
 

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. 121
 

Presidència
de la Molt Honorable Sra. Margalida Durán i Cladera

Sessió celebrada dia 1 d'abril del 2014 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 3016/14, de l'Hble. Diputat Sr. Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model educatiu.
5639

2) RGE núm. 3021/14, de l'Hble. Diputada Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperar la
qualitat educativa. 5640

3) RGE núm. 3028/14, de l'Hble. Diputat Sr. Manuel José Monerris i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures dutes
a terme a Menorca per augmentar la qualitat de l'ensenyament. 5641

4) RGE núm. 3018/14, de l'Hble. Diputada Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segon casino
de Mallorca. 5642

5) RGE núm. 3030/14, de l'Hble. Diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa pilot Play
for health. 5643

6) RGE núm. 3026/14, de l'Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en relació
amb la Llei de finançament dels consells insulars. 5644



5638 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 1 d'abril del 2014 

 

7) RGE núm. 3034/14, de l'Hble. Diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inversions hoteleres i
economia productiva. (Ajornada). 5645

8) RGE núm. 3150/14, de l'Hble. Diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució judicial sobre
els ingressos públics i privats del Sr. President. 5645

9) RGE núm. 3027/14, de l'Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per corregir
el sobrecost que genera la insularitat. 5646

10) RGE núm. 3025/14, de l'Hble. Diputada Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Congrés estatal
del voluntariat. 5647

11) RGE núm. 3029/14, de l'Hble. Diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de
formació per al sector agrari a Menorca. (Ajornada). 5648

12) RGE núm. 3031/14, de l'Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de l'accés
a les dades i internet a la xarxa corporativa. 5648

13) RGE núm. 3017/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta sanitària.
5649

14) RGE núm. 3023/14, de l'Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió paritària
de formació per a l'ocupació de l'Administració local. 5650

15) RGE núm. 3024/14, de l'Hble. Diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió
mantinguda en relació amb la nova normativa local. 5651

16) RGE núm. 3032/14, de l'Hble. Diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
de l'oferta d'ocupació del SOIB. 5652

17) RGE núm. 3155/14, de l'Hble. Diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informe de pobresa.
5653

18) RGE núm. 3020/14, de l'Hble. Diputada Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords
d'Estat. 5654

II. INTERPELALACIÓ RGE núm. 1213/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de garantia juvenil a les nostres
illes. 5655

III. MOCIÓ RGE núm. 2878/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a model econòmic, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 1875/14. 5659

IV. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 15606/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a no a l'indult de l'expresident Jaume Matas. 5665

2) RGE núm. 650/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del servei de solAlicitud de residència de ciutadans
de la Unió Europea. 5672

V. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2013. 5677



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 1 d'abril del 2014 5639

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores diputades i senyors diputats. eL
primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 3016/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a model educatiu.

Primera pregunta RGE núm. 3016/14, relativa a model
educatiu, que formula el Sr. Lluís Maicas i Socías del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Creu, Sra. Consellera, que
l’educació pública de qualitat i en català no és el seu model
educatiu?

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, Sr. Diputat, el model
educatiu d’aquest equip, com vostè sap, és educació pública, de
qualitat i trilingüe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies. El subconscient que tan sovint ens traeix va fer dir
al president allò que realment pensava, el seu gabinet de premsa
l’endemà mateix el feu rectificar. Així ens assabentàrem que ell
era ell i el seu context; de vostè, Sra. Consellera, seu,
pròpiament seu, no hem sentit ni el conscient ni el subconscient,
només l’eco d’allò que li dicten i encara amb algunes errades de
pronòstic reservat.

Sra. Consellera, l’educació és un imperatiu democràtic, un
instrument indispensable per tal que la societat pugui progressar
envers els ideals de llibertat i de justícia social, una eina
necessària per abastar el coneixement, per donar cohesió,
solidaritat i responsabilitat, per això cal un model que atengui
allò que és essencial.

Nosaltres volem un model d’educació pública, universal,
gratuïta i de qualitat, que formi ciutadans en els valors ètics i
democràtics i que, a més, siguin competents en tantes llengües
com els permeti la seva capacitat, sense oblidar que aquesta
comunitat té una llengua pròpia, el català, minoritària i
minoritzada, que necessita d’una especial protecció.

