necesita un marco jurídico claro y de referencia.

Se basa sobre cuatro principios: la transparencia, la
protección al menor y a los sectores vulnerables, la prevención
a los perjuicios a terceros y la garantía del pago de premios.
Respecto a los derechos de los usuarios, está centrado en el
menor y en aquellas personas que de alguna forma por voluntad
propia o ajena, no se les puede permitir el acceso a estos centros
y a estos establecimientos; es decir, el menor no puede entrar a
jugar evidentemente y hay personas que tampoco deberían de
entrar a jugar. Hay que protegerles y hay que garantizar que esto
se cumpla.

Por otro lado regula la actividad del sector, toda esta
normativa estaba dispersa y se centra en una única ley. Se
incorporan los locales de apuestas para dar soluciones a las
apuestas deportivas, sobre actos deportivos y por tanto,
necesitábamos una regulación. También se incorpora toda la
regulación vinculada a las nuevas tecnologías porque estaban
dispersas y se remite a una normativa básica. Y en el fondo esta
ley como todas, persigue algo muy importante, conseguir el
máximo consenso, conseguir de alguna forma que regule una
actividad económica y un sector, que garantice una
transparencia. Y sobre todo en este caso, juego responsable que
es lo que creo que tenemos que abanderar y seguir todos.

Por lo tanto, esta ley saldrá con el máximo consenso y se
perseguirán aquellas actuaciones que realmente no cumplan la
legislación.

I.13) Pregunta RGE núm. 1654/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris per ser nomenat membre del
Consell Escolar de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta RGE núm. 1654/14, relativa a criteris per
ser nomenats membres del Consell Escolar de les Illes Balears
que formula la diputada Sra. Conxa Obrador i Guzmán del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació,
el passat mes de gener el Consell de Govern va nomenar
vicepresidenta del Consell Escolar una persona que vostè va
proposar en base als seus mèrits com a personalitat de reconegut
prestigi.

El Reglament d’organització i funcionament dels consells
escolars de les Illes Balears especifica en el seu article 8, que les
personalitats designades per la conselleria han de ser reconegut
prestigi en el camp de l’educació, de l’educació, Sra.
Consellera. Per això ens ha estranyat que el Govern hagi
eliminat de l’acord de nomenament d’aquesta persona que el seu
prestigi hagi d’estar relacionat dins l’àmbit educatiu.

Hem investigat i no hem pogut trobar cap mèrit educatiu que
pugui justificar la designació d’aquest càrrec. Per tant li
demanam, quins han estat els criteris que s’han contemplat per
nomenar el nou membre del Consell Escolar a les Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Perdoni
però no és l’article 8, és l’article 9. I els criteris que hem emprat
són els que marca la Llei dels consells escolars de les Illes
Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, en la redacció que li dóna la disposició final segona
del Decret 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria
de personal i administratives quant a la reducció del dèficit
públic en el sector públic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

El Reglament diu específicament que les persones que
designa la conselleria han de tenir relació amb l’àmbit educatiu
i el seu prestigi ha d’estar relacionat amb l’educació.

Per tant, vostè sap perfectament que aquesta persona no té
cap prestigi reconegut a l’àmbit educatiu. Per tant, amb aquest
nomenament vostè ha alterat i vulnerat de manera conscient el
Reglament del consell escolar, una mostra més de la seva
manera d’entendre la legalitat vigent, que la duran a vostè a
donar explicacions davant dels tribunals.

Miri, Sra. Consellera, vostè ha manipulat el requisit del
Reglament del consell escolar perquè el seu únic interès és
nomenar algú de la seva confiança política, amb carnet del Partit
Popular, una persona que pugui defensar i votar a favor de
qualsevol aberració pedagògica que presenti el seu departament.
Especialment en un moment delicat, on el consell escolar haurà
de debatre l’ordre de desenvolupament del TIL per als propers
cursos escolars.

Dir amen al Govern és l’únic mèrit de la persona que vostè
ha elegit, un exemple clar de manipulació ideològica i
doctrinària que el seu partit ens vol imposar. Vostè amb aquest
nomenament insulta els docents i insulta tota la comunitat
educativa. 

Una vergonya, Sra. Consellera!

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, conec
perfectament el que diu l’article 9 de la llei d’àmbit autonòmic
de consells escolars. M’hauria agradat que aquesta
meticulositat, aquesta exigència que vostè té ara aquí, l’hagués
emprada quan vostès van nomenar la llista de persones de
reconegut prestigi, que jo tenc aquí davant i no donaré noms,
vostè ha tingut la deferència de no fer-ho, jo tampoc ho faré. De
reconegut prestigi, alguna ni tan sols surt a google o als mitjans
informàtics...

(Remor de veus)

Miri, jo li diré que dins el sector educatiu no només...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats!

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

...el sector educatiu el formen professorat, docents, titulars de
centres, personal no docent...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci per favor!

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

...representants de pares, ajuntaments, administracions insulars.
La cara la té vostè perquè gestos en podem fer molts i la cara es
demostra amb els fets...

(Remor de veus)

Respecti’m el meu torn, sense fer gestos, així com jo l’he
respectada a vostè. Com a mínim aquest mínim d’educació se
li demanaria.

(Alguns aplaudiments)

En segon lloc li diré que aquesta senyora reuneix els
requisits que marca l’article 9, perquè pertany des de fa molts
d’anys a una reconeguda institució dins l’àmbit educatiu. Jo li
repetesc, que són molts els aspectes, i ella pertany des de fa
molta estona a la junta directiva de la FAIB-CONCAPA i que
precisament és una institució de l’àmbit educatiu, perquè
l’àmbit educatiu el formen moltes institucions: pares,
professors, titulars. 

Per tant, senyora, reuneix els requisits i repassi els
nomenaments que van fer vostès i no exigeixin als altres el que
vostès no van fer per a vostès mateixos.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 1657/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dret a decidir de la dona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta RGE núm. 1657/14, relativa a dret a
decidir de la dona que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Arran de l’aprovació de l’avantprojecte de llei d’avortament
del Govern del Sr. Rajoy, hem escoltat opinions dins el PP que
hi estan radicalment en contra, com la directora de l’Institut de
la Dona de les Illes Balears, o vostè mateix, Sr. Sansaloni, que
ha dit que la trobava “restrictiva i que volia escoltar els
professionals”.
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Ahir tenguérem l’oportunitat d’escoltar el Sr. Bauzá, que va
afirmar: “es el derecho del no nacido el que se tiene que tener
en cuenta en la nueva ley”. Per aquest motiu, li demanam si està
d’acord amb una llei d’interrupció de l’embaràs que respecti el
dret a decidir de la dona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Aquesta
pregunta, vostè ho recordarà, perquè si no el problema és més
seriós del que em pensava, que ja es va formular aquí per part
del seu grup, en boca de la seva portaveu al Sr. Bauzá. A més,
perquè crec que ja es repeteix excessives vegades...

(Remor de veus)

...les pàgines 5192 i 5193, de dia 4 febrer, així ho reflecteixen
i pot vostè recórrer a aquestes i no fer una interpretació tan
parcial.

Per tant, la meva postura sobre si és necessari modificar la
llei que el Partit Socialista va presentar, va aprovar i és ferma
l’any 2010? Sí, per què? Per l’article 13...

(Continua la remor de veus)

Pel tema de les menors. Vostè no sé quina posició té, és
necessari modificar-la? Sí, en aquests moments tenim un
avantprojecte, he manifestat que s’ha d’escoltar la societat,
professionals, molta gent per fer-la el més integradora que sigui
possible...

(Continua la remor de veus)

...però el que li puc dir, Sr. Thomàs, és que ha de llegir la
totalitat de les declaracions i no fer referència tan sols a una
frase. I ha d’escoltar més i no repetir excessivament les
preguntes, en bé d’aquest parlament, perquè ja em va fer la
pregunta la setmana passada en base a una intervenció de feia
quinze dies i ara em repeteix la pregunta de dia 4 de febrer del
seu mateix partit.

(Remor de veus i aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Sansaloni, aquest diputat i qualsevol diputat li demanarà
les vegades que consideri oportunes...

(Remor de veus i aplaudiments)

Vostè, Sr. Conseller, davant aquesta reforma de
l’avortament, que és retrògrada, autoritària i descentrada, haurà
de transmetre quina és la seva opinió, perquè la societat té dret
a conèixer quina és la seva opinió. Si les dones tenen dret a
decidir o no, perquè vostè entre altres coses, com a conseller de
Salut, haurà d’informar el Govern d’Espanya davant aquest
avantprojecte.

Europa té un projecte homologat, amb terminis que és quan
la dona té dret a decidir la seva interrupció, sense permisos ni
autoritzacions de tercers. En aquest país es va avançar l’any
2010, una llei homologada, amb el consens de tots els partits
excepte el PP, que no ha creat cap problema, tot el contrari, l’ha
solucionat. Ha donat seguretat jurídica a dones i a professionals
i no ha creat problemes. Cada un ha decidit el que ha volgut.

Avui hem conegut una nova enquesta, el 85% de ciutadans
rebutgen la seva reforma i el 86% diu que la dona ha d’elegir
lliurament sobre la seva maternitat. Fins i tot el 71% de votants
del PP no la volen tocar. Els 150.000 metges d’aquest país han
dit que no és acceptable deixar una decisió tan important en
mans de tercers.

Sr. Sansaloni, el 70% dels seus ginecòlegs també ho diu.
Vostè s’haurà de definir, vol interferir com en un estat totalitari
a la consciència de les dones, ningú és obligat a avortar. Deixi
que elles decideixin sobre el seu cos i no demanin permís a
ningú. La pregunta és molt simple, està d’acord o no amb una
interrupció voluntària de l’embaràs que respecti el dret a decidir
de les dones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Si ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, jo li ho tornaré
explicar. La llei s’havia de modificar, a pesar de la postura que
vostè manifesta, per l’article 13.4, en el qual una menor d’edat
de 16-17 anys ha d’informar als seus pares per tenir una
interrupció voluntària de l’embaràs.
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A més, vaig manifestar la meva postura el mes de desembre,
a principis de gener, quan vaig dir quines havien de ser les
persones escoltades. Dins aquestes persones, allò que tenc clar
és que el seu posicionament doctrinari, maximalista, radical, no
seria una de les persones que recomanaria que escoltés el
ministre...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

El que tenc claríssim és que hi ha molts bons professionals
que poden fer arribar les seves visions i poden enriquir el text de
l’avantprojecte, del qual vostè es basa en la redacció definitiva.
I, per tant, l’error en què va caure el seu partit l’any 2010, esper
que sigui esmenat i per tant, tenguem una millor llei
d’interrupció voluntària...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

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

...de l’embaràs. En aquest esperit està fent feina el Partit Popular
i millorarà aquest avantprojecte al qual vostè es refereix. Moltes
gràcies.

(Remor de veus i aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 1646/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport marítim de
passatgers i mercaderies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 1646/14, relativa a transport
marítim de passatgers i mercaderies que formula el diputat Sr.
Carlos Luís Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. En una comunidad pluri-insular como
la nuestra, la actividad marítima es consustancial siendo las
instalaciones portuarias esenciales para cubrir las necesidades
de los residentes y por nuestro principal sector productivo de los
turistas, siendo el transporte marítimo de pasajeros y mercancías
calificable de estratégico para el desarrollo económico y social
de nuestra comunidad.

Nuestro estatuto confiere en sus artículos 30.5 y 30.6, la
competencia exclusiva en materia de puertos no calificados de
interés general por el Estado y en transporte marítimo entre
puertos de nuestra comunidad, gestionando tales instalaciones
portuarias el ente público Ports de les Illes Balears, autoridad
portuaria propia creada por un govern del Partido Popular, que
ante la mala herencia recibida de la pasada legislatura se
esfuerza continuamente en su optimización.

Las instalaciones portuarias autonómicas se complementan
con los puertos dependientes del Estado, entre otras necesidades
en las de comunicación marítima. Especial mención requiere el
transporte marítimo de mercancías por su papel clave para
nuestra comunidad, ya que el 90% de mercancía nos llegan vía
marítima. Además de nuestra capacidad de exportación de
productos del sector primario como los elaborados sin olvidar
el transporte de pasajeros. Al respecto recordar el esfuerzo que
hace este gobierno en presupuestar desde el principio la cuantía
total necesaria para cubrir la parte autonómica del descuento de
residente, a diferencia del anterior gobierno. Además de un
importante segmento del turismo, como son los cruceros. 

La actividad en nuestros puertos es un claro indicador de la
situación económica de nuestra comunidad. Por ello es
importante conocer los datos concretos y actuales de la
actividad portuaria en su conjunto. En este caso de los puertos
dependientes de nuestra comunidad, de donde es responsable el
Govern mediante el ente Ports de les Illes Balears.

Así, por la importancia de conocer tales datos
fundamentales, Sr. Conseller de Turismo y Deportes, le formulo
la siguiente cuestión: ¿cuál es la situación del transporte
marítimo de pasajeros y mercancías en los puertos de
competencia de la comunidad autónoma? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, li vull recordar
també per emmarcar les dades que ara li presentaré, que Ports
IB en aquest moment, en comparació a fa un parell d’anys, té un
pressupost que ha minvat un 63%, ha passat de 51 milions
d’euros a 19 milions d’euros.

Les dades de passatgers i mercaderies de l’any 2013 són
excelAlents. Primer, han arribat als nostres ports més de 1.700
bucs mercants, que és un 45% més que l’any 2010. El nombre
de passatgers ha estat de 464.500, que és un 105% més que
l’any 2010. El nombre de vehicles ha estat de més de 103.000,
un 120% més que el 2010. El nombre de creuers que han arribat
als nostres ports han estat 12, l’any 2010 no en va arribar cap.
El nombre de passatgers de creuers, 3.191, any 2010 cap
passatger.

Aquestes dades distribuïdes per ports són les següents: al
port de Sant Antoni han arribat més de 230.000 passatgers, 589
bucs i més de 53.000 vehicles i 1 creuer amb 193 passatgers. Al
port de Ciutadella han arribat més de 232.000 passatgers, 1.109
bucs, més de 49.000 vehicles i 5 creuers amb 2.163 passatgers.
I al port de Cala Ratjada han arribat 11 bucs amb 1.586
passatgers. Al Port de Sóller, 6 creuers amb 835 passatgers.
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Aquestes dades són excelAlents i han millorat les dades
d’abans de començar la crisi econòmica l’any 2008. Respecte
d’aquell any, s’han incrementat els bucs un 10%, els passatgers
un 30% i un 24% els vehicles. A més, s’han aconseguit
augmentar els ingressos en un 47,6% i reduir la despesa a un
53,2%. Cal remarcar que el 2012 va ser el primer any que varen
arribar creuers als nostres ports i que estam fent feina per
incrementar les dades, assistint a la Fira de Creuers de Miami i
treballant en la declaració dels ports de Ciutadella i Sant Antoni
com a ports Schengen. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 1653/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reintegrament dels fons
estatutaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta RGE núm. 1653/14, relativa a
reintegrament dels fons estatutaris que formula la Sra. Diputada
Margalida Cabrer i González del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Les
anomenades inversions estatutàries que contempla la disposició
transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia i que estaven
congelades, que estan congelades des de l’any 2011, varen
suposar que els anys 2009 i 2010 rebéssim per capítol 7, via
transferència de capital, un total de 350 milions d’euros que
l’Estat ens va transferir de forma anticipada, corresponents a 22
convenis que obligaven la nostra comunitat autònoma a fer
distintes inversions amb distints ministeris. Ministeri
d’Indústria, de Comerç, Defensa, Foment, Medi Ambient,
Turespaña, etc.

A la vegada, la nostra comunitat autònoma va signar uns
altres 13 convenis amb els consells insulars i amb la Universitat,
per dur a terme aquestes inversions. Parlam d’una varietat de
convenis que resulta que pràcticament no s’ha desenvolupat, ni
s’ha executat. I això és així perquè els doblers que vàrem rebre
de l’Estat se varen destinar a despesa corrent, per tant, el
Govern quan va arribar l’any 2011 va trobar que no hi havia cap
euro a la caixa d’aquests 350, que s’havien gastat tots, que no
s’havien fet les inversions i que s’havia de justificar davant
Madrid aquesta despesa conveniada.

Davant aquesta greu situació d’incompliment massiu dels
convenis, amb unes clàusules clares que en cas d’incompliments
s’havien de retornar els doblers amb els interessos de demora,
ens agradaria conèixer quina ha estat l’estratègia, quina ha estat
la feina i els mecanismes arbitrats des del Govern de les Illes
Balears per tal d’evitar aquest reintegrament que suposaria un
autèntic daltabaix i desastre per a les nostres arques públiques.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, el Sr.
Vicepresident.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, desde el
inicio de esta legislatura este gobierno, a diferencia de lo que
hizo el gobierno del pacto, que no se ocupó del problema,
estamos trabajando para intentar ejecutar y justificar los
convenios de colaboración entre la Administración del Estado
y la comunidad autónoma referidos a las inversiones estatutarias
de las anualidades 2009 i 2010. 

El objetivo final no es otro que no tener que reintegrar ni un
solo euro al Estado de los fondos transferidos y no ejecutados
en plazo, unos fondos finalistas que, sin embargo, el gobierno
anterior se gastó muy alegremente en gasto corriente o incluso
en aquellas famosas inversiones silenciosas que, por cierto, aun
no las hemos visto, y a día de hoy puedo confirmarle que se ha
justificado alrededor del 75% de las cantidades transferidas, que
ha sido un total de 356 millones; y por otro lado también quiero
confirmarle que hemos conseguido prorrogar 14 convenios y se
está negociando la firma de las addendas correspondientes, con
el fin de poder prorrogar i reprogramar las actuaciones. 

También estamos trabajando en la reclamación de los fondos
al Estado no transferidos, que están pendientes de transferir aun,
y que tienen un montante alrededor de 117 millones de euros. 

Y para la consecución de este fin este gobierno está
desplegando un trabajo intenso: se han constituido 16
comisiones de seguimiento -he de decirle que en el gobierno del
pacto sólo se constituyeron 6- y se ha celebrado un total de 63
sesiones hasta ahora, en esta legislatura; el gobierno del pacto
sólo se reunió 10 veces. Y he de confirmarle que a día de hoy ha
sido posible ya evitar el reintegro de 51 millones de euros.
Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 1642/14, de l'Hble. Diputada
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a targeta de descomptes per a militants de partits
polítics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE 1642/14, relativa a targeta de
descomptes per a militants de partits polítics, que formula el
diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS.
Té la paraula.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, en primer lloc
m’agradaria que em contestàs com a president del Govern, no
com a membre del Partit Popular. Ho dic perquè la resposta del
Sr. Gómez ha semblat més contestar com a membre del Partit
Popular que no com a vicepresident, el que demostra que no sap
on es troba.

Això és el primer. El segon: davant la possibilitat que un
partit polític, en concret el Partit Popular, faci beneficis per ser
afiliats amb descomptes a unes 300 empreses, i tenint en compte
la reclamació que avui hi ha de la societat de transparència en
l’actuació dels partits polítics i del Govern, els casos que hi ha
hagut de finançament ilAlegal de partits polítics i els tractes de
favor a empreses que també hi ha hagut, davant això, què opina
el president del Govern que hi hagi partits polítics que ofereixin
descomptes als seus afiliats a comerços i a empreses diverses?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, la meva valoració és positiva. Allò important, allò
fonamental és que es faci amb total transparència i màxima
normalitat, i no veig cap problema perquè comerços i empreses
que així voluntàriament ho desitgin puguin oferir avantatges o
descomptes a un grup, a una comunitat, en aquest cas a un
partit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Bé, és evident que no és el mateix un partit polític, i un partit
polític que està en el govern, que no una entitat social o sindical
que no pot fer tractes de favor a empreses. Això és evident. 

Però a més pensi una cosa, Sr. President, vostè com a
responsable màxim del Govern haurà de demanar a la
Intervenció de la comunitat autònoma una relació dels negocis
que facin donatius en espècies al Partit Popular, indirectament
en aquest cas a través dels seus militants, per quedar incursos en
causa d’incompatibilitat de contractació en virtut de l’article 4.2
de la Llei de finançament de partits polítics, que diu ben clar, en
el seu article 4.2.c) i d), que no podran contractar aquestes
empreses amb l’administració ni tampoc rebre subvencions. I
parla de donacions directes o indirectes, incloses les donacions
en espècies, la Llei de finançament de partits polítics.

Per tant és conscient vostè, Sr. Bauzá, de l’obligació que
tendrà de controlar que aquestes empreses no rebin ni
subvencions ni contractacions per part de l’administració? 

I, per altra banda, també hauríem de saber si realment s’ha
explicat bé a aquestes empreses quin és el perjudici que tendran
a partir d’ara, perquè la veritat és que crec que des del Partit
Popular en aquest cas estan perjudicant a totes aquestes
empreses, que automàticament ja deixen de ser possibles
contractistes o beneficiàries de subvencions de l’administració
pública, i li record que la seva obligació ara serà controlar que
hi hagi aquesta aplicació estricta de la Llei de finançament de
partits polítics, Sr. Bauzá; serà la seva responsabilitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, em sorprendria
que vostè avui deixàs de dir no a tot i que pensi coses rares,
perquè em faria pensar i emprar aquell refrany que diu piensa
el ladrón que todos son de su condición. 

(Remor de veus)

Mirin, s’ha de respectar, i vostè hauria de respectar la
llibertat d’aquelles persones i d’aquells comerços que
voluntàriament volen oferir els seus descomptes o avantatges a
un colAlectiu, a un grup de persones, més de 22.000 afiliats, que
així ho han proposat.

Sr. Barceló, el Partit Popular no ha inventat absolutament res
amb aquesta targeta; fa molts d’anys que s’empra. De fet ho
empren els sindicats, i no he sentit per part seva cap tipus de
crítica, tot el contrari. 

Però sí que, Sr. Barceló, li he de dir que em preocupen
diverses coses: em preocupa el poc respecte que té vostè de cara
a la llibertat dels altres; em preocupa molt el posicionament i els
comentaris d’un partit, el seu, davant els comentaris o davant la
llibertat d’uns altres, i em preocupa -i li ho diré- perquè fins i tot
això fa pensar en èpoques gens democràtiques. En el seu tweet,
al seu compte oficial, el Sr. Pere Sampol diu: “Vull saber els
300 establiments que fan descomptes als ‘peperos’ per no
entrar-hi pus mai més”.

(Remor de veus)

És aquest el tipus de perjudicis a què vostè ha fet referència?
És aquest el tipus de perjudicis?

(Alguns aplaudiments)

Perquè, Sr. Barceló, aquests comentaris, aquestes actituds,
aquests comportaments són d'una altra època, que jo no he
viscut, jo no sé vostè, però que no s’hauria de tornar a produir.
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Sr. Barceló, des del minut 1 vostè, el seu grup, han titllat
aquest govern de govern antidemocràtic, però els seus
comportaments, les seves actituds, les seves frases, els seus
comentaris, no fan que siguin en aquest cas vostès exemple de
comportament antidemocràtic. Vostès fan exemple d’una actitud
dictatorial.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 1659/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compromís contra les
prospeccions petrolíferes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE 1659/14, relativa a compromís
contra les prospeccions petrolíferes, que formula la diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, li voldria
demanar sobre l’amenaça que recau sobre les Illes Balears a
causa de les possibles prospeccions petrolíferes al Golf de
València, un perill per al nostre patrimoni marí, per a la nostra
fauna i flora, la nostra sostenibilitat com a societat des del punt
de vista ambiental, social i econòmic.

Aquí, a les Illes Balears, hi ha un clam únic contra aquestes
prospeccions, social i polític. Li deman, Sr. President, que se
situï on toca, unint esforços i no cercant divisions. Aquest tema
és un tema d’estat i com a tal l’hauríem de tractar. Ahir el vaig
escoltar a una entrevista i em varen quedar alguns dubtes que
ens agradaria que ens pogués aclarir avui en seu parlamentària.

Vostè és partidari...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

...Sr. President, o no ho és, de fer un front comú?, de
demanar una entrevista al president del Govern d’Espanya, el
Sr. Rajoy, tant des del punt de vista polític com social? I un
darrer dubte, Sr. President: arribarà als jutjats per defensar les
Illes Balears contra les prospeccions petrolíferes? 

M’agradaria un sí o un no. Crec que és necessari que ho
aclareixi. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, com cada
dimarts jo venc aquí a contestar les seves preguntes, ho faig de
gust, però també avui li voldria fer una reflexió, i és que
m’explicàs el seu posicionament.

M’explicaré. El dia 23 de desembre de l’any 2010 es va
aprovar el Reial Decret 1775, publicat al butlletí oficial el 22 de
gener de 2011, el butlletí oficial que aprovava les prospeccions
petrolíferes. La Generalitat Valenciana i els ajuntaments de
Gandia, València i Cullera varen interposar recursos
contenciosos administratius que finalment no varen prosperar
perquè el Govern de l’Estat els va desestimar. Sap vostè què va
fer el govern del pacte?, no va interposar cap tipus de recurs i
tenia dos mesos per interposar, i quan no va interposar això
implica -li ho diré textualment- autorización que deviene acto
firme y consentido. 

(Remor de veus)

Durant aquest temps la presidenta del Consell de Mallorca,
que era vostè, el president del Consell de Menorca i el president
del Consell d’Eivissa no varen dir absolutament res. Només una
persona va dir alguna cosa, el president del Govern del pacte, el
Sr. Antich, que va dir textualment: “No es preocupante, no es
ningún escándalo”.

Avui, tres anys i dos mesos després, vostè ve aquí amb cara
tràgica i exigeix el que vostès no varen fer durant tot aquest
temps. La meva pregunta és molt senzilla, també; m’agradaria
saber: està vostè d’acord amb les prospeccions?; hi està vostè en
contra?; o depèn del moment?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol, té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies... Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, lamentable
és que quasi després de tres anys encara no se n’hagi adonat que
vostè és el president del Govern de les Illes Balears...

(Remor de veus)

...i a vostè li pertoca decidir les qüestions.

(Alguns aplaudiments)

Miri, la legislació estatal que permet les prospeccions ve des
de l’any 98, president José María Aznar; per cert, ministre Sr.
Abel Matutes.

(Més remor de veus)
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Des de llavors s’han autoritzat i denegat diferents
prospeccions i estudis per part de governs socialistes i governs
del Partit Popular. Però si ens quedam amb aquesta brega, Sr.
President, no aclarim res per a la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma. 

Que no entén que ara estam en el moment clau de dir sí o no
a aquestes prospeccions petrolíferes que afecten les Illes
Balears? Senyor...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, senyors diputats.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Miri, el ministre Soria ha dit textualment i públicament que
hi està a favor. Jo vull saber, Sr. President del Govern, si vostè
li ha demanat reunió urgent, al ministre Soria; sí o no? El Sr.
Cañete ha de definir si la valoració d’impacte ambiental és
positiva o no, que és l’únic que pot aturar les prospeccions
petrolíferes. Sr. President del Govern, vostè ja té demanada
reunió amb el Sr. Arias Cañete?, sí o no? Sr. President del
Govern, vostès està d’acord o no a fer una reunió amb el
president del Govern d’Espanya, que és qui ho pot aturar en
aquests moments, entre tota la societat i les forces polítiques?
L’Advocacia de la comunitat autònoma, Sr. President, ja té
estudiat un possible recurs jurídic sí o no? L’Advocacia de la
comunitat Autònoma, Sr. President, té estudiats possibles
recursos a la Unió Europea sí o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, escoltant-la
li recoman que vegi una pelAlícula, Regreso al pasado, perquè
tot el que vostè ha dit és el que hauria d’haver fet.

(Remor de veus)

Sra. Armengol, vostè sap..., vostè sap, o ho hauria de saber,
que aquest govern ha fet tot el que està a les seves mans
precisament en aquest moment per estar en contra, amb
informes de la Comissió Balear de Medi Ambient absolutament
contundents. Vostè sap o hauria de saber que fins que no hi hagi

una resolució afirmativa o d’autorització aquest govern no pot
fer absolutament res. Això vostè ho ha de saber, i vostès varen
tenir l’oportunitat dos mesos després.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats.

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

Vostè no sap..., vostè no sap, i jo l’inform, que si hi hagués
una autorització positiva aquest govern, aquest, no un altre,
aquest que ha de resoldre els problemes que un altre govern va
callar o va aprovar, aquest, interposarà totes les impugnacions
que facin falta per defensar allò que vostès no han defensat mai.

Però encara no em queda clar, Sra. Armengol; està vostè a
favor de les prospeccions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

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

...està vostè en contra, o simplement depèn del moment?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 5523/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
i concertació social.

LA SRA. PRESIDENTA:

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la
InterpelAlació... Silenci, senyors diputats, per favor. El segon
punt de l’ordre del dia correspon al debat de la InterpelAlació
RGE 5523/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política del Govern i concertació social.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Joana Barceló, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores diputades,
senyors del Govern, l’atur, la manca de feina, les dificultats de
crear ocupació, són el principal problema dels ciutadans, també
a les nostres illes, i davant aquest problema que els ciutadans
assenyalen com el més prioritari, hem de començar afirmant que
la nostra comunitat autònoma, la comunitat autònoma de les
Illes Balears, és l’única comunitat de tot l’Estat espanyol que
avui, en plena crisi econòmica i laboral, que avui, passat
l’equador de la legislatura, no compta amb cap acord, amb cap
pacte, amb cap estratègia pública de l’àmbit laboral; l’única
comunitat autònoma avui en què el seu govern ha estat incapaç
de fer seu el principal problema de la gent i actuar.

Tan just ho repassaré, i ho podem fer amb totes i cadascuna
de les comunitats autònomes. A Catalunya, Pla general
d’ocupació de Catalunya 2012-2020; Múrcia, Pacto para la
promoción del empleo en la región de Murcia 2011-2014;
Castella i Lleó, Estrategia integrada de empleo, formación,
prevención e igualdad 2012-2015; Extremadura, Plan de
acción integral de empleo, emprendedores y empresas; Galícia,
Pla d’ocupació juvenil 2014-2015; Astúries, Acuerdo para el
empleo y el progreso de Asturias 2013-2015, Pla d’ocupació de
joves 2013-2015; Aragó, Acuerdo social para la competitividad
i el empleo de Aragón 2012-2015, Pla estratègic 2012-2015 de
joventut; Canàries, Pla d’ocupació juvenil; País Basc, Estratègia
basca d’ocupació; Andalusia, Pla de xoc per a l’ocupació a
Andalusia; València, Pla estratègic del Servei d’Ocupació 2014-
2020; La Rioja, Segon pla de formació professional de La Rioja
2012-2015. Totes, totes les comunitats autònomes tenen
propostes concertades de lluita contra l’atur i per a la creació
d’ocupació. 

Aquí, en quasi tres anys de govern, tenim la presentació
d’un esborrany de pla d’ocupació; es va fer dia 20 de novembre;
una segona reunió per presentar aportacions el mes de
desembre, i res més, dos mesos en blanc. Vertaderament a les
alçades que estam ens podem permetre dos mesos en blanc?
Vertaderament aquesta -i així s’explica- aquesta prioritat del
Govern sobre l’ocupació, Sr. Conseller? 

I no només és açò, perquè aquestes propostes de concertació,
de concertar la política laboral i d’ocupació, que és una
responsabilitat d’aquesta comunitat autònoma en el seu marc
competencial, han estat objecte de múltiples acords en aquest
parlament, des del 17 de febrer del 2012: “El Govern presentarà
de manera urgent un pla d’ocupació juvenil”, 17 de febrer del
2012; mirin quina urgència. Dia 22 de maig del 2012, una
proposta en aquest cas del Grup Parlamentari Socialista
aprovada per unanimitat: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes a concertar amb els agents econòmics i
socials el Pla d’ocupació 2012-2016 -ja som a l’any 2014- amb
l’objectiu d’establir mesures necessàries d’acció pública i
privada que permetin el compromís públic...”, etc.; el segon
punt: “Possibilitat d’acordar de manera concertada i urgent
mesures per als colAlectius amb especials dificultats”. Açò era
el maig del 2012.

Però fins i tot el seu propi grup, el Grup Popular, en el debat
de l’estat de la comunitat, dia 27 de novembre del 2012 el Grup
Popular instava el Govern de les Illes a dissenyar un pla

d’ocupació juvenil per fer front a un dels problemes principals
de les Illes Balears.

I més encara. Dia 24 de maig, perdó, dia 14 de maig del
2013, una vegada més: “...que s’habilitin els recursos econòmics
per concertar un pla d’ocupació amb mesures d’urgència”,
primer punt; el segon punt: “Les persones que no reben cap
prestació seran colAlectiu prioritari”; tercer punt... Continuam?
Res, tot incomplert. Fins i tot posam en entredit, per aquesta
inacció que no té explicació, la pròpia paraula donada pel
president de la comunitat, que va sortir en els mitjans de
comunicació anunciant que faríem de manera urgent un Pla
d’ocupació, una gran notícia! Va omplir tots els mitjans de
comunicació, però avui encara aquest compromís del propi
Govern de la comunitat autònoma està buit de contingut.
Tampoc no val la paraula del president, Sr. Conseller?