Volem un model educatiu que no només ensenyi a conèixer
i a fer, sinó i sobretot que ensenyi a viure i a ser, un model que
a tots doni iguals oportunitats, que compensi les desigualtats de
sortida i que no exclogui en funció de la procedència social o
econòmica de les persones.

Volem un model de consens i de diàleg que defugi les
imposicions, un model de participació que garanteixi
l’autonomia dels centres i dels consells escolars i que avaluï
permanentment els processos educatius, un model amb recursos
suficients i amb infraestructures apropiades, un model que ens
faci respectuosos amb les diferències espirituals i culturals, un
model en el qual els docents recuperin el reconeixement social
i l’autoritat i siguin posseïdors dels mitjans de feina adequats en
un model inclusiu i que no discrimini per sexes, que atengui els
alumnes amb necessitats específiques.

Volem, Sra. Consellera, una educació que faci millors
persones, més capacitades per afrontar el repte que suposa viure,
conviure i decidir democràticament i cívicament.

 Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, vostè, Sr.
Maicas, no sap el que pensava el president, no posi en boca
d’una altra persona quan no és vostè mateix qui ho diu. 

El president no va manifestar més que el que és el programa
d’aquest govern, que és trilingüisme. No posi en pensament
d’aquest govern la idea que vol destruir la nostra llengua perquè
no és veritat, ja està bé.

Miri, moltes vegades deim que una cosa és el parlar, és el
rallar, i l’altra és l’exemple. A aquesta consellera, que després
del president és qui encapçala precisament en l’àmbit polític la
Conselleria d’Educació i és el màxim òrgan després del
president en educació, cultura i universitats d’aquestes illes, no
li fa falta rallar, no, perquè ho aplica en la seva vida. Aquesta
consellera que li ralla aplica a la seva vida, ho ha aplicat
sempre, el parlar en la nostra llengua, llavors, no em doni
lliçons perquè és l’exemple el que compta.

I també li diré una altra cosa, no s’erigeixi en cap de la
cultura, perquè la humilitat a vegades també és important. Ja
està bé de fer burles i rallar de la cultura i l’educació dels altres
quan l’exemple d’un és el que un ha donar i vostès a vegades no
són, precisament, un exemple de molta cultura i de molta
educació, tal i com demostren en aquest plenari. 
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Llavors, què volem nosaltres? Nosaltres volem moltes coses,
el millor per als alumnes d’aquestes illes, volem que siguin
bones persones, com no pot ser d’altra manera, volem que
tenguin competència en moltes llengües, en matemàtiques, en
ciència, volem colAlegis que puguin anar i ser punters per tot el
món i no tan sols a Espanya, això és el que volem, i de qualitat
i gratuït.

Precisament el trilingüisme és una cosa que permet a la
classe treballadora, a la classe obrera l’accés a més llengües i
sense haver de pagar classes particulars. Això és apropar-se a la
classe obrera i treballadora, la resta és rallar, això és aplicació
pràctica de les coses, no tan sols una filosofia que no s’aguanta
en la realitat pràctica. Nosaltres som exemple de vida del que
feim en la pràctica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 3021/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recuperar la qualitat educativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta RGE núm. 3021/14, relativa a recuperar la
qualitat educativa, que formula la Sra. Esperança Marí i Mayans
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Consellera, en català no i de qualitat
tampoc. Dins l’àmbit educatiu tots els sectors coincideixen que
la qualitat d’aquest sistema educatiu ha disminuït
considerablement, per això voldríem demanar quins són els
objectius que s’ha fixat el Govern per tal de recuperar-la.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. No es
confongui, no és que el sistema educatiu hagi davallat ara, és
que Balears té un problema endèmic amb el sistema educatiu i
ningú no hi ha volgut donar solució fins ara. Aquest govern sí
que hi posarà solució, no en tengui cap dubte i ha sembrat la
primera llavor.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, quan vulgui.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Tal i com ens temíem, consellera, crec
que no tenen objectius fixats per endreçar la situació i crec que
tampoc no reconeixen que s’han equivocat. 

De totes les variables per aconseguir un sistema educatiu de
qualitat, la més important, la número 1, la que destaca per
damunt de tot és l’entusiasme del professorat. Cada professional
de l’educació dins la seva aula ha d’arrossegar amb la actitud
d’aquells que estan aprenent i moure’ls a aprendre i això,
consellera, no és fàcil. Per tant, els ha de motivar i això només
es pot fer al seu torn si un està motivat. 