Per tant, davant tots aquests acords incomplerts li hem de
demanar avui respostes. Com estructuram aquesta teòrica
urgència pactada i acordada per tots del mes de febrer del 2012
i que s’ha anat succeint en el temps i que no arriba mai a
concretar-se? Per què la concertació, açò ens agradaria
assenyalar-li, no és un acte voluntari quan parlam de política
ocupacional? Malgrat no creguin amb el diàleg social com un
instrument de cohesió social i que és difícil no creure-hi amb el
que vivim avui, quan el brutal increment de les desigualtats
socials van lligades fonamentalment a l’accés i a la qualitat del
treball que tenim. Però simplement recordar-li que no és un acte
voluntari, la concertació dins l’àmbit laboral és una obligació
del Govern que vol complir la legalitat i per açò li hem de
demanar i li hem d’exigir des d’aquesta tribuna compliment de
les normes que obliguen el Govern de la comunitat autònoma a
concertar. Normes a tots els nivells, a Europa Estratègia 2020
d’una manera molt clara: “reforzar la capacidad de
interlocución social y hacer un uso pleno del potencial de
resolución de problemas que ofrece el diálogo social a todos
los niveles, europeo, nacional, regional, sectorial y de
empresa”. Aquest és l’instrument que Europa ens dóna a nivell
general. 

Però també Europa ens ho assenyala de manera específica en
el programa de garantia juvenil, que s’ha d’instaurar ja en el
2014, a través de les recomanacions del Consell d’Europa, de 22
d’abril de 2013. I què ens diuen? Que una de les tres directrius
que dóna el Consell d’Europa és, la primera, adopció del treball
basat en l’associació. Els interlocutors socials a tots els nivells
han de participar activament en el disseny i aplicació de les
polítiques de garantia juvenil. Però també ho diu l’Estat, a la
Llei 56/2003, d’ocupació, “la interlocució és obligada”, articles
18 i 2 d’aquesta llei. I també ho diu el propi Govern, en aquest
moment, l’Estat, el Partit Popular: “Plan nacional de
implantación de la garantía juvenil”, açò és de desembre del
2013. I  aquest pla, ho tenc tot allà si el volen consultar, què ens
assenyala? “El Ministerio de Empleo y Seguridad Social velará
porque los interlocutores sociales, a todos los niveles,
participen efectivamente en el diseño y en la aplicación de las
políticas dirigidas a los jóvenes”. I som ja en el 2014 i té uns
deures a complir dins els primers sis mesos, dins el primer
semestre, per tal d’implantar aquest programa de garantia
juvenil i que l’obliga el seu mateix govern.
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I encara que només sigui per compromís de programa
electoral, que sembla de vegades que és l’únic compromís que
són capaços d’entendre i de mantenir contra viento y marea.
Mirin que és curt i breu el seu programa electoral en matèria
d’ocupació, he dit les dues paraules en el seu sentit estricte, però
encara deien que “creemos que debemos avanzar, -està en
castellà l’edició que tenc-, mediante la planificación de las
medidas y acciones con que conseguir el acceso a los
colectivos más vulnerables”. Planificació de mesures i accions.

Tot açò ens obliga a demanar respostes al conseller, al
Govern, respostes que permetin tenir una explicació que
puguem entendre per què en aquesta comunitat autònoma és tan
difícil arribar a acords d’interlocució social en matèria
d’ocupació. Quan totes les comunitats autònomes ho han fet,
quan tenim totes les directrius d’Europa, d’Espanya i del propi
Govern de la comunitat autònoma, com és el Decret del SOIB,
que ens marquen la manera de com s’ha d’aprovar un Pla
d’ocupació, qui l’ha d’informar primer i com s’ha d’estructurar.
Quan aquests elements són clau i tots els d’aquí dintre ens hem
posat d’acord tantes vegades, quatre vegades, entre d’altres, a
demanar la urgència en l’actuació del Govern i que avui, quan
ja hem passat quasi tres anys de legislatura, siguem l’única
comunitat autònoma de tot l’Estat que no tinguem res.

Per tant Sr. Conseller, esperam les seves respostes, les seves
explicacions i sobretot esperam les seves rectificacions, perquè
vertaderament aquesta realitat compromesa, per tants d’acords
i de mandats a tots els nivells, sigui una realitat també en
aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Govern té la paraula el
seu representant el conseller d’Economia Sr. Joaquín García.

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

Sr. Presidente, Sra. Diputada. La verdad, era difícil o fácil
ver por dónde íbamos a mantener este debate, porque la verdad
es que era una interpelación difícil de valorar porque estamos
hablando que nació en 2012, a mediados de 2012, y por tanto,
era difícil ¿no? 

Rectificar yo creo que no, creo que no hay nada que
rectificar, tendría que ser al revés, ¿no?,  que de alguna forma
ustedes en algún momento se sumen a las actuaciones
desarrolladas y sobretodo a los resultados obtenidos. 

Mire, yo creo que cuando nos incorporamos a las tareas del
Gobierno, y creo que hay que decirlo tantas veces como sea
necesario porque es muy importante, el objetivo del presidente
fue exactamente uno, que era la creación de empleo neto.
Entiendo que el diagnóstico que se hizo fue el adecuado y por
lo tanto, las reformas que se implantaron fueron oportunas y eso

es muy importante. Fue a consecuencia de tres actuaciones
claras: reformas estructurales, que ya las hemos debatido
muchas veces, pero que están dando sus resultados, y ustedes lo
saben, y ahora iremos a los datos; ajuste al déficit, era muy
complicado, es una situación que a ustedes mismos se les había
ido de las manos y que pocas medidas tenían, o por lo menos
ninguna pusieron en marcha para adecuar el déficit a donde
teníamos que estar. Y sobretodo algo muy importante, y
aprovechando que el conseller de Economía está, pues
reiterarlo, pagar a los proveedores, pagar a los proveedores de
todas aquellas políticas y aquellos compromisos económicos
sobre actuaciones que hoy no vamos a poner en valor muchas de
ellas.

Usted se ha basado en datos y yo, la verdad, es que estoy
sorprendido, porque no sé si somos la única comunidad o no,
porque de facto sí que tenemos un Plan de empleo desde el
principio, y ustedes lo saben, pero de lo que sí me quedo
sorprendido es que, si lo importante son los hechos, las
consecuencias de las cosas que se hacen y sus resultados, y creo
que en eso como comunidad no tenemos referencia, muy a pesar
que el otro día creo que estuvo el ministro campeón del
desempleo con ustedes y habló no sé sobre qué referencias,
abanderó que nuestra comunidad no creaba empleo neto. Si los
datos del INE, más los de la propia comunidad nuestra, no son
referencia, pues ¿cuáles son referencia?

¿Quiere que le lea informes..., el último informe de
FUNCAS, en dónde nos dice dónde estábamos en el 2007 y
dónde nos quedamos en el 2011, quiere que se lo recuerde? Pues
vamos a recordárselo, como usted me ha estado recordando
cosas que han hecho otras comunidades que en el fondo, le sigo
diciendo lo mismo, quien lidera de las 17 comunidades la
creación de empleo neto es Baleares. Por lo tanto, creo que algo
se habrá hecho bien. Baleares contaba antes de la crisis con un
índice de desarrollo humano en el que se combinaban
indicadores de salud, educación y bienestar material similar a la
media española. Sin embargo, en el intervalo de tiempo que va
de 2007 a 2011, Baleares es una de las comunidades que sufre
un mayor deterioro en dicho índice, motivado por una fuerte
caída de la renta, del gasto familiar y un importante crecimiento
de la desigualdad. A eso es a lo que nos hemos enfrentado
durante estos dos años y medio.

Con respecto al tema de concertación social. Le sigo
diciendo, creo que son los hechos los que demuestran hacía
dónde se va, usted sabe que el diálogo está en nuestro gobierno,
cada uno de los miembros del equipo de gobierno, para
cualquier actuación busca el máximo consenso, reúne a todos
los agentes sociales afectados, a los grupos parlamentarios y a
partir de ahí se toman decisiones, buscando el máximo
consenso. Es cierto que ustedes el 29 de junio del 2011, después
de dos años, aquí dice: “después de un proceso largo”, que
partió de las bases del diálogo social, firmado el 24 de junio del
2007, el 25 de junio del 2009 firmaron el Pacto por la
competitividad, la ocupación y la cohesión social en las islas.
Resultado: 50.000 parados. ¿Quiere que le siga dando datos? No
sé, porque a lo mejor..., yo creo que si lo que hay que reconocer
es que las políticas desarrolladas hasta ahora han funcionado y
todas ellas buscaban una única cosa, generar empleo y es lo que
se está haciendo.
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Pero hablando de concertación social y es un término un
poco complicado o sencillo de definir, ¿no?, al final es sentar en
una mesa a los agentes sociales, a la representación de los
trabajadores, sindicatos, a los empresarios y debatir y buscar
soluciones, ¿verdad? Yo creo que el Plan de empleo está
siguiendo ese camino. Es un Plan de empleo 2013-2017, que
está vivo y que se está ejecutando, es un Plan de empleo, que
usted dice que hemos tenido sólo dos reuniones, ha habido dos
reuniones de la Mesa, y otro tipo de reuniones que van de
alguna forma avanzando en lo que ustedes quieren, en ver cómo
incorporar la mayoría de las aportaciones que en la Mesa se le
trasladaron al Gobierno, incluso aportaciones que sentados con
ustedes los grupos parlamentarios incluyeron.

Sabe que no es fácil, y no quiero poner en valor en la cámara
ahora mismo cuáles son algunas de las premisas, o algunas de
las condiciones que el Pacto por el empleo requiere, o este plan
de empleo, porque creo que hay que tratarlas en los foros que
corresponde. Pero decirles que estamos avanzando y que
estamos trabajando. Usted dice que son dos meses, no, son dos
meses de trabajo para incorporar todo lo que las partes nos han
puesto sobre la mesa que no es fácil, porque como usted sabe
nosotros el diagnóstico lo teníamos identificado, sabíamos lo
que teníamos que hacer y a partir de ahí hemos estado
ejecutando. Pero no se preocupe porque se están desarrollando,
como usted bien dice, desde el SOIB políticas activas para
trabajar en la generación de empleo. Se está trabajando desde la
Dirección General de Trabajo y sobretodo se está trabajando en
todas las consellerias, en todas las direcciones generales, todo
el equipo de Gobierno, para buscar un único objetivo que es la
creación de empleo, porque creo que el gobierno trabaja en
transversalidad y cada una de sus acciones buscan esto.

Le diré que usted sabe que a principio de legislatura se creó
un foro de concertación social, el Fòrum Balears Competitiva,
que de alguna forma sustituía a la Mesa de seguimiento de
economía, y este pacto por la competitividad, la ocupación y la
cohesión social que antes le he nombrado. Este foro avanza
sobre tres temas muy claros, es un foro tutelado desde
Vicepresidencia del Gobierno, evidentemente una acción
coordinada del Gobierno y que se trabaja sobre áreas de
financiación, sobre Plan de empleo, directrices de alguna forma
o aportaciones que se llevan y que se llevaran a la Mesa social
tripartita, que es el foro para aprobar el Plan de empleo, y
seguimiento de políticas sectoriales. Por tanto, la concertación
social desde el Gobierno desde el principio. Y si vamos a
nuestra conselleria, la comisión consultiva tripartita de
inspección de trabajo, el consejo de salud laboral, la comisión
consultiva de convenios de las Islas Baleares, el consejo de
formación profesional en el SOIB, el pleno de formación
profesional en el SOIB, el consejo general del SOIB, y la
comisión ejecutiva del SOIB, pues y creo que son foros donde
se debate y donde están los agentes sociales para debatir los
temas específicos. Le estoy hablando de dos consellerias, pero
cada una de ellas tiene sus mesas, sus comisiones, para de
alguna forma escuchar -que es lo que creo que es una
concertación social-, escuchar a la gente y a los colectivos que
les afecta cualquier actuación, y sobre todo dentro del ámbito de
las reformas y dentro del objetivo de la creación de empleo.

Le diré que tenemos hasta diez actuaciones que han sido
aceptadas de alguna forma desde el Gobierno para llevar a la
Mesa de todas las que se incluyeron, muchas globales, hemos
agrupado, por tanto, estamos trabajando para esta aprobación
del Plan de empleo. Pero fíjese y quiero empezar por dónde lo
dejamos, Baleares lidera la creación de empleo neto frente a
todas las comunidades. Baleares lleva 15 meses disminuyendo
el paro. Baleares de alguna forma ha dejado la parte más
importante de la crisis y se ha puesto a nivel de desempleo...,
que es verdad que hablamos de personas y es verdad que
hablamos de situaciones familiares en muchos casos trágicas, a
niveles del 2011, por lo tanto, a niveles de cuando los cogimos
con la trayectoria que traíamos, a niveles del 2010, perdone.

Por tanto, confíe, siga trabajando con nosotros, creo que sus
aportaciones a la Mesa yo las he considerado de valor, algunas
las podremos consensuar, otras no. Y en el fondo lo que
perseguimos todos es tener un Plan de empleo con el máximo
consenso. Pero durante no hay nada parado, se están ejecutando
políticas activas y si quiere en los próximos cinco minutos
hablaremos del ámbito de la garantía juvenil que lo he dejado
para el final.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquí s’han aprovat
acords, d’una manera molt concreta, amb un contingut molt
específic, li ho he explicat, fins i tot els dies i en té les còpies,
des del febrer del 2012 fins el mes de maig del 2013 hem
aprovat acords, i quan aquí s’aprova un acord d’instar el
Govern, el Govern l’ha de complir. M’entén? Açò funciona
d’aquesta manera. Jo entenc que el Parlament és una cosa que
a voltes sembla un poc estranya, però açò funciona així, si tots
ens posam d’acord en demanar una cosa al Govern, el Govern
és lògic que ho compleixi. I en tot cas el Govern ens ha de dir
per què no ho pot complir. Aquestes són les regles del joc
democràtic.

El 13 de maig del 2013, ja sabíem que havíem de pagar els
proveïdors, que tenien totes les dificultats. Què li demanam?
Polítiques, li demanam concertació, que totes les comunitats
autònomes, totes tenen, menys nosaltres, aquesta és la realitat.
I repeteix, quan aquí tots ens hem posat d’acord, fins i tot en
continguts específics. Per tant, nosaltres el rectificarem, doncs
escolti si vol complir amb el Parlament haurà de rectificar i dur
a aprovació un Pla d’ocupació, li agradi o no li agradi. Aquest
és el joc, però és que fins i tot el seu grup li hauria de demanar
que ho fes. Li repetesc, des de dia 27 de novembre de 2012, que
era urgent li dèiem, i espera. I ens diu: “no, perquè evidentment
totes les dades són bones”. Home, no facem trampes al solitari,
no en facem de trampes al solitari, es miri i compari i agafi les
dades mensuals d’afiliació a la Seguretat Social, no EPA, no, les
dades d’afiliació a la Seguretat Social, 2011-2014, el gener,
compari, hem perdut 20.000 llocs de feina, 19.600. 



5362 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 115 / 25 de febrer del 2014 

 

Aquestes són els llocs de feina que en dos anys s’han perdut,
i no li ho dic com un retret, li ho dic perquè és una realitat que
tenim, que no cream ocupació. En relació amb l’any 2012 sí, i
tant! Perquè l’any 2012 li he de recordar ha estat el pitjor any
laboral de tota la història d’aquesta comunitat autònoma, no el
2008 ni el 2009, ha estat el 2012, el pitjor any laboral de tota la
història d’aquestes illes, des que tenim estadística. I
evidentment el 2013 ha estat un poc millor que el 2012,
perfecte! Molt bé, però en relació amb el 2011, en què estàvem
en crisi, en una situació vertaderament insostenible, s’han
destruït 19.600 llocs de feina.

Res més, Sr. Conseller! De joves actius ocupats en tenim
3.500 menys de 2011 al 2014, 3.500 joves ocupats menys, i
10.300 joves inactius més, d’aquests que ni estudien ni fan
feina. Aquesta és la seva realitat, home, i em pot dir que l’atur
baixa, l’atur baixa amb relació a l’any passat, li torn a repetir, el
pitjor any de la història d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, l’important és que hem de complir els acords i tirar
endavant. La comunitat autònoma de Balears, amb aquestes
mesures que diu que fan mentrestant, és la comunitat autònoma
que menys mesures a nivell de disseny propi ha presentat a
l’Estat, de totes les comunitats autònomes de l’Estat la que
menys mesures ha presentat pròpies ha estat la comunitat
autònoma de Balears. És així, li puc donar el full, està publicat
en el Butlletí Oficial de l’Estat, nou, la pitjor de totes. 

Clar, en aquest sentit, doncs, sí li hem de recordar que hi ha
dades de majors de 55 anys, que l’atur s’ha incrementat un 70%,
de l’atur de llarga durada, dels treballadors que no cobren
prestacions, idò, tot això són elements d’inclusió social que són
importants tenir en compte. I que els acords d’aquesta casa hi
han fet incidència i que, repeteix, vostè ha de complir.

I només per acabar, a nivell del Programa de Garantia
Juvenil que, evidentment, hem presentat una interpelAlació
específica, perquè veim que fins i tot l’Estat avança i vostès no.
On és la concertació que l’Estat li demana per tirar endavant el
Programa de Garantia Juvenil? És l’Estat que li demana i li
demana el mes de desembre de 2013; què ha fet, amb qui parla?
I en els primers sis mesos vostè ha de presentar un programa, i
som quasi al final. 

Per tant, en aquest sentit, esper, i repetim, que puguem
complir perquè hi ha més joves inactius que mai, menys joves
ocupats i evidentment aquesta ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, ha d’anar acabant.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... no és la sortida inclusiva que vostès varen prometre en el
programa electoral. La concertació no és voluntària, Sr.
Conseller, no la pot fer com vol, hi ha un marc i unes pautes
reglades que ha de complir, de normes europees, de normes
estatals i dels propis decrets de la comunitat autònoma. En
aquest sentit, repetim, ens dol que surtin i diguin que no ho
compliran, idò, creim que ha de complir amb les normes i ha de
complir amb els acords d’aquest parlament. En aquest sentit
reiteram que necessita rectificació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica. Té la paraula el conseller, Sr.
Joaquín García, per un temps de cinc minuts.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada. Mire, yo... ya basta porque
en el fondo lo que quería tener es un debate constructivo, pero
usted me quiere llevar a no sé dónde y entonces vamos a poner
las cosas donde están. 

Mire, este gobierno ha presentado un Plan de empleo, ¿de
acuerdo? 208 iniciativas, 7 objetivos, cada uno de ellos
cuantificables, definibles y con un presupuesto, ¿sabe? Mire
usted cuáles son las aportaciones que ustedes han trasladado
sobre este plan de empleo, y entonces valore su compromiso y
su actitud frente al Plan de empleo que hemos presentado. Ese
Plan de empleo se aprobará en los términos definidos y en los
plazos ejecutados. Siempre diciendo lo mismo, siempre
diciendo lo mismo, llevamos tres años trabajando para generar
empleo. Le voy a llevar a los datos, hoy ya no les interesa los
datos de la EPA, hasta hace poco me los ponían siempre sobre
referencia. Yo le voy a hablar del cuarto trimestre, según la
EPA, ¿eh?, le voy a hablar.

Evolución de la ocupación en las Islas Baleares en los
cuartos trimestres de los últimos años: 2010, 450.000; 2011,
434.000; 2012, el año que uste dice que es nefasto, 440.000,
subieron 14.100 personas, y 2013, 452.000, otras 4.000
personas. ¿Es que no sé de qué me está hablando, de qué datos
me habla? La verdad, no sé cual es la referencia sobre los que...
y vamos a hablar sobre otros dos datos: junio del 2006, 486.691
persona; junio del 2011, 455.000, es que son datos, son datos,
son datos. Hoy, 452.000, ¿de acuerdo?, estamos ya
acercándonos al 2010.
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Desempleados: 26.344, junio del 2006, cuando cogimos el
Gobierno, 70.734, ¿De qué me está hablando, Sra. Barceló? Es
que no sé cual es el mensaje que me quiere dar, de verdad, si el
mensaje es que tenemos que trabajar todos juntos para aprobar
un plan de empleo, eso, desde luego, estoy de acuerdo, pero un
plan de empleo que tiene que ser trabajado por todas las partes
con el mismo esfuerzo, dedicación, compromiso y con ganas de
aprobar ese plan de empleo, ¿eh?, y con ganas. 

208 actuaciones, ¿quiere que le lea alguna de las
actuaciones? Sí, mire, se lo voy a leer, las que están previstas
sobre iniciativa de empleo juvenil, que están en ese plan de
empleo: fomentar el espíritu emprendedor, el trabajo autónomo
y la creación de empresas con sus actuaciones; financiar
proyectos innovadores con necesidad de capital riesgo;
incentivar el contracto para la formación y el aprendizaje;
organizar campañas de sensibilización para dar a conocer la
formación de alternativas, formación profesional dual;
incentivar la subscripción de contratos para la formación y el
aprendizaje; promover la subscripción de contratos en prácticas;
subscripción de contratos de relevo y de anticipación; impulsar
la contratación indefinida; tramitar ayudas de intercambio;
fomentar la cualificación; estudio y conocimiento de lenguas
extranjeras; incentivar mediante el pago de matrículas el
conocimiento de las lenguas extranjeras; impartir especialidades
formativas para la ocupación de idiomas; incorporar las CEPA
como centros propios, y así muchas medidas que están
incorporadas en el borrador del Plan de empleo y muchas de
ellas se están llevando a cabo mientras que tramitamos su
aprobación.

Hablamos de un presupuesto que nos van a trasladar de más
de 30 millones de euros, es verdad, para ejecutarlo en dos años,
lo ejecutaremos porque trabajamos sobre ello. Hablamos de un
presupuesto de 500 millones a cinco años, actuaciones que
empezaron en el 2013 hasta el 2017. Por lo tanto, creo que
estamos cumpliendo los compromisos que hemos adquirido
aquí, pero sobre todo, además, incluídos los compromisos que
hemos adquirido con los ciudadanos que cuando nos
presentamos a estas elecciones hicimos un programa de
actuaciones, definimos las políticas que íbamos a desarrollar y
a dónde queríamos llegar, y estamos cumpliendo cada una de
ellas, a pesar de que a usted no le guste que se vayan
cumpliendo, pero además estamos con indicadores que
garantizan ese cumplimiento. 

Por lo tanto, es un debate donde si usted me viene con datos,
que no sé de dónde los saca, y nosotros le ponemos los datos
que nos trasladan los que tienen que hacer la información, el
INE, nuestro IBESTAT, pues, es que no hay debate, el debate
es que sus datos... no, no, los nuestros no le gustan. La realidad,
los objetivos no le gustan. A partir de ahí, vamos a cumplir,
vamos a aprobar el Plan de empleo.

Usted dice, es que hay que trabajarlo, ¿sabe que ese plan de
empleo tiene muchas hojas, muchas actuaciones y mucho
trabajo de muchas personas? Por lo tanto, incorporar las mejoras
que nos han propuesto necesita debate, trabajo y analizar el
coste beneficio de lo que ustedes proponen, porque eso es
trabajar con rigurosidad, con criterios claros de buscar un
objetivo, conseguir seguir creando empleo, porque es verdad
que hay muchas personas que ahora mismo dependen de cada
una de esas medidas, hay muchas personas que necesitan que

ese plan de empleo se ejecute y, por lo tanto, es un plan de
empleo que se ejecuta, le guste a usted o no le guste.

Y creo que como gobierno y como conselleria estamos
cumpliendo cada uno de los objetivos, que es verdad que le
puede extrañar porque a lo mejor no siempre ocurre, por lo
menos cuando ustedes gobernaban no ocurría; porque una cosa
es hacer una propuesta, sacarse fotos, hablar de concertación
social y en el fondo provocar a través de esa concertación social
50.000 desempleados, y eso son datos indicadores y
consecuencia de un gran plan de concertación social. Por lo
tanto, a lo mejor sin hacer tantas fotos y trabajando día a día se
consiguen resultados distintos, que son los que la ciudadanía
espera de nosotros.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 1474/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a decret de Tractament
Integrat de Llengües, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 25/14.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 1474/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa al Decret del tractament
integrat de llengües, derivada del debat de la InterpelAlació RGE
núm. 25/14.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar la
moció. Té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Encara que sigui de forma retòrica, però ¿què trobarien vostès
si jo digués que a la farmàcia del Sr. Bauzá es venen
medicaments caducats? ¿Què dirien vostès? Segur que la
resposta la puc imaginar, que és fals, que és una difamació, que
s’acusa, que acusacions tan greus s’han de demostrar, que si hi
ha algú que efectivament ha actuat de forma incorrecta dins el
món del sector de les farmàcies, doncs, que no s’extrapoli ni es
faci, s’assigni a tot el sector. Idò açò, exactament açò, és el que
el president de la comunitat autònoma va dir ahir dels docents,
que feien política a les escoles, sense proves i difamant tot el
cos de mestres de la comunitat autònoma, actuant i parlant
contra l’honor, contra la dignitat, contra el prestigi, contra
l’autoritat dels mestres i dels professors.

S’imaginen vostès que el ministre d’Interior digués que la
policia és corrupte, s’ho imaginen? Bé, idò açò, torn a repetir,
açò és el que ha fet aquest govern, i ahir una altra vegada el
president, respecte dels professionals de l’educació. Una
acusació intolerable, impròpia d’un president de la comunitat
autònoma, a la qual, sense cap dubte, no podem fer més que
demanar-li la rectificació.
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Precisament era el contingut dels dos darrers punts d’aquesta
moció, un d’aquests punts demanava la implicació del president
en el conflicte educatiu, generat entorn del TIL, que perjudica
de forma molt greu l’educació, el nostre sistema educatiu. I
també es demanava, es demana, la reprovació de la consellera
Camps per la manca de diàleg, la manca de confiança en els
professionals de l’educació, i demanar-los que assumeixin una
responsabilitat molt clara i molt evident, i és que molts alumnes
durant aquest curs 2013-2014, no tots, molts, però, d’aquests
alumnes no hauran pogut seguir el curs amb normalitat, serà
segurament un curs si no li volen dir fracassat en alguns casos
els alumnes sí que tendran uns resultats, uns coneixements molt
inferiors als que haguessin tengut amb un curs ben planificat,
ben dotat i que s’hagués pogut desenvolupar amb la
tranquilAlitat i la normalitat que requereix la tasca educativa.

El Decret del TIL parteix, des del nostre punt de vista, de
premisses absolutament falses i d’objectius polítics no sincers.
Les bases que fonamenten el TIL són ideològiques i no
pedagògiques. Ho varen poder comprovar vostès, senyores i
senyors diputats, dimarts dia 11 amb la interpelAlació que de nou
va evitar en tot moment la consellera de respondre i aportar,
torn a dir, un, només un expert, una, només una, entitat
acadèmica que avali el projecte de TIL, el Decret de TIL del
Govern, que l’avali pedagògicament. I en canvi, hem escoltat
molts experts d’entitats, la màxima entitat acadèmica de les Illes
Balears, la Universitat, que han posat de manifest els errors, les
debilitats i els perills d’implementar aquest TIL, el TIL del
Govern. 

I sobretot, senyors diputats, vàrem poder comprovar com els
coneixements de la consellera Camps són incommensurable,
corregint, menyspreant les persones més qualificades, em referia
en aquell cas al pedagog Antoni Gomila o la pedagoga Pilar
Benejam, que no només tenen coneixements sinó que tenen
experiència, no només a l’àmbit de l’Estat espanyol sinó també
a nivell internacional, en tot allò que fa referència a l’educació.

La incapacitat, però en aquest cas del Govern i de la
consellera ja no és una virtut, i no ho ha estat mai, però és la
incapacitat d’escoltar els professionals i aquest autoritarisme i
aquesta actitud, lògicament, no ens portarà a desenvolupar
aquest curs amb la pràctica i amb l’objectiu que hauria de tenir.

Al bon polític no se li demana que sigui especialista en la
matèria que gestiona, en absolut, sinó que gestioni la matèria
envoltant-se dels millors especialistes, amb una disponibilitat de
diàleg vers els més implicats, la comunitat educativa en aquest
cas, i la Sra. Camps, emperò em sap greu dir-ho, però en lloc
d’envoltar-se dels millors professionals el que ha fet ha estat
envoltar-se dels millors assessors del Partit Popular. No és
estrany per açò que l’actitud del Govern vers els mestres, els
pares, els pedagogs hagi estat la pròpia d’un combat, la d’acabar
com sigui amb l’enemic. 

Deia abans que el TIL parteix de premisses pedagògiques i
sociològiques falses, quines són aquestes falsedats, quines són
aquestes mentides? Una, i surt publicada a la pàgina web de la
conselleria quan s’explica el TIL, diu textualment: “Les dades
del fracàs escolar demostren que la immersió lingüística no
funciona”. Afirmació falsa. El mateix director de l’Institut
d’Avaluació del Sistema Educatiu de les Illes Balears destacava
l’informe de 2012, “que la complexitat polièdrica -deia- de la
nostra realitat educativa fa que no es pugui atribuir a la
immersió lingüística els bons o mals resultats a les avaluacions
externes, més sinó quan els resultats de les proves en ambdues
llengües són gairebé idèntics”.  Ho deia l’Institut d’Avaluació
del Sistema Educatiu amb els indicadors del sistema educatiu de
les Illes Balears de 2012.

Diu també la memòria, l’anuari d’educació de 2013, elaborat
pel SOIB i publicat per Caixa Colònia, que les causes del fracàs
escolar a les Illes Balears tenen a veure amb altres coses que no
són la immersió lingüística, en absolut, amb canvis legislatius,
amb canvis demogràfics i la realitat socioeconòmica, amb la
inversió pública en educació, amb el context i la crisi cultural de
manca de prestigi i d’autoritat del cos docent. 

I tot açò ho diu també, no amb aquestes mateixes paraules,
però si fa molt semblant el mateix govern, el Govern ho diu a
través de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, a la
pàgina 60, en el diagnòstic d’especialització econòmica del
Govern de 2014, i atribueix una altra vegada, vincula una altra
vegada, explica una altra vegada el fracàs escolar i
l’abandonament escolar pel context socioeconòmic i cap
vinculació amb la immersió lingüística. Per tant, la mateixa
mentida la posa en evidència el Govern.

“És una altra falsedat que el model lingüístic vigent fins el
curs anterior es basava en la immersió lingüística total”, va dir
la consellera. És fals, absolutament fals. El model lingüístic a
les Illes Balears es caracteritzava per tenir el català, açò sí, com
a llengua vehicular i administrativa, per estar obert a diferents
projectes lingüístics de centre adaptats a la realitat de l’entorn
i als recursos disponibles i per treballar perquè els alumnes a
final de la seva etapa educativa obligatòria tenguessin una bona
competència lingüística en castellà i en català i una competència
suficient en anglès o en una altra llengua estrangera. 

Efectivament, en el model lingüístic s’aplicava la immersió
lingüística en català, és a dir, com ara també s’intenta aplicar la
immersió lingüística en anglès, és a dir, s’utilitzava el català
com a llengua d’aprenentatge a l’escola que esdevenia
d’immersió en aquells casos en què el català no era la llengua
familiar, de llar, de l’entorn de l’infant. La immersió lingüística
esdevenia, per tant, en un instrument de cohesió social per evitar
que ningú no pogués ser discriminat socialment o
professionalment per raó de llengua ja que garantia el
coneixement del català i el castellà independentment de la
llengua inicial.
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És per açò que nosaltres avui presentam amb aquesta moció
un nou full de ruta, un full de ruta alternatiu al que en aquest
moment aplica el Govern a través del Decret del TIL, i pretén
tres coses: en primer lloc, definir un marc i els principis d’un
model lingüístic i educatiu per a les nostres illes en el qual
l’aprenentatge de l’anglès sigui un element substancial, i aquest
no pot ser altre, el marc, si no és que no sigui el del diàleg amb
la comunitat educativa i amb els professionals de l’educació.
Definir i aplicar un canvi de model educatiu al marge dels que
tenen l’experiència i el coneixement és un autèntica bogeria, un
acte d’irresponsabilitat inadmissible. 

Dins aquest marc de diàleg i d’aval contrastat proposam
redefinir el model lingüístic escolar i el projecte d’immersió
lingüística en anglès a partir del següents principis: primer, que
la llengua catalana sigui la llengua vehicular de referència,
també de la flexibilitat dels projectes lingüístics escolars, una
flexibilitat que es basa en l’autonomia dels centres escolars, en
la necessària participació i colAlaboració del consell escolar i de
la comunitat educativa per tirar endavant aquests projectes
escolars i de la capacitació lingüística tant del professorat com
de l’alumnat que garanteixin la correcta implantació de la
immersió en anglès de matèries no lingüístiques.

El TIL en canvi ha tingut l’estranya virtut d’orientar el debat
en l’aprenentatge de la llengua en l’aprenentatge en anglès i
oblidar l’aprenentatge de l’anglès, de les classes d’anglès, i
aquest, en el projecte del tipus de què parlam, d’aprenentatges
integrats de continguts i llengua estrangera, és fonamental, però
en canvi l’esforç del Govern en aquest sentit ha estat molt ínfim.
Instam per açò el Govern a millorar l’ensenyament escolar de
l’anglès i altres llengües estrangeres incidint especialment en les
ràtios, en la formació del professorat i en la dotació de places
d’auxiliars de conversa.

Ho hem dit abans, ho tornam dir, no podem menysprear les
experiències d’èxit, les hem de mantenir i reforçar i el Govern
no ho ha fet, curiosament no ho ha fet. Aquí tenim diputats, en
aquesta mateixa cambra, que tenen fills a escoles amb el British
o amb Seccions Europees i ells mateixos poden explicar les
dificultats que varen tenir, que han tingut per assegurar la
continuïtat d’aquests projectes i la reducció de recursos a la qual
s’han vist sotmesos. És per açò que instam el Govern a
potenciar les experiències d’immersió lingüística en anglès, com
aquestes que he esmentat, les Seccions Europees o el British
Council.