Vostès han fet molt de mal a l’educació en el que duim de
legislatura i el mal més gran que han fet no resulta fàcilment
mesurable i se’n parla poc. Ha estat enfrontar-se amb els
mestres i professors en bloc, maltractar-los, pressionar-los per
qüestions inacceptables i girar-se’ls colAlectivament en contra.
Aquest fet ha erosionat el sistema educatiu.

A la número 2 -i la més quantificable- hi tenim les ràtios, en
unes aules com les de les Illes Balears amb un grau de diversitat
superior al de cap altra comunitat autònoma, amb un
percentatge que arriba al 19,7%, és a dir prop del 20% a l’ESO,
i unes ràtios de les més elevades, es crea una situació
insostenible i vostè també ho sap i així i tot continuen permetent
argumentar fins a un 20% les ja elevadíssimes ràtios de 30
alumnes a ESO i 35 a Batxillerat, però, consellera, no
augmenten el Programa d’atenció a la diversitat i d’acollida,
això porta a més dificultats per gestionar les classes i a un clar
augment de la conflictivitat a tots els centres de les Illes Balears.

La qualitat educativa només la podríem salvar si de sobte
canviassin d’actitud i millorassin, en primer lloc, les relacions
amb el professorat. Venir a Eivissa a posar una primera pedra
per a un institut i no reunir-se amb els professors no és cap bon
exemple d’aquesta actitud. Amb representants de tot el
professorat, també haurien d’augmentar programes d’atenció a
la diversitat i promoure la Formació Professional. Tot això
d’aquí són assignatures pendents, però com que no sembla...

LA SRA. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

...que res de tot això...
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. MARI I MAYANS:

(...) falta. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, quan vulgui.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, ningú no ha
maltractat ningú, comprenc que a vegades tenguin interessos a
dir-ho, sempre... i escoltem els enregistraments que ha fet
aquesta consellera una rere l’altra i no s’ha maltractat ningú.

Miri, em ralla tot el temps de professors i jo vull que rallem
d’alumnes, que és l’important d’aquesta..., els professors són
grans professionals i són funcionaris que tenen una feina de
bona qualitat afortunadament, tant de bo tothom estigués igual,
i que precisament han de complir unes funcions i els fan molt
bé, perquè sempre he dit que Balears té grans professors i que
quan els nostres professors tanquen la porta s’obliden de les
seves idees per donar classes. El que s’ha dit moltes vegades és
que hi pot haver excepcions com en totes les professions i no
em generalitzi les excepcions, però li diré una cosa: aquest
govern té moltes idees i molts de projectes en educació i de fet
els està executant.

Vostè sap precisament que s’ha fet molta cosa en l’augment
de la competència en idiomes, de fet, el tractament integrat de
llengües és una prova d’açò, l’augment de l’Escola Oficial
d’Idiomes, com s’ha augmentat enguany, és una altra mostra
d’allò.

Li he dit moltes vegades que per primera vegada aquest
govern i no altre fa feina en la formació professional integrada.
Li he dit moltes vegades que el SOIB -tal com explicaré
després- té totes les unitats de competència preparades per
poder-les convalidar amb la formació professional reglada i per
recuperar en segones oportunitats tots els alumnes que han
abandonat el curs molt prest.

També li diré que..., també vull anunciar que es faran proves
d’avaluació en comprensió matemàtica, científica i lingüística,
on... els mateixos centres educatius donaran la solució per
precisament millorar i saber les causes, però proves externes, les
causes de tot el que està passant a Balears des de fa anys.

De reunions amb professors, no me’n ralli perquè m’estic
reunint cada setmana amb un munt de professors, precisament
hi ha illes que les tenc quasi acabades, Eivissa també en serà
una, no en tengui cap dubte...

(Remor de veus)

Comprenc que els sàpiga greu perquè em demana que m’hi
reuneixi, però després...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies...

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

...els sap greu que m’hi reuneixi, però ho continuaré fent.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 3028/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel José Monerris i Barberà, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures dutes a terme a Menorca per
augmentar la qualitat de l'ensenyament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta RGE núm. 3028/14, relativa a mesures
dutes a terme a Menorca per augmentar la qualitat de
l’ensenyament, que formula el Sr. Manuel José Monerris i
Barberá del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el camí
cap a la millora de la qualitat educativa i l’excelAlència
requereix d’un compromís per millorar i una aposta de present.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de
les Illes Balears va anunciar fa poques dades, en concret el
passat 17 de març, a Menorca, unes actuacions en matèria
educativa dirigides a millorar l’autonomia i funcionament dels
centres educatius. La responsable d’Educació assegurà que
aquestes actuacions suposaran una millora per als estudis
d’idiomes a Menorca.