En segon lloc, el segon bloc de la nostra proposta va en la
línia de millorar l’aprenentatge de l’anglès el qual s’ha
d’emmarcar dins una proposta més global de millora de
l’ensenyament i aquesta passa inevitablement per prendre
mesures...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, vaig acabant, ... en sentit contrari de les que s’han pres,
com deia, elaborar un pla d’excelAlència basat en la reducció
progressiva de ràtios, l’increment de professors de suport a
l’atenció a la diversitat o el suport a la innovació educativa.

Finalment, i acab, sense cap dubte és impossible educar si
no es genera un context de credibilitat, de confiança, de prestigi
del nostre sistema educatiu i dels nostres docents i en aquest
sentit no ajuda gens la postura del Govern i el text del Decret de
regulació dels consells escolars insulars i dels consells insular
municipals, no ajuda gens la Llei de símbols, no ajuda gens
l’actitud envers els expedients oberts als directors dels instituts
de Maó i de Marratxí o la forma com la conselleria du a terme
el nomenament per urgència de directors, com és el darrer cas,
del Berenguer d’Anoia.

És necessari per tant un canvi, proposam un nou full de ruta
per tal que la immersió lingüística sigui possible, però sigui
possible al servei de tres grans objectius: aconseguir un
coneixement adequat de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...competència lingüística en castellà i en català, aconseguir
un nivell de coneixement de la llengua anglesa, de competència
anglesa i aconseguir que la llengua pròpia d’aquest país sigui la
llengua d’ús normal a qualsevol centre, cosa que passa en
qualsevol país també normal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per defensar
l’esmena RGE núm. 1754/14, té la paraula la Sra. Aina Aguiló,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta, senyors i senyores diputades. Podria
posar mil exemples de politització dins les aules, però permetin-
me que avui posi aquest exemple perquè precisament avui és
l’exemple que surt a un diari. És a dir, com poden veure aquí hi
ha el president de l’Associació de Professors al qual la
conselleria va demanar diàleg i ell, no tan sols va rompre el
diàleg, sinó que va i es fa la foto amb l’oposició; és a dir, aquí
podem veure que prevalen més les simpaties polítiques abans
que arribar a un enteniment amb la Conselleria d’Educació i
Cultura per tal d’implantar el TIL.

Per sort, i així ho va explicar el president ahir a la Ser, que,
per cert en parlàvem, la immensa majoria són professionals que
volen impartir educació i pensam que aquesta fotografia només
respon a una minoria de docents que utilitzen les aules per fer
política. Repetim: hi ha una minoria de docents que utilitzen les
aules per fer política i un exemple clar -torn repetir- és aquesta
foto i he tret aquesta perquè és d’avui mateix.
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Aquesta és una prova més del que ja fa temps que aquest
grup parlamentari diu que dins les aules es fa política, que
alguns membres, alguns professors, alguns directors utilitzen
l’educació per fer política, la qual cosa perjudica seriosament
l’alumnat i la resta de professors que cada dia van a fer feina,
que cada dia compleixen la legislació vigent, perjudica els
alumnes i perjudica els professors que són la immensa majoria
que cada dia van a fer feina i segons... implanten la legislació
vigent.

Som davant una moció derivada d’una interpelAlació que
consta de 15 punts, la majoria tractats de forma reiterada tant al
Ple d’aquesta cambra com en comissió; uns es refereixen a
actuacions que el Govern ja realitza; uns altres sobre els quals
ja s’ha pronunciat aquest parlament de manera reiterada, per
tant, deduïm que la seva insistència és producte d’una sordesa
ben administrada o d’una intenció -com ja he comentat en
alguna ocasió- de mantenir aquesta temàtica que ja no preocupa
ni ocupa la població en general. Vostès, com ja els ho he dit en
més d’una ocasió, volen mantenir-la d’una manera artificial en
aquest parlament, vostès haurien de derivar altres assumptes de
major importància dins l’educació.

Finalment, com sempre, hi ha uns altres punts que són
clarament ilAlegals. Ens parlava d’immersió lingüística, sí que
hi ha immersió lingüística, és clar que sí, el Decret de
tractament de llengües vol acabar amb aquesta immersió
lingüística, vol igualar les tres llengües, les dues oficials i una
tercera, i a més, ja els ho va recordar la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears amb la derogació
d’alguns articles del famós decret de la Sra. Bàrbara Galmés.

(Remor de veus)

Vostès varen aplicar aquest sistema, el d’immersió
lingüística, quan el Partit Popular va guanyar les eleccions, però
no va poder governar perquè varen arribar a un acord set partits
i un dels resultats magnífics d’aquest segon pacte de progrés va
ser la declaració, per sentència judicial, per antijurídics, és a dir,
per anar en contra de la Llei de normalització lingüística, a la
qual cosa vostès tant apelAlen. Per tant, hi ha algun punt de la
moció que participa de l’error jurídic de considerar una llengua
cooficial per damunt de l’altra o de no tenir present la lliure
elecció de llengua d’aprenentatge per part dels pares.

En el fons el que crec és que no han assimilat que som a les
portes d’un canvi d’un model educatiu general a l’Estat
espanyol, que vindrà reforçat per les actuacions procedents
d’aquest govern de la nostra comunitat autònoma en un sentit
molt semblant al model general amb clares reformes educatives
encaminades a l’excelAlència, com pot ser, entre d’altres, el
precedent del TIL.

Precisament aquest govern i el seu president es varen
comprometre en el seu moment i han complert la promesa
electoral d’avançar en la qualitat educativa i en concret en el
nivell de llengua, a poder oferir a tota la xarxa pública el que
fins ara exclusivament s’oferia als colAlegis privats als quals
només podien acudir aquells que tenien un cert nivell econòmic.

El que ha fet aquest govern és una socialització veritable i
no altres socialitzacions que s’han pogut vendre anys enrere
amb modificacions legislatives en matèria educativa que ens
han portat als pitjors llocs de qualitat educativa.

Senyors i senyores diputats, per demanar que hi hagi diàleg
s’ha de solAlicitar a totes les parts -a totes les parts-, per tant, una
transacció que volíem demanar al Grup Parlamentari MÉS té a
veure amb aquest punt. Totes les parts han de voler diàleg,
nosaltres creim que el Govern ha demostrat per activa i per
passiva la seva predisposició al diàleg, precisament el que no
volem fer és el que fan vostès en els punts 2 i 3 de la seva
moció: d’una banda, demanen diàleg i consens a l’hora de
cercar un model lingüístic, i d’altra, al punt 3, ja diuen al
Govern com ha de ser aquest model lingüístic, on inclouen, per
cert, un element antijurídic com és que una de les dues llengües
cooficials sigui únicament i exclusivament llengua vehicular de
referència, la qual cosa entenc que va quedar clara a la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Si m’ho permeten els tornaré recordar que som a les portes
de l’inici d’un model lingüístic, siguem prudents per tant, la
qual cosa no vol dir conformistes en l’aplicació d’aquest nou
model educatiu que s’iniciarà el pròxim curs.

Els he comentat que hi ha un altre grup de punts de la moció
que ja es realitzen, per tant ja coneixen el meu criteri, que,
malgrat estam d’acord amb el fons de l’assumpte, si votam a
favor donam un missatge equívoc al Govern, a la comunitat
educativa i a la població en general. Li posaré un exemple, al
punt 6, si solAlicitam un pla d’acolliment que fa molts d’anys
que ja es fa, l’única diferència és que abans només es feia en
català, és a dir, venien alumnes que tal vegada dominaven
perfectament la llengua anglesa, la llengua castellana i quan
arribaven aquí totes les assignatures se’ls feien en català, per
tant, aquest alumne ho abandonava el sistema educatiu o
fracassava dins el sistema educatiu.

(Remor de veus)

Un altre exemple, ens demanen que IB3 Televisió incorpori
pelAlícules en versió original i vostès demanen que vagin
dirigides al públic infantil; hi estam d’acord, però els he
d’advertir que ja es fa, es fa en llengua anglesa a IB3 Televisió,
ja hi ha... petita, però evidentment podem parlar d’ampliar
aquesta programació i fer-la subtitulada en les dues llengües
oficials.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular ha presentat una
moció alternativa que si... després, si la presidenta ens permet
tres minuts de recés per consensuar o bé la nostra moció
alternativa o consensuar la moció que ha presentat el Grup
Parlamentari MÉS.

El que sí volem destacar és que el grup majoritari d’aquest
parlament deixa molt clar a la seva esmena que rebutja
qualsevol tipus d’insubmissió a una norma aprovada per aquest
parlament i especialment rebutja aquesta insubmissió per part
dels partits democràtics representats aquí en aquest parlament.
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Els vull donar un altre exemple, dues persones que hi ha en
aquesta foto, són dos directors de centres escolars, mirin, a un
director d’un centre escolar se li ha obert un expedient aquest
any, però és que n’hi ha un altre, de director d’un centre escolar,
que vostès... bé, vostès no, l’Administració, perquè no és el
Govern el que obri els expedients, l’Administració, el temps del
pacte, li va obrir un expedient, i no... -he repassat el Diari de
Sessions- i no he vist en cap moment que es dugués aquí al
Parlament. Per tant, hem d’anar molt alerta a fer titulars i a
utilitzar l’educació com a arma política entre els diferents partits
polítics.

Al mateix temps la nostra moció dóna el seu suport al
Govern que presideix el Sr. José Ramón Bauzá i el seu suport
a la consellera Joana Maria Camps, que treballen per aportar
solucions, veritables solucions per a una millora en la qualitat
educativa, una educació moderna i que respongui al mercat
laboral actual i que incorpori la llibertat d’elecció dels pares del
model educatiu.

I ara... bé, supòs que quant a les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, els he de dir que, per exemple la
primera, la qual ens insta que es continuï la formació permanent
del professorat, aquesta ja està introduïda dins la moció del
PSM, per tant, nosaltres acceptarem el punt del PSM. I també
recordar-los que dins... -perdoni, MÉS-, i també recordar-los
que actualment es fa moltíssima feina dins el CEP de Palma i
que s’ha augmentat la formació del professorat.

Quant a la segona esmena del Grup Parlamentari Socialista,
els he de dir... dissenyar estratègies i vies informals
d’aprenentatge, m’hauria d’especificar a quines vies informals,
perquè jo conec les vies formals i hem de legislar d’acord amb
les vies formals. Si de cas després en parlam.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a elaborar adaptacions per a l’aprenentatge de llengües
estrangeres adreçades a alumnat amb necessitats especials,
recordar-los que tant a la LOE com a la LOMCE hi ha un
apartat especial per a NESE i per a NEE, per tant, no crec que
faci falta que nosaltres legislem o, si no, esperam que la
LOMCE entri en vigor; perquè li vull recordar que precisament
el TDAH és un tipus d’alumnat que s’ha ficat dins les
necessitats educatives especials a petició de..., bé, a petició
tant... en el Senat aquesta esmena, es va acceptar aquesta
esmena.

Quant a l’altre punt, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a retirar l’esborrany de
l’avantprojecte, els pregaria que esperàssim a l’estatut del
docent. Sabem que a Madrid es fa feina, una vegada que hem
acabat amb la LOMCE es fa feina amb l’estatut del docent el
qual, a més, està demanat per quasi tota la comunitat educativa.
Per tant, abans de retirar o parlar d’avantprojectes de
convivència i l’autoritat dels docents, esperem a veure què diu
l’estatut del docent.

Quant a la darrera, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a elaborar un pla de xoc contra el
fracàs escolar, creim que el millor pla de xoc contra el fracàs
escolar és la LOMCE, la qual, recordam, simplement el que fa
és revisar la LOE, mirar els punts febles de la LOE i millorar-
los. 

Per tant, no acceptaríem en un principi cap de les esmenes,
però no obstant això volem escoltar al Grup Parlamentari
Socialista i sí que, si arribam a un acord, acceptaríem alguns
punts del Grup Parlamentari MÉS.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista per
defensar les esmenes RGE núm. 1763, 1764, 1765, 1766 i
1767/14. Té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyors i senyores
diputades. Deia la Sra. Consellera a la interpelAlació del Grup
MÉS de fa dues setmanes, sobre el decret TIL que ha donat lloc
a aquesta moció, que no volia parlar de conflicte educatiu, que
açò no li interessava, ni tampoc no volia parlar d’assembles de
docents ni d’expedients ni de polèmica ni de crispació, que del
que volia parlar era de solucions al fracàs escolar de l’alumnat
i del TIL com a part de la solució.

Coincidiran amb nosaltres, però, que és difícil avançar en
solucions quan la crispació, el conflicte, la polèmica i els
expedients al professorat sorgeixen precisament a causa del
Decret integrat de llengües, de les instruccions del secretari
autonòmic, del posterior decret llei i evidentment dels
expedients als directors, professionals que no només no han
estat escoltats, sinó que a més han estat represaliats per donar la
seva opinió sobre una normativa que no ha agradat a ningú, que
només satisfà els grupuscles d’extrema dreta i alguna part del
PP. És a dir, forçosament s’ha de parlar d’açò, perquè el TIL és
el detonant, malgrat no li agradi a la consellera. 

No troben vostès paradoxal que quan han estat l’actitud de
la conselleria, del president del Govern de les Illes Balears, avui
mateix en tenim un exemple, i de la consellera en particular els
causants del conflicte, de la polèmica, de la crispació en el
sistema educatiu, ara no vulguin parlar d’açò?

La consellera no vol parlar de l’incendi que ella mateixa ha
provocat. No, mirin, justament ara del que vol parlar és del
fracàs escolar, ara quan el curs està pràcticament perdut, quan
nosaltres repetidament hem demanat un pla de xoc contra el
fracàs escolar, quan aquesta comunitat autònoma va tenir les
xifres més elevades de fracàs escolar en la legislatura de Matas,
un 42..., un 42,1%! Açò ho posa l’IAQSE, ara estam, en la
darrera legislatura nostra en un 35. Aquest és l’exemple del que
fa el Partit Popular amb el fracàs escolar quan governa.
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Quan vostès han fet orelles sordes a l’advertiment dels
experts del perill que comporta el decret en l’augment del fracàs
escolar? Quan les associacions de directors a les quals nosaltres,
efectivament, hem ofert un diàleg que vostès els han negat a
cops de repressió i a cops de represàlia, idò aquestes
associacions han estimat que el TIL provocarà un increment de
fins al 30% del fracàs escolar.

Idò nosaltres sí que volem parlar d’aquesta situació en què
la gestió del Partit Popular ha sumit l’educació de les nostres
illes, perquè vostès són els responsables del conflicte i han
d’assumir la seva responsabilitat, i també han de donar-li una
solució, i jo no veig que ho facin, l’empitjoren, com les paraules
del president Bauzá per la Ser ahir, ni tampoc no veim que es
faci cap passa endavant en la lluita contra el fracàs escolar. 

No serveix la LOMCE, no, amb la LOE el País Basc no
arriba a un 10% de fracàs escolar i nosaltres teníem un 42%
amb vostès, per tant, no serà la LOMCE la que solucionarà el
problema.

Hem volen dir..., com va dir la consellera, que la lluita
contra el fracàs escolar en aquesta comunitat autònoma se
l’estan jugant a una sola carta, amb el que passarà amb la
LOMQE en el futur o amb el TIL, a una sola carta?

Mirin, dia 31 d’octubre, la consellera Camps, dos mesos
després d’haver-ho solAlicitat ella mateixa i d’haver començat el
curs de la manera en què tots vostès recorden, va comparèixer
a la Comissió d’Educació del Parlament, per informar dels
projectes educatius, entre els quals el TIL, i ens va explicar que
era un projecte valent, pioner a tota Espanya que havia
d’universalitzar l’aprenentatge de l’anglès i que aquest fos
accessible per a tothom, i havia de permetre la igualtat
d’oportunitats entre l’alumnat tant si tenien bones notes com
dolentes i tant si la seva família tenia o no mitjans econòmics,
Idò ara, després d’una experiència de cinc mesos d’aplicació
pràctica d’aquest meravellós i pioner projecte, s’ha fet notori
per als pares i mares, professorat, alumnat i per al carrer en
general que aquest experiment s’ha convertit en un desastre a
les aules; un desastre pedagògic, tal com han denunciat les
associacions de directors dels centres; un desastre per a les
famílies les quals no fan més que pagar repassos d’anglès i de
la resta d’assignatures que es donen en anglès. I un despropòsit,
sí, senyors, ...

(Alguns aplaudiments)

... i un despropòsit jurídic les conseqüències del qual encara són
incertes, però tal vegada les tindrem d’aquí a uns mesos.