També va anunciar la nova aposta per poder cursar
modalitats de Batxillerat en diversos centres. Vull destacar
també per la seva importància, les noves anunciades
relacionades amb unitats educatives per a alumnes amb
necessitats educatives especials. 

Finalment, va fer referència també a millores en diferents
centres educatius de Menorca, infraestructures, aquestes
actuacions han estat mereixedores del reconeixement dels
responsables dels centres afectats ja que algunes duien diversos
anys, bastants d’anys, sent reivindicades.

Sra. Consellera, quines actuacions ha dut a terme
darrerament la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a
Menorca per tal d’augmentar la qualitat educativa?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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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, Sr. Diputat. Miri, a part de
les inversions pertinents en infraestructures educatives, com sap,
al CEIP Sa Graduada, l’aula UEECO del Pasqual Calbó,
precisament per atendre infants amb necessitats especials, també
s’ha intentat augmentar la competència de Menorca en el tema,
com ha dit, de l’Escola Oficial d’Idiomes. Era una reivindicació
de fa més de quinze anys per part de l’Escola Oficial d’Idiomes
de Maó i així ens ho varen expressar la directora i l’equip
docent de l’escola, que precisament es desvinculés l’escola...
l’annex de Ciutadella que ja tenia més o manco la mateixa
quantitat d’alumnes i així ho vàrem fer, però no tan sols vàrem
desvincular els dos centres i així va quedar coberta totalment
Menorca, sinó que a més a la banda de Maó es dóna català,
alemany, anglès i francès com fins ara es donava i per part de
l’equip directiu se’ns va demanar que incorporéssim l’italià per
a l’any que ve, i així es va anunciar i es farà.

Per altra banda, també a Ciutadella, en què es donava
alemany i anglès, s’han incorporat el francès i el rus de cara a
l’any que ve com a noves llengües, tot precisament per
augmentar la competència de tots els alumnes i les persones que
hi vulguin acudir.

També se’ns havia demanat per ASHOME i per les
associacions hoteleres i d’empresaris que augmentéssim les
llengües dels països de l’est, que augmentéssim l’aprenentatge
i així ho hem fet per augmentar l’ocupació i per ajudar
precisament que hi hagi menys desocupats.

Quant al Batxiller a distància també era una reivindicació de
fa més de deu anys i hem cobert tota l’illa (...) de Llevant i de
Ponent... continuarà fent el Batxiller a distància el Ramis tal i
com feia fins ara i a més s’hi incorporarà a partir de l’any que
ve el Josep Maria Quadrado, que també el realitzarà.

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 3018/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a segon casino de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 3018/14, relativa a segon casino
de Mallorca, que formula la Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, per resolució del
conseller d’Economia i Competitivitat de 21 de novembre de
2013 es va atorgar la instalAlació i explotació del segon casino
de Mallorca a l’entitat Gran Casino Balears, SA. En la mateixa
resolució s’estableix un termini màxim de dotze mesos perquè
l’adjudicadora del concurs obri aquest establiment, data que es
complirà a finals d’aquest any.

Atès que l’Ajuntament de Palma, segons d’Ordenança
d’usos en zones del centre històric, no deixa o impedeix
aconseguir llicències d’activitat a aquest casino, ens pot explicar
el conseller d’Economia i Competitivitat en quina situació es
troba aquesta instalAlació?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, en primer lugar, agradecerle,
porque usted se ha estudiado la resolución, se la ha leído, se lo
agradezco, porque con lo que usted ha definido es suficiente, la
respuesta se la ha dado usted. 

Existe una resolución, esta resolución da una autorización
sectorial para desarrollar un proyecto de un casino. La
resolución habla en los términos y en el tiempo en los  cuáles se
ha de cumplir y a partir de ahí, creo que la conselleria..., creo
no, estoy seguro ya ha cumplido todo el trabajo y todas las
competencias que tenía hasta este momento.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. Conseller, veig que no pensa fer res i ha de saber que
hi ha un conflicte i que aquesta empresa no podrà obrir
l’establiment a finals de 2014 perquè la Direcció General de
Comerç i Empresa de la seva conselleria va demanar informe a
l’Ajuntament de Palma des d’on es diu que no varen poder
informar sobre aquest projecte en termes urbanístics perquè no
es va passar des del seu departament tota la informació, el
projecte complet.