Amb la intenció de redreçar el pendent cap a l’abisme, el
Grup Socialista donarà suport a la moció presentada pel Grup
MÉS, que intenta, de la mateixa manera que ho va fer la nostra,
de dia 3 de desembre, fer un poc seny a la política educativa del
Govern i donar algunes solucions.

Coincideix aquesta moció amb la presentada per nosaltres en
la demanda al Govern de derogar tota aquella normativa feta
sense cap consens, com el decret de Tractament Integrat de
Llengües, com la Llei de símbols o com el text de modificació
de la regulació dels consells escolars insulars i municipals.
Coincidim en demanar la retirada del primer, perquè és un nyap
pedagògic, és un nyap, tal com hem advertit nosaltres diverses
vegades, i altra gent. I de les altres, perquè són de tancar la boca
a la comunitat educativa.

Nosaltres hem afegit una esmena als punts derogatoris,
perquè també es repensi el text que es va divulgar en el seu
moment de l’avantprojecte de llei de convivència i autoritat del
professorat, vostès no van esperat a cap Estatut del Docent, ja
ho van penjar directament a la xarxa, el que passa que ara tenen
por de treure’l.

Bé, dit d’una altra manera, no es pot mantenir una norma
que no aconseguirà una altra cosa que provocar més fracàs
escolar, en el cas del TIL, i tampoc no es poden mantenir
aquelles que s’han dissenyat exclusivament per eliminar i
castigar la controvèrsia en el sector educatiu. I evidentment, una
vegada més votarem favorablement el punt que insta a finalitzar
les represàlies cap als directors i els docents en general.

Una volta fet açò, eliminar tot allò que ha conduït al caos en
el nostre sistema educatiu, seria el moment de començar de nou,
aquesta vegada sí, amb el consens necessari amb tots els sectors
implicats i redefinir el model si tan volen vostès.

Imagín per un moment que tornam a principis de legislatura,
no ho farien vostès d’una altra manera? Imaginin un escenari en
què en lloc de passejar l’arrogància de la majoria absoluta, totes
les seves idees, iniciatives, programes i fins i tot els retalls
econòmics s’haguessin pactat i consensuat, ja no dic amb
nosaltres, no, amb els grups polítics, sinó simplement amb el
sector, amb les meses sectorials, amb els sindicats. S’imaginen
també que quan nosaltres vam estendre la mà per a un pacte
educatiu, l’haguessin agafada amb sinceritat i prèviament a
publicar els esborranys del TIL, de la Llei de símbols, de la
inspecció, de la modificació dels consells escolars, municipals
i insulars, la Llei de convivència que hem citat abans, etcètera,
haguéssim pogut tenir un intercanvi d’opinions? No seria tot
diferent, no seria tot més sòlid, més perdurable en el temps?

Però açò és un somni, com poden comprovar, i res no ha
anat d’aquesta manera. I ara s’han de salvar els mobles,
evidentment.

És per aquest motiu que a les propostes del Grup MÉS hi
hem afegit unes altres esmenes que contradiuen allò que vol fer
creure el Partit Popular, que és que estam en contra del
trilingüisme, que no volem que els nostres fills parlin en anglès,
etcètera. El Grup MÉS apunta a la moció com es podria
redefinir el model lingüístic escolar; idò, nosaltres proposam
afegir uns punts que consideram imprescindibles per a
l’aprenentatge d’una llengua estrangera, com és el disseny d’un
pla de formació permanent del professorat per a l’ensenyament
de i en llengües estrangeres, que sigui revisable i avaluable cada
quatre anys, que no m’estendré a explicar perquè és de sentit
comú.
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Un altre punt demana dissenyar estratègies i vies informals
d’aprenentatge de l’anglès, efectivament, per a la població de
les Illes Balears. Ja veuen, no per a l’alumnat, només, sinó per
a tota la població. Opinen els experts que en aquells països del
nostre entorn, Europa, els fillets i filletes aprenen anglès de
petits a través de vies informals, les quals després, normalment,
efectivament, a partir de vuit o deu anys, fins i tot més tard que
nosaltres, segons cada país, es formalitzen a l’escola.

Com aprenen castellà i català els nostres infants? Doncs, en
família, per la televisió, aprenen a parlar, m’estic referint, en
família, amb televisió, en el pati, en el parc, a casa dels
amiguets i després es formalitza a l’escola, però més tard, quan
els fillets ja tenen una capacitat d’abstracció. Nosaltres
necessitam, per tant, posar les bases per a un entorn
sociolingüístic en anglès, fora de l’escola i per a tota la
població.

Un altre punt insta el Govern de les Illes Balears a elaborar
adaptacions per a l’aprenentatge de llengües estrangeres
adreçades a l’alumnat amb necessitats especials, no a legislar,
Sra. Aguiló, jo no he dit res de legislar, els dic: elaborar les
adaptacions per a les escoles, després a classe, a classe, i no
estan fetes, no senyora.

Si escoltessin el professorat, tot coincideix a dir que els
retalls en reforços, l’augment de ràtios, la disminució d’un 60%
d’auxiliars de conversa els quals no s’han recuperat, l’aplicació
del TIL, tot junt ocasiona que les dificultats d’aprenentatge es
multipliquin i provoquin desmotivació i despenjades d’una part
de l’alumnat, però que açò és encara més greu en el cas
d’aquells que tenen necessitats especials.

I finalment, ja per acabar, un punt que posam cada vegada
que tenim ocasió, que és que demostrin que vertaderament estan
preocupats pel fracàs escolar i elaborin un pla de xoc per lluitar
contra aquest problema, el qual ja sembla endèmic a la nostra
comunitat autònoma, un veritable pla. No tenen vostès
credibilitat quan diuen que serà el TIL el que acabi amb el
fracàs escolar. Si, com hem dit al principi, ens jugam el fracàs
escolar a una sola carta, el TIL, perdrem la partida, senyors
diputats i senyores diputades, res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que, i menys en
aquesta cambra, és inacceptable sentir, escoltar dir que a les
aules es fa política. En aquesta cambra que tots hem hagut de
sentir a la cara que ens diuen que els polítics som corruptes;
aquests que diuen que els polítics són corruptes, els d’aquí dins,
els diem no, no tots els polítics són iguals. Bé idò, el president
i el Govern ens diu que el cas de la docència és diferent i ve i
ens diu que hi ha, de forma genèrica però, que hi ha docents que
fan política a les aules. És com dir que els funcionaris de sanitat
manipulen els tractaments mèdics, exactament el mateix, una

irresponsabilitat inassumible, inacceptable. I crec que, per
responsabilitat, el Govern, com a mínim, hauria de deixar de fer
aquest discurs.

Perquè és impossible iniciar un diàleg si la visió del Govern
dels docents és aquesta i és aquesta la visió que constantment
repeteix, dia sí i dia també. I en aquest sentit, la nostra proposta
és clara: prou a criminalitzar el colAlectiu docent, a difamar -
perquè és difamar- el colAlectiu docent, i prou d’utilitzar un
llenguatge que és un llenguatge de la por, que no ajuda ni és el
camí per resoldre conflictes.

A veure si fem un esforç i som capaços de posar un poc de
seny allà on només hi ha impostura. L’anglès, ho tenim tots clar,
és una eina avui fonamental per als nostres alumnes, en tots els
sentits, a nivell econòmic, a nivell laboral, a nivell humà; els
alumnes avui no surten de l’ensenyament obligatori amb un
nivell d’anglès suficient per comprendre i expressar-se en
aquesta llengua, hi estam d’acord, vull pensar que hi estam
d’acord. Arribats aquí, crec que el bon polític és aquell que es
posa a disposició dels experts, demana als experts que li facin
propostes per tal que s’aconsegueixi un millor coneixement
d’anglès, una millor competència de la llengua anglesa. El bon
polític és aquell que, una vegada té aquell model amb una base
pedagògica sòlida, és capaç de cercar els recursos per fer-lo
possible, per implementar-lo, recursos de personal, tecnològics,
etcètera. Aquest és el bon polític.

Perquè ho tornam a dir, no és com el Partit Popular, ara ja no
tant, però constantment reitera i acusa, el problema no és la
immersió lingüística, ja he dit que el Govern mateix ho diu en
els seus informes, no és la immersió lingüística, entre d’altres
coses, perquè el TIL es basa en la immersió lingüística, siguem
sincers, siguem rigorosos a l’hora d’explicar els projectes. Es
tracta, en canvi, de decidir aquesta metodologia, la immersió
lingüística al servei de què la posam, a disposició de què, amb
quina finalitat? I jo li torn dir: crec que hauríem d’estar d’acord
també al servei de què? Primer, d’una bona competència
lingüística en les llengües oficials; en següent lloc en fer que la
llengua pròpia, i jo hi insistiré, perquè per a mi llengua pròpia
ha de tenir contingut jurídic, si no és absurd, té contingut
jurídic; la llengua pròpia sigui la llengua de referència, sense
que açò vulgui dir excloure res, sigui la llengua de referència a
les escoles de les Illes Balears, com ho és la llengua castellana
a la comunitat autònoma de Madrid, és la llengua de referència.
I un tercer objectiu amb el qual també hauríem d’estar d’acord:
que la immersió lingüística també s’ha de posar al servei
d’assolir un nivell de competència, coneixement de llengua
anglesa o altres llengües, suficient, el que s’estableixi.
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I açò hauria de ser tot. L’espai d’acord i de possibilitat de
diàleg hi és, el que és necessari és que el Govern canviï
d’actitud, crec que és una qüestió d’actituds.

Perquè el moment actual és un nivell de conflictivitat i de
confrontació que de veritat que farà que aquest curs l’haguem
de batejar com un curs fracassat, i ho serà simplement pel fet
que molts alumnes no hagin pogut seguir amb normalitat les
àrees, les matèries d’aprenentatge. I serà així i ho serà i el
Govern no sap i fa esforços per maquillar i evitar que les xifres
posin de manifest aquesta realitat.

Quant a les esmenes presentades pel Grup Socialista i pel
Grup Popular, dir, referit a les del Grup Socialista, que crec que
són perfectament coherents amb el contingut de la moció que
presentam, per tant en alguns punts l’amplien i en alguns punts
fan aportacions noves i per tant va en la línia i, lògicament, les
acceptam.

I quant a les esmenes del Partit Popular, en tot cas, per part
de la portaveu del Grup Popular n’ha deixades dues amb la
possibilitat de negociar, deixaria uns minuts per poder tancar, si
és possible, aquest apropament.

Però, en qualsevol cas, voldria tornar reiterar i acabar la
meva intervenció i insistir en aquest argument: no és una
diferència ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... una diferència d’objectius, és una diferència d’actitud.
L’objectiu final, que els alumnes tenguin, surtin amb un nivell
de comprensió lingüística en català, en castellà i anglès és
evidentment assumit per part de tothom, però no assumeix
tothom el procediment, l’actitud, la metodologia amb la qual
s’ha introduït, s’introdueix i té la conselleria respecte...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... dels docents. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen ara fer una interrupció d’uns minuts, un minut o dos?

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Bàsicament hem arribat a un acord en
tres, amb la resta no hi ha acord, dels altres quinze. I en els que
hi ha acord els llegiré, són el número 4, que diu textualment: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar millorant l’ensenyament escolar de l’anglès
i d’altres llengües estrangeres des de l’educació infantil, incidint
especialment en la disminució de les ràtios d’alumnes, els
professors, la realització de desdoblaments, la formació de
professorat i la dotació de places d’auxiliars de conversa.”

També el punt número 6, que diu “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent
feina en el Pla d’acolliment de nouvinguts per tal de garantir la
seva integració lingüística i fer-los partícips de la nostra llengua
i cultura com a elements vertebradors de la nostra identitat.”

I finalment, el novè, que diu: “El Parlament del es Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar ampliant
l’oferta d’IB3 de programes documentals i pelAlícules en versió
original, especialment en llengua anglesa, subtitulades en les
dues llengües oficials, dirigides a un públic infantil i juvenil.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, d’acord. Si els sembla bé passam a la votació
d’aquests tres punts, del 4, del 6 i del 9, amb les modificacions
dels texts que vostè ens acaba de llegir ara. O és per
assentiment?

D’acord, idò es dóna votat per assentiment.

I ara passaríem a la votació de la resta de punts, amb les
esmenes incorporades del PSOE també, m’imagín. 

D’acord, passam a la votació. Votam.

Queden rebutjats per 33 vots en contra i 25 a favor. 33 en
contra i 25 a favor.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 4964/13, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, relativa a modificació de l'article 120 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 4964/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa
a modificació de l’article 120 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Intervenció per part del Grup Parlamentari MÉS per fer la
presentació de la proposició de llei. Té la paraula el Sr. Miquel
Àngel Mas, per un temps de quinze minuts.
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EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Estic content, sí, és una satisfacció poder
intervenir en aquest parlament per defensar això, estic molt
content. És una sort perquè, a més a més, no he estat jo qui ha
redactat aquesta proposició de llei, i aquí voldria retre el meu
reconeixement a Antoni Alorda Marrai, que va ser qui va
redactar aquesta proposició de llei i que per a mi és una sort
poder-la defensar, perquè és un tema realment guapo, d’aquests
que a un li agrada defensar.

La meva intervenció s’estructurarà en els antecedents
d’aquesta proposició de llei, la lectura de la proposició de llei i
els arguments.

Antecedents. Marratxí, d’allà on el Sr. President va ser batle,
l’any passat un ciutadà va voler gravar el Ple i li varen denegar;
els plens a Marratxí se celebren a les nou del matí -no, li van
demanar, li van dir que ho fes per escrit, ho va fer per escrit i li
varen denegar-; el nostre grup municipal, amb Joan Francesc
Cañellas, ho va demanar per escrit i li van denegar, i va anar al
Defensor del Poble, el qual ha resolt ara, aquesta setmana.
Antecedents d’aquí, però no només aquí, jo ara, que m’he posat
a estudiar aquest tema, bé, això és una cosa que hi ha una
conflictivitat arreu de l’Estat; és a dir, si vosaltres, tots els que
teniu ara mòbil i això, mirau una pàgina web que es diu
grabatupleno -0309-, allà hi ha una plataforma de gent que
defensa això. I veureu l’enorme conflictivitat que hi ha:
“Detenido y juzgado por grabar un pleno en Sellent”;
“Detienen, dos días después, a unos ciudadanos por grabar el
pleno de su ayuntamiento”; sentències n’hi ha a esbarzer, ja en
comentarem qualcuna. Per tant, hi ha molta conflictivitat.

Ha arribat al Defensor del Poble i és un tema que es presta
que els batles acabin fent actuacions poc respectuoses amb el
que hauríem d’entendre que és un estat de dret, un estat
democràtic.

Aquí, a més a més, hi ha en projecte a Andalusia una llei per
tal d’autoritzar expressament, autoritzar expressament la
gravació de plens. Per tant, si el partit majoritari d’aquesta
cambra, a qui jo demanaria, per favor, que s’ho pensàs, votàs a
favor, seríem la primera comunitat autònoma de l’Estat
espanyol que tendria una llei en aquest sentit, seríem pioners en
la defensa de drets fonamentals.

Quina és la proposició de llei? El segon apartat, pas a llegir-
la: s’afegeix un apartat, el quart, a l’article 120 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, amb la següent redacció: “Les sessions públiques
podran ser gravades pel públic assistent, els mitjans de
comunicació o els mateixos participants. La difusió de les
gravacions s’atendrà a la normativa de caràcter general dels
actes públics, sense que s’hi puguin establir limitacions
addicionals.”

Arguments? El primer i més important i més gruixut, i és
que som davant un dels drets fonamentals de l’estat de dret, som
davant el dret a la informació, dret previ i conseqüentment de la
llibertat d’expressió, com sabeu, clau de volta de l’estat de dret.
És un dret fonamental, un dret reconegut a la Carta Universal de
Drets Humans a l’article 19: “Es reconeix el dret de tothom a
investigar i a rebre informacions i opinions i el dret a difondre-

les sense limitació de fronteres.” Reconegut a l’article 20 de la
Constitució.

Però, per què és tan important aquest dret? Quina
importància té dins l’estructura i la construcció de l’Estat? No
és només un dret important per a les persones sinó que significa
el reconeixement i la garantia d’una institució fonamental que
és l’opinió lliure, indissolublement lligada amb el pluralisme
polític, que és un valor fonamental i requisit de l’estat
democràtic. Això no és una cita meva, és una sentència del
Tribunal Constitucional, la 12/1982, que exemplifica la
importància d’aquest dret; no som davant un dret qualsevol,
som davant el bloc important dels drets que van del 14 al 30 de
la Constitució, drets fonamentals, els pilars d’un estat de dret.