Per tant, en aquest conflicte institucional entre ajuntament
i Govern, seguretat jurídica gent, sobretot per a l’empresa
guanyadora que ha tancat el bingo per adaptar-lo a les
instalAlacions del nou casino i ha deixat de tenir activitat, per
tant, seguretat per a aquesta empresa, gens, seguretat per als
treballadors del Bingo Balear tampoc cap ni una, perquè fan
comptes reubicar-se al casino que en principi no es podrà obrir
perquè l’Ajuntament de Palma no donarà el permís, ni tampoc
no tenen cap seguretat de treballar les persones que estan a
l’atur i s’estan formant en aquesta matèria per poder començar
a treballar. Per tant, zero seguretat per a aquestes persones i zero
seguretat per a l’economia de les nostres illes, per a aquest
projecte que s’havia de fer. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 1 d'abril del 2014 5643

 

Per tant, li demanam que posi ordre i seny a aquest conflicte
i que facin via a actuar, que actuïn aviat i deixin una herència
d’aquest projecte així com toca per a tots i totes les ciutadanes
d’aquestes illes i per al proper govern. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller, quan vulgui.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, me hubiera gustado que
además de la resolución, que me consta que también la conoce,
hubiera ido a las bases del concurso y también además me
consta, porque usted está entrando en los ámbitos y el
conocimiento de la Ley de juego, me consta que sabe lo que es
una autorización sectorial. Por tanto, lo único que voy a hacer
es repetir un poco... por este tema de garantizar la seguridad
jurídica y por ese tema de las competencias que tenemos cada
una de las instituciones. 

Lo que sí que le puedo decir es una cosa: el Govern ha
actuado en todo momento en este proceso como correspondía
con la ley y actuando de forma objetiva y pidiendo los informes
que correspondían. Usted me habla de un informe de idoneidad
y sabe cuál es el informe, porque seguro que se lo ha leído, y,
por tanto, sabe cuál es la respuesta del ayuntamiento. 

Dicho esto, le voy a repetir, porque a lo mejor también el
promotor estoy seguro que se leyó las bases y actuó en
consecuencia y por eso presentó un proyecto, que dice “la
Vicepresidencia Económica de Promoción Empresarial y de
Empleo de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, como
parte convocante del presente concurso, declina toda
responsabilidad en relación con las licencias, autorizaciones,
concesiones o cualquier otro trámite administrativo que la
adjudicataria deba obtener de cualquiera otra administración
para la instalación y apertura del casino de juego”. 

Creo que le he dado la respuesta, es que si me está pidiendo
que intermedie, estoy seguro que no me está pidiendo esto
porque si no me volvería a preguntar que cómo el Govern se
mete donde no le corresponde. Por tanto, a lo mejor esta
pregunta es para el Pleno del ayuntamiento y se ha equivocado
de destino. 

Por tanto, nosotros hemos hecho lo que correspondía, hemos
actuado y la resolución dice en los términos que hemos
concedido esta autorización. Por tanto, oiga, es que creo que
está todo bien dicho, bien actuado y a lo mejor esta pregunta, ya
le digo, es que no es en este pleno, es que se tiene que ir usted
al ayuntamiento y preguntar. Este govern, la conselleria tiene
sus competencias y ha actuado en base a eso y el promotor estoy
convencido que se leyó la última base del concurso y actuó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller, gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 3030/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programa pilot Play for health.

Cinquena pregunta, RGE núm. 3030/14, relativa a programa
pilot Play for Health, que formula el diputat Sr. Alejandro Sanz
i Benejam del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados.  La
Fundación Bit és el instrumento encargado de ejecutar las
estrategias de investigación y desarrollo del Govern de las Illes
Balears mediante el fomento de las nuevas tecnologías. Entre
sus objetivos se encuentra mejorar la competitividad de las
empresas y crear un entorno empresarial favorable a la
innovación, servir de soporte tecnológico en las
administraciones del Govern de las Illes Balears y difundir la
cultura de la innovación tecnológica entre los ciudadanos de
nuestra comunidad autónoma. 