La sentència del Tribunal Constitucional 159/1986, també
recalca aquesta importància i diu: “Per tal que un ciutadà pugui
formar lliurament les seves opinions i participar de forma
responsable en els temes públics, ha de ser també informat
amplament de manera que pugui ponderar opinions diverses i
fins i tot contraposades.” Poca broma, és un dret fonamental, és
un dret bàsic, condició sine qua non per tenir una opinió lliure.
I per què hem de tenir una opinió lliure? Perquè això és el que
ens du al pluralisme polític. I el pluralisme polític és el contrari,
òbviament, que només hi hagi una opció política. Per tant, la
llibertat d’informació és la clau de volta del sistema democràtic.

Si només hi ha una opció política, òbviament no hi ha
democràcia. És un argument, el següent de pes, i esper haver
convençut la majoria dels diputats d’aquesta cambra, just amb
això.

Però és que, a més a més, aquesta proposició de llei, aquesta
reforma és gratis, no ens costarà res, no costa res als pressuposts
de la comunitat autònoma. Afavoreix la participació ciutadana,
eina principal de la participació. Acosta els ciutadans a les
institucions, avui en dia, amb els mitjans tècnics que tenim, és
molt fàcil gravar qualsevol cosa. I suposa una major
transparència.

En democràcia, els poders públics s’han de caracteritzar per
la coherència i la transparència, la coherència implica
racionalitat, la transparència és que les decisions no sols poden
sinó que han de ser conegudes pels ciutadans. Aquí tenim un
grapat de sentències que demostren l’enorme conflictivitat
d’aquest tema i la bondat d’aquesta proposta la qual afectaria o
evitaria haver d’anar als tribunals; hi ha sentències, òbviament,
la del Tribunal Suprem del 2007, on una empresa, que li varen
negar poder anar a gravar els plens, arriba al Tribunal Suprem
i el Suprem li diu: òbviament que tens dret a aquesta
informació. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, del País Valencià, del 2009, una
associació, ja no és ni una empresa. El Jutjat Contenciós de
Castellà i Lleó del 2012, un periodista amateur. El Jutjat
Contenciós de Segòvia del 2013, un ciutadà particular.
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I això només és el que arriba, perquè ja ús he llegit gent que
és detinguda i detencions i coses d’aquestes que resulta
estrambòtic dins un estat de dret.

Aquesta és una proposta bona perquè aprofundeix en la
democràcia, afavoreix la participació ciutadana; acosta el
ciutadana a la res pública i, en definitiva, suposa més
transparència.

Em permetria, i ara em dirigeix als diputats que siguin aquí
del Partit Popular, em dirigeix a vosaltres, que consideréssiu
amb interès aquesta proposta i de forma apartidista, apartidista.
És una proposta que la podria defensar qualsevol partit polític,
és una proposta que crec que és assumible per tothom i els
demanaria, amb tota la sinceritat, que s’ho repensessin i per
favor hi votassin a favor.

Són aquestes propostes que els ciutadans estarien ben
contents que vessin que ens posam d’acord; són aquestes
propostes sobre temes essencials del funcionament democràtic
que crec que seria molt agraït per tothom que votassin. Per tant,
i de forma apartidista, m’adreç, em permet adreçar-me a
vosaltres, a vostès, per tal que s’ho repensin i votin una proposta
que no té cap implicació pressupostària, una proposta que és
bona, una proposta que farà forta la democràcia, una proposta
que afegirà més transparència i que ens acosta als ciutadans.
Tenim una oportunitat de votar a favor, crec que és possible i
m’agradaria moltíssim que hi votassin a favor.

Òbviament, també demanaria el vot del Partit Socialista,
nosaltres som un partit que només som cinc, però jo crec que és
una proposta que pot ser assumida per tothom, sense cap tipus
de partidisme. La democràcia es fa dia a dia i avui és un dia que
podem aprofitar per enfortir aquesta democràcia nostra que,
encara que ho sembli, és ben tendra encara.

Llavors, els demanaria que reconsiderassin o que
considerassin aquesta proposta com a una proposta molt
positiva, una proposta que ens podria fer enorgullir a tothom,
una proposta que l’únic que faria és prestigiar aquesta cambra
perquè seríem la primera cambra de l’Estat en què diríem: eh,
afavorim els ciutadans! I seríem pioners en la defensa d’un dret
fonamental com és el dret fonamental a la informació.

Jo els pregaria, i ho dic per darrera vegada, que, per favor,
considerassin i votassin a favor, perquè pens que al final és una
proposta apartidista que pot ser bona per a tothom i que la
ciutadania ho agrairia.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Intervenció de grups a favor de la
proposició de llei. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la diputada Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Avançam el nostre suport a la proposició de llei que presenta el
Grup MÉS, per dues coses: una, per convicció, i segon, perquè
crec que no es pot fer el contrari, sincerament.

De les paraules del company diputat del Grup MÉS,
ressaltaria dues coses, bàsicament: intentam enfortir l’estat de
dret amb dos drets fonamentals, com són el dret de la llibertat
d’expressió, i el dret a la informació. Però jo aniria més enllà,
crec que seria molt perjudicial que d’aquest debat en traguéssim
unes conclusions que, si no s’aprova aquesta proposició de llei
o aquesta modificació de la nostra Llei municipal i local
autonòmica, resulta que està prohibit fer gravacions en els
plenaris, això seria un greu error. Els plenaris són públics i com
a tal públics qualsevol persona que hi és pot fer des de twits a
posar comentaris a Faceboock o gravar, faltaria més, no perquè
ho diguem nosaltres ni perquè ho digui el Grup MÉS, sinó
perquè així ja s’hi ha pronunciat reiteradament la jurisprudència
a diferents sentències -ho mencionava el Sr. Mas-, són
innumerables les sentències tant del Suprem com del propi
Tribunal Constitucional, i diferents resolucions o recomanacions
dels diferents Defensors del Poble.

Com deia, hem de deixar ben clar que avui en dia la
legislació no prohibeix que qualsevol persona del públic en
general pugui gravar una sessió plenària a qualsevol ajuntament,
i com dic, sobretot, perquè les sessions són públiques, i així ho
diu la nostra legislació. I perquè ja es dóna avui en dia que en
moltíssims casos la presència dels mitjans de comunicació ja
suposa que els plens es gravin totalment o parcialment, o ja no
tan sols es gravin sinó que els periodistes o els representants
dels mitjans de comunicació retin compte del que passa a un
ple.

I si qualsevol ciutadà vol fer ressò del que es diu a un
plenari, a mi em sembla que li hauríem de posar una medalla
més que reprimir-lo; és a dir, si hi ha ciutadans que van al
plenari i a més ens ajuden a explicar a la ciutadania què passa
dins un ple, jo crec que, més que reprimir, el que hauríem de fer
és encoratjar-lo que molts altres ciutadans del poble facin el
mateix.

La pregunta és: de què tenen o de què tendrien por si no
recollíssim a la nostra llei expressament que qualsevol ciutadà
pot fer una gravació o explicar el que passa a un ple que és
públic? De que tenen por aquells que prohibeixen el que no es
pot prohibir?

I no val amagar-se darrera de cap majoria o darrera de cap
bastó de comandament d’un alcalde per prohibir que una
persona, un ciutadà faci d’altaveu del que passa dins el plenari.
O deia abans, la jurisprudència, innumerables les sentències en
el nostre país; recomanacions del Defensor del Poble ho han
deixat ben clar: una sessió pública no necessita de cap
autorització prèvia per poder difondre-la.
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Tots ens omplim la boca, i els representants públics
segurament els que més, ens omplim la boca de transparència,
de bon govern, de participació de la ciutadania, i el que és una
obvietat, que és fer d’altaveu d’una sessió pública, de vegades
s’aprofita per alguns governants per prohibir-ho, atès que no és
recull expressament a la nostra legislació. El fet, i ho deia el Sr.
Mas, que existeixi aquesta plataforma on line de grabatupleno
en el conjunt de l’Estat crec que és una mostra que sí existeix un
interès ciutadà que és inversament proporcional a molts dels
entrebancs que es posen per part d’alguns governants. Ho deia
abans, de què tenen por o de què tenen vergonya? Perquè de
vegades sí que hem pogut veure a qualque mitjà d’actuació
algunes actuacions que probablement puguin fer avergonyir
alguns; per què no es vol, per què alguns no volen que els vesins
del poble vegin el que es fa o les decisions que es prenen per
part dels representants d’aquell ajuntament?

Com deia, el que hauríem és d’estar agraïts que hi hagi gent
interessada i ciutadans que vulguin explicar el debat i les
propostes que s’aproven en els diferents plenaris dels diferents
ajuntaments.

Vull recordar que fa molts anys hi havia, no ja que es
prohibís que s'enregistràs un plenari, sinó que hi havia alcaldes
que fins i tot arribaven a prohibir l’entrada a segons quines
persones o ciutadans en alguns municipis, una cosa que ara ja
ens sembla absolutament kafkiana i menyspreable, entre d’altres
coses, perquè va en contra de la legislació perquè els plenaris
són públics. Per tant, aquestes pràctiques que ja hem desterrat,
de no deixar que determinades persones que no agradaven a
l’alcalde de torn ni tan sols poguessin entrar a un plenari. Això
és una cosa totalment ilAlegal.

I segurament, dins esper que no molt de temps, el que avui
debatem, que necessita una reforma legal, no sé si la necessita
expressament, però el que sí està clar és que serà bo que es
reculli expressament perquè no n’hi hagi cap dubte, és que no
es pot limitar que els ciutadans que van a veure un ple puguin
fer d’altaveus del que allà dins passa. Fins i tot s’han donat
casos de plenaris que són gravats per mitjans de comunicació
als quals assisteixen periodistes, en canvi s’ha impedit que facin
això mateix periodistes que són a l’atur; és a dir, persones que
no pertanyen a un mitjà de comunicació. En qualsevol cas, però,
siguis periodista o no o siguis un ciutadà qualsevol que
acudeixes al plenari del teu poble, és evident, està clar que és
evident que no es pot limitar una gravació o que se’n faci ressò
a través de les xarxes socials, com nosaltres mateixos diputats
feim a cada sessió plenària aquí en el Parlament.

Al final, si no s’aprova això el que es demostra és tenir por
a la transparència i al bon govern del qual, com dic, tots ens
n’omplim la boca, i aquesta és un bon exemple per tirar
endavant. Avui en dia posar límits que no es pugui saber què és
el que passa a un ple és el que en castellà diríem ponerle
puertas al campo o vull posar-li portes, no?, a Twitter, a
Facebook, a qualsevol dispositiu mòbil que grava qualsevol
cosa. Ara mateix, en aquests moments sabem el que passa en el
Congrés dels Diputats i en el debat de l’estat de la Nació,
gràcies a què molts de diputats de diferents grups polítics o al
públic que hi assisteix ho retransmet en viu i en directe.

Per tant, com dic, el nostre grup donarà suport a aquesta
proposta del Grup Parlamentari MÉS, perquè, en definitiva,
reforça el dret a la informació, reforça el dret a la llibertat
d’expressió, i vull deixar molt clar que el fet que no s’arribàs a
aprovar aquesta proposició de llei, que suposa una reforma de
la Llei de règim local autonòmica, en cap cas suposarà el
contrari; és a dir que es pugui prohibir que un ciutadà faci
d’altaveu del que passa en els plens municipals.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Grups parlamentaris que vulguin
intervenir en torn en contra. Per part del Grup Popular té la
paraula el Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. L’article 140 de la Constitució
Espanyola garanteix l’autonomia dels municipis i estableix que
aquests gaudiran de personalitat jurídica plena i afirma que el
seu govern i administració correspondrà als respectius
ajuntaments. En aquest mateix sentit, l’article 1 de la Llei
reguladora de les bases del règim local, determina que els
municipis són entitats bàsiques de l’organització territorial de
l’estat i vies immediates de participació ciutadana en els
assumptes públics, que institucionalitzen i gestionen amb
autonomia els interessos propis de les corresponents
colAlectivitats. A l’article 4 de la mateixa llei, es regula que
correspondrà, en tot cas, als municipis, províncies i illes la
potestat reglamentària, així com la seva autoorganització.

La proposició de llei que ens planteja el Grup Parlamentari
MÉS fa referència a la publicitat de les sessions plenàries,
concretament es planteja afegir un nou apartat quart a l’article
120 de la Llei 20/2006, de règim local, amb el qual es pretén
regular que les sessions públiques puguin ser gravades pel
públic assistent, els mitjans de comunicació o pels mateixos
participants; les difusió d’aquestes gravacions s’atendrà a la
normativa de caràcter general dels actes públics, sense que hi
puguin establir limitacions addicionals.

En aquest sentit, cal recordar que l’article 69 de la Llei de
bases del règim local, en el seu apartat primer, estableix que les
corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre
la seva activitat i participació de tots els ciutadans en la vida
local. I el seu apartat segon estableix que les formes, mitjans i
procediments de participació que les corporacions estableixin en
l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no podrà en cap
cas ser en detriment de les facultats de decisió que correspon als
òrgans representatius regulats a la llei.
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I a l’article 70 de la mateixa llei és regula a l’apartat primer
que les sessions del ple de les corporacions locals són públiques,
no obstant podran ser secrets els debats i les votacions d’aquells
assumptes que puguin afectar els drets fonamentals dels
ciutadans als quals fa referència l’article 18.1 de la Constitució
Espanyola, quan així ho decideixi la majoria absoluta del ple de
la corporació. D’aquest article es poden desprendre dues idees
fonamentalment: la primera és que la llei no especifica com ha
de ser exercida la publicitat que es proclama a l’article 70, per
tant entenem que aquesta falta de concreció no és casual, sinó
que és ben intencionada per part del legislador, el qual deixa per
a les disposicions reglamentàries municipals la regulació més
concreta d’aquesta publicitat a les sessions. En segon lloc,
d’aquesta redacció es desprèn que la modificació que planteja
el Grup Parlamentari MÉS no determina correctament el que
vol dir quan a l’apartat 4 manifesta que la difusió de les
gravacions s’atendrà a la normativa de caràcter general dels
actes públics, sense que hi pugui haver limitacions addicionals;
entenem que s’hauria de fer referència a les limitacions que
preveu la llei de manera expressa al dret de la publicitat, i
s’hauria d’aclarir el que es vol regular amb la denominació
“actes públics”.

Analitzant el que regula l’article 120 de la Llei 20/2006, a
l’apartat primer es determina que les sessions del ple de les
corporacions locals són públiques, amb l’única limitació que la
llei estableix expressament, hi poden tenir accés els mitjans de
comunicació per a l’exercici de la seva funció amb les
condicions que fixi el seu reglament orgànic o, en el seu defecte,
la batlia. Per tant, la llei autonòmica torna a veure clara,
d’aquesta manera es torna a veure clara la voluntat intencionada
del legislador de no voler entrar a regular de forma més
detallada la publicitat en els plens, i fa una remissió expressa, en
aquest cas, a la potestat reglamentària municipal.

A l’apartat tercer es regula que poden ser públiques les
sessions de la resta d’òrgans complementaris que es puguin
establir en els termes que es prevegin en els corresponents
reglaments o acords plenaris pels quals es regeixin. D’aquesta
manera, entenem que l’apartat 4 que planteja MÉS avui és una
clara intromissió en l’autonomia municipal i a la potestat
d’autoorganització que estableix la llei. A més a més, entenem
que aquest apartat nou s’allunya de la voluntat clara de no
intervenir en la concreció de la regulació de la publicitat, que és
obligatòria i que ha de quedar garantida, que el legislador ha
posat de manifest tant a la Llei bàsica estatal com a la Llei
autonòmica de règim local.

Per tant, em permetran que no entri avui a valorar si ens
sembla bé o malament el fet que qualsevol ciutadà pugui gravar
una sessió plenària des del seu mòbil o des de la seva càmera,
o si només ho poden fer els mitjans de comunicació acreditats
o si es pot fer únicament a través dels mitjans dels quals disposa
la corporació local, jo crec que aquest no és el debat en aquests
moments perquè el que debatem avui és si el com s’ha de
garantir aquesta publicitat consagrada a la llei ha de ser regulada
per una disposició amb rang legal o si ho ha de ser amb una
disposició reglamentària.

Per tant, que sigui cada ajuntament que decideixi de quina
manera s’ha d’exercir aquesta publicitat, d’acord amb la seva
potestat d’autoorganització que li atribueix la normativa bàsica
estatal.

I en aquest sentit, des del Grup Parlamentari Popular,
opinam que la publicitat haurà d’estar sempre garantida, d’acord
amb el que decideixi cada corporació local a través del seu
reglament d’organització interna. De la mateixa manera, que
cada corporació decideix de quina manera poden participar els
veïns a les sessions plenàries o quines manifestacions es poden
fer i quines no en els plens municipals o si es pot o no es poden
posar pancartes dins la sala de plens o si es pot o no es pot
aplaudir o si es pot o no es pot demanar la paraula en el ple per
part d’un ciutadà o d’un colAlectiu, o si es pot, i si es pot de
quina manera ho pot fer, o com ha de dirigir el batle o la
batlessa les sessions plenàries.

Nosaltres entenem que totes aquestes qüestions no són
objecte de regulació legal sinó que entren dins l’àmbit de la
regulació reglamentària i dins l’àmbit de l’autonomia municipal
consagrada de manera clara a l’article 140 de la Constitució
Espanyola.

Amb referència a les gravacions fetes per membres de la
corporació o per altres persones, cal dir que el Tribunal Suprem,
a la seva jurisprudència, s’ha pronunciat per la facultat del batle
d’impedir-les o prohibir-les, però aquesta facultat suposa que si
no hi ha prohibició o regulació expressa hi cap la gravació. Per
tant, aquí nosaltres no entram a dir que estam d’acord que no es
gravi, això no és així, o que la llei prohibeixi aquestes
gravacions. Però també és ben cert que a cada ajuntament, a
cada corporació, a cada debat, a cada moment es poden donar
situacions doncs que escapen de la regulació de l’àmbit legal i
que, insistim, que és millor deixar-ho a l’àmbit reglamentari o
a la decisió, a la capacitat que pugui tenir la majoria d’un ple
per poder autoregular-se.

Per tant, segons aquestes afirmacions que ha fet el Tribunal
Suprem, a la seva jurisprudència, el batle pot disposar la
gravació o dir el contrari sempre amb criteris de generalitat i
racionalitat i comptant amb l’opinió de la generalitat dels
membres de la corporació. Per tant, veim que en aquest sentit el
Tribunal Suprem també s’ha posicionat a favor de l’autonomia
municipal i s’ha posicionat a favor de l’autoregulació i, per
descomptat, a favor de la publicitat la qual sempre ha de quedar
garantida per aquest dret d’informació que tenen els ciutadans.

Per tant, des del nostre grup no donarem suport a la proposta
del Grup Parlamentari MÉS, perquè consideram que no és el
procediment o la via legal adequada per regular una qüestió com
aquesta.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Rèplica del Grup Parlamentari MÉS, que ha presentat la
iniciativa, té la paraula el Sr. Miquel Àngel Mas, per un temps
de cinc minuts.
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EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Bé, supòs que hauran tengut temps de mirar a les
seves tauletes i a l’ordinador i als smartphones la pàgina
aquesta grabatupleno, sinó els ho recoman, els ho recoman
perquè clar, aquí feim exercici, discutim de forma civilitzada,
però, miri, és que en els pobles, en els petits pobles de vegades
passen... “Detenció d’un ciutadà perquè gravava el seu ple”, dos
dies després una altra detenció no sé què... Jo crec que no, és un
tema prou important, parlam del dret a la informació, l’accés del
ciutadà a la cosa pública com perquè nosaltres ens n’ocupem, i
seria molt interessant que nosaltres hi féssim feina.

Antoni Alorda, divendres vaig parlar amb ell, li vaig
telefonar: Toni, escolta, diran que sí a aquesta llei, no? I diu, jo
li deia: perquè jo no hi veig cap inconvenient; és a dir que quin
inconvenient hi ha a això, a aquesta llei? I diu: ca, ca, ca, tu et
penses que no són bons ells, tu et penses que no, et diran això
que l’autonomia municipal o no sé què. I dic, bé, no pot ser. Bé,
hauré de donar la raó a en Toni.

Parlava, el Sr. Rubio, parlava que en tot cas és un dret que
no està prohibit i que, en qualsevol cas, si es prohibeix, un pot
anar i pot arribar als tribunals. Sap quan va començar el plet de
la sentència del Tribunal Suprem del 2007, aquest de la
gravació? Això va començar l’any 2001; aquest ciutadà a l’any
2001 va haver de posar un plet, que es va pagar de la seva
butxaca, va anar al Tribunal Superior, al Tribunal Contenciós,
d’allà se’n va anar a l’Audiència i llavors al Tribunal Suprem,
va haver de pegar-se quasi set anys per consolidar, per fer
efectiu el seu dret. Un dret que tu hagis d’anar als tribunals, fins
al Suprem, per fer-lo efectiu no és un dret real.

I aquí tenim la possibilitat de fer-lo un dret real.

Em parla de desenvolupament reglamentari. Sr. Rubio, jo
m’he llegit la sentència un grapat de vegades, moltes vegades,
per intentar preparar-me això i a cap moment no parla d’això;
és a dir, cit el Tribunal Suprem, perquè en aquest cas diu: “La
limitación del acceso de las cámaras implica una suerte de
censura previa de la obtención de la información, privando de
esta manera no sólo al medio de comunicación demandante de
su derecho fundamental sino obstando también al derecho de
la información de los vecinos.” I el Tribunal Suprem diu:
escolti, tothom pot gravar, el Tribunal Suprem, i no diu
d’autonomia municipal ni res, diu tothom pot gravar, ja me’n
faig set punyetes del batle! Què el batle digui que no sé què, pot
entrar no sé què; dic, escolti, parlam del dret fonamental a la
informació, aquí no podem, aquí, aquí, escolti: qui és el Sr.
Batle per restringir això?

(Remor de veus)

Bondat de la llei. Aquesta llei és una llei bona, aprofundeix
en la democràcia, no ens costa res, augmenta la transparència,
és una llei que, a més, ens faria sentir orgullosos d’aquesta
cambra perquè seríem la primera que ho faria, i no ens costa res,
senyors.

A la revolució francesa, per primera vegada varen introduir,
la revolució francesa, que els judicis eren públics, a la revolució
francesa; fins aquell moment no ho eren, i saben per què van
introduir la publicitat en els judicis? Per limitar l’arbitrarietat.
La publicitat sempre és una manera de limitar l’arbitrarietat
d’aquell que té el poder, i en aquell moment els jutges en tenien
molt i es va fer públic. Avui en dia, fins i tot els judicis són
públics i es retransmeten en directe per scream, scream, això,
per internet. Gran Bretanya, la Cort Suprema, ho mirin, ara fa
tres mesos vaig fer un twit sobre aquest tema, es fa en directe.

Bé, miri, m’agradaria que intentàssim fer una altra forma de
política, acabar amb aquesta forma de política, perquè crec que
aquesta proposta, sincerament, i ara em sap greu haver parlat un
poc enfadat, però és una proposta apartidista, és una proposta
que la podem votar tots. Hem d’acabar amb aquesta forma de
política, hi ha d’haver una altra manera de fer política, hi ha una
manera en què els ciutadans estiguin molt contents que ens
vegin aquí reunits i que diguessin, bé, fan una llei que al final
serà de tothom, que al final, si vostès voten, se la podran penjar
vostès; és a dir, l’haurà impulsada el Govern. Escolti, jo, miri,
és que ara he vist que ha fet un recés, jo no sé si és possible fer
un recés per intentar veure si traiem endavant aquesta llei, si
això fos possible, jo, com que no tenc gens d’experiència
parlamentària, és la primera vegada que faig això, però jo li
demanaria, perquè crec que això és bo per a tothom, i això
suposa, a més, aprofundir en la democràcia, això suposa més
transparència i, evidentment, això seria bo per a tothom.

Crec que és un tema on podem, i m’agradaria intentar que
féssim una altra manera de fer política, una forma més amable,
una forma on hi ha temes amb els quals podem estar d’acord,
amb la transparència, amb la democràcia, i no deixar-ho en
mans de qualsevol batle, que llavors se li ocorre, i perquè té
quatre municipals, detenir persones, perquè això passa, eh!,
grabatupleno, perdoni, és que és així, grabatupleno. I nosaltres
podem ser garants d’un dret fonamental dels ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma i és un tema del qual ens podem
sentir molt orgullosos d’haver fet aquesta feina, Antoni Alorda
el primer en agrair-li, i tots nosaltres si ho aprovam.

Jo no sé si podem fer un recés, Sra. Presidenta, no sé com va
això, però si hi ha un recés jo el faria, eh!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Pilar Costa, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Desig que el problema sigui només
fer un recés, si amb això aconseguim aprovar aquesta important
modificació, haurem de donar l’enhorabona al diputat Sr. Mas,
però malauradament crec que la cosa té molta més càrrega de
profunditat d’aquest Partit Popular que tenim a les Illes Balears,
el qual, a pesar d’omplir-se la boca de parlar de transparència,
de bon govern, he sentit en algunes ocasions la pròpia consellera
d’Administracions Públiques, que és aquí present, dir-nos que
som en el rànquing quasi dalt de tot de la transparència, no
d’Espanya, quasi del món, resulta que aquest Partit Popular
majoritari que tenim a les Illes Balears es nega a fer una reforma
tan simple com òbvia, que és que la llibertat d’expressió i la
llibertat de premsa i d’opinió, o el dret a la informació, es reculli
expressament a la Llei municipal i de règim local de les Illes
Balears.

De què té por el Partit Popular, de què els ciutadans
sàpiguen i vegin el que passa en els plenaris municipals? És que
no li veig cap sentit.

Per altra banda, escoltar aquí avui dir que tot això es fa
emparant-se amb l’autonomia municipal, si no fos una cosa tan
seriosa, faria ganes de riure, perquè aquesta autonomia
municipal no els ha important tant al Partit Popular quan acaben
d’aprovar la Llei de reforma local a Madrid, a nivell de tot
l’Estat, allà on s’han botat absolutament l’autonomia municipal.
O tampoc no els ha important l’autonomia municipal amb
aquest projecte de decret de símbols que desenvolupa la Llei de
símbols, per cert, li diguin al Sr. Bauzá, al president, que no és
el mateix la Llei de símbols que el decret que desenvolupa o que
pretén desenvolupar la Llei de símbols, tampoc no els ha
importat l’autonomia municipal.

I després sentir dir aquí que, de forma intencionada, el
legislador no va obrir més la porta amb l’actual Llei municipal
i de règim local, com si el legislador fos un tercer aliè o estrany
a aquest parlament; és que avui el que pretenem fer aquí és
legislar, que per això som el poder legislatiu, i això hem vengut
a fer aquí. Miri, el legislador, l’any 2006, en què va regular
l’assistència a les sessions i com eren de públiques, etc., etc., ho
va ser amb una llei aprovada i impulsada pel Partit Popular, i el
legislador en aquest parlament va aprovar la llei l’any 2006. Per
tant no posin excuses de mal pagador, que vostès el que volen
és no avançar en la transparència i així l’alcalde de torn o el
cacic de torn, perquè no se li pot dir d’altra manera, sigui del
partit polític que sigui, que no li doni la gana que un ciutadà
enregistri o expliqui el que està passant a un ple, encara avui en
dia, com dic, malauradament pot succeir, com succeïa no tants
d’anys enrere, que l’alcalde o el cacic de torn de determinats
pobles no deixava entrar determinades persones a un plenari, a
pesar que les sessions són públiques. 

I evidentment he sentit aquí disquisicions jurídiques que és
per posar-se a riure per no plorar. Dir que el que pretén una
sentència era..., o del que es parlava era de si el
desenvolupament ha de ser reglamentari o a través d’una llei.
Però, escoltin, fins aquí arribam tots. Si el que es pretén és
modificar la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears,
que és el que pretén la proposició de llei del Grup MÉS,
evidentment si modificam una llei s’ha de fer a través d’una
altra llei, en aquest cas en forma de proposició de llei perquè

l’ha presentada un grup parlamentari. Per tant, prou d’excuses;
o estam a favor de la transparència, de la llibertat d’expressió i
del dret a la informació i al pluralisme polític, o al final
acabarem donant una imatge que el Parlament de les Illes
Balears s’oposa al fet que hi hagi transparència a les sessions
plenàries.

Precisament quan aquí es parla d’autonomia local, que cada
alcalde decideixi amb la seva llibertat, no, mirin, és que la llei
que vostès van aprovar l’any 2006, la Llei municipal i de règim
local, precisament regulava que les sessions són públiques, el
cas en què hi poden tenir accés els mitjans de comunicació,
enregistrar, etc., etc. En aquests casos no es va dir que es
deixava en mans de cadascun dels alcaldes, de cadascun dels
pobles, que decidissin el que volguessin, perquè hi ha un mínim
que evidentment s’ha de recollir, i creim que el dret a la llibertat
d’expressió, que ningú no el pot prohibir, i per tant com ha dit
aquí fins i tot el representant del Grup Popular, el Sr. Rubio,
l’actual llei no ho impedeix. 

Però per què hi ha tanta jurisprudència?, per què hi ha tantes
sentències? Perquè s’ha obligat a molts de ciutadans a acudir als
tribunals perquè l’alcalde o la corporació de torn els ha prohibit
l’enregistrament dels plens; si no, no ens trobaríem amb tanta
jurisprudència, tanta jurisprudència i tan unànime, com
unànimes han estat les resolucions dels diferents defensor del
Poble, que sempre s’han manifestat a favor de la llibertat
d’expressió i que es puguin enregistrar els diferents plenaris.

Lamentaré profundament que finalment no es pugui aprovar
aquesta proposta del Grup MÉS si el Partit Popular no canvia la
seva decisió, si bé molt em tem, li ho he de dir al Sr. Mas, que
amb aquest Partit Popular que tenim a les nostres illes i que
cada dia s’està mostrant molt més radical en contra dels drets
fonamentals, serà difícil arribar a acords, encara que sigui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa ha d’acabar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...en temes tan fonamentals com aquest.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Costa, és increïble
sentir com vostè fa aquest alAlegat a aquesta modificació, i com
vostè considera que s’ha de fer una modificació legal que quan
vostè era consellera d’Interior, i per tant vostè havia de dirigir
aquest departament del Govern de les Illes Balears, per què no
la va impulsar? Per què no va fer aquesta modificació legal?

(Més remor de veus)

(Se sent una veu de fons que diu: “Perquè no!”)

Per què no ho va aprovar, per què no ho va aprovar? Què
passa, que quan vostè és consellera considera una cosa i ara
quan és a l’oposició, una altra? És aquest el tema, el tema és
aquesta disparitat de criteri?

(Alguns aplaudiments)

Miri, jo el que no puc consentir és que es vengui aquí, en
aquest ple, a fer demagògia barata com la que fan vostès.

(Continua la remor de veus)

Nosaltres no hem defensat mai, mai no hem defensat que
una persona no pugui enregistrar un ple; mai no hem defensat
que no es garanteixi el dret a la publicitat dels plens, que són
públics i que està garantit per la llei. Això, nosaltres no ho hem
defensat. I el que tampoc no consentirem és que vengui aquí una
portaveu d’un grup com el seu, una portaveu d’un grup com el
Partit Socialista, que ve aquí i que diu que quatre batles cacics
o que..., anant en contra de persones, anant en contra de batles
i batlesses d’una comunitat autònoma concreta, o d’unes altres...
Això és ser radical, escolti! El que no és possible, Sra. Costa, és
que vostè hagi fet un alAlegat en contra de l’autonomia
municipal. Això no és possible!

(Alguns aplaudiments)

No és possible que vostè no respecti els municipis de la
nostra comunitat autònoma, i que vostè vegi en tots els batles de
les nostres illes una perversió diabòlica que no pugui la gent
opinar o parlar a un ple. 

(Remor de veus)

Això no és possible. Miri, nosaltres tenim més bona voluntat
que això. Nosaltres consideram, Sr. Mas, que vostè em deia que
va parlar amb el Sr. Alorda i que el Sr. Alorda li va dir que el
Partit Popular li parlaria d’autonomia municipal o no sé què; bé,
idò, aquest “o no sé què” jo li diré que és un principi que està
consagrat a la Constitució Espanyola, a l’article 140, que és un
principi que a més a més està consagrat a la Llei de bases de
règim local, i que és un principi que torna estar consagrat a la
llei autonòmica de règim local de la nostra comunitat autònoma,
i aquest principi d’autonomia local no significa que un batle o
una batlessa hagi de ser un cacic, no significa que un reglament
d’organització intern amb el qual s’estableixen les normes de
com ha de funcionar un ple hagi de ser dolent per a la
ciutadania.

Jo tenc confiança en els batles i les batlesses de la nostra
comunitat autònoma, en tots...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...i estic convençut que no són cacics, n’estic convençut. Una
altra cosa és que potser dins el seu partit n’hi hagi, d’aquests
regidors o batles, això ja és un altre tema, això ja és un altre
tema. Ara, li puc assegurar que la gent que ha de defensar una
institució municipal, la gent que està en contacte directe amb la
ciutadania el que vol és complir la llei i vetllar pels interessos
generals dels veïnats i de les veïnades, i des del Grup
Parlamentari Popular el que no farem és accedir una altra
vegada més a aquesta estratègia totalment manipuladora de
l’oposició de voler fer demagògia barata a un ple com aquest.

Moltes gràcies.

(Se sent una veu de fons que diu: “Molt bé!”)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam... Passam a la votació. Passam a la votació, i els
demanaria si prenem o no en consideració la proposició de llei
debatuda. Començam. 

La proposició de llei no es pren en consideració, per 32 vots
en contra i 24 a favor.

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