Recientemente la Fundación Bit ha creado un programa
llamado Play for Health donde gracias a diferentes métodos de
interacción se mejora la calidad de vida de los pacientes. Sin
duda una gran noticia, Sres. Diputados, que demuestra el
compromiso del Govern del presidente José Ramón Bauzá con
la innovación y con los emprendedores de esta tierra.

Por todo ello, queremos formular la siguiente pregunta,
¿cómo valora el conseller de Economía y Competitividad las
posibilidades que ofrece el programa piloto Play for Health
desarrollado por la Fundación Bit?

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. Este proyecto nace de una
idea de hace cuatro años, como idea, como idea, y durante esta
legislatura esta idea se ha materializado en un proyecto. Nace de
un equipo de rehabilitación del Hospital Son Llàtzer que
evidentemente pensando en el paciente y pensando en la
eficiencia de las actuaciones lo que nos pide es a ver si existe
algún proyecto en el ámbito de la innovación que pueda el
paciente ejecutar la rehabilitación en vez de en el hospital en su
casa. El equipo de la Fundación Bit desarrolló un prototipo que
hoy es un prototipo, prototipo que está siendo utilizado en el
Hospital Son Llàtzer y también en Inca, que es para que los
pacientes puedan hacer rehabilitación en casa, es a través de una
web donde hay un sistema de información que define los
programas de rehabilitación y el paciente lo puede hacer en
casa.
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Además de poder hacerlo en casa está vinculado a
tecnologías y a videojuegos que de alguna forma le hacen
mucho más amena la actuación de rehabilitación. Hay que tener
claro el destino y quien es el rehabilitado en estos casos que
muchas veces no puede acercarse al hospital. 

Además, y es en lo que también usted hace mucho hincapié
es en el ámbito de la innovación y de la tecnología y llevarlo a
la empresa. Esto es un prototipo y ahora la Fundación está
haciendo protocolos de transferencia de conocimiento con el
sector privado para que puedan desarrollar y hacer un producto
de mercado para este sistema, para este tipo de actuación, como
para todos aquellos en donde el paciente pueda hacer una
actuación médica, se la pueda hacer en casa en vez de hacerlo
en el hospital. 

Por tanto, yo creo que es un avance muy relevante y ahora
mismo ya se está empezando a trabajar sobre otro equipo no en
el ámbito de la medicina, en el ámbito de la Conselleria de
Innovación, sí que estamos empezando a trabajar en el ámbito
de la educación para buscar también a través de las nuevas
tecnologías sistemas que puedan hacer mucho más didáctica la
formación y después llevarlo al tejido productivo y desarrollar
productos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 3026/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consens en relació amb la Llei de
finançament dels consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 3026/14, relativa a consens en
relació amb la Llei de finançament dels consells insulars, que
formula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Tots sabem que la Llei 2/2002, de finançament dels
consells insulars, establia la seva reforma per a l’any 2007,
precisament era el primer any de govern del darrer pacte de
progrés. 

Tant el Govern com els quatre consells insulars estaven
governats pels mateixos partits, la sintonia política era màxima
i ateses aquesta sintonia i la gran capacitat de diàleg i consens
del que sempre fan gala els partits d’esquerres, tot feia preveure
que fàcilment hi hauria un acord per reformar la Llei de
finançament dels consells. No va ser així, ni diàleg, ni consens,
ni pacte ni acord, no hi va haver manera en quatre anys de
reformar el finançament dels consells. 

Avui tenim alguns dels protagonistes d’aquesta manca
d’acord en els bancs de l’oposició, tenim l’expresidenta del
Consell Insular de Mallorca, l’expresident del Consell Insular
de Menorca i l’expresident del Consell Insular d’Eivissa, i tots
ells, dia sí i dia també, demanen diàleg i consens al Govern i al

Partit Popular, un diàleg i un consens que aquest govern ha
demostrat en innombrables ocasions, i en especial en la reforma
de la Llei de finançament dels consells insulars. 

Idò bé, els mateixos que varen ser incapaços de consensuar,
entre ells mateixos, una millora del finançament dels consells
insulars tenen avui el cinisme d’omplir-se la boca en aquest
parlament de consens i de diàleg. Quina autoritat moral tenen
per demanar consens aquells que són incapaços de posar-se
d’acord entre ells mateixos?

Aquesta manca de consens va ser, a més, molt perjudicial
per als consells insulars. De fet, la solució a la seva incapacitat
va ser establir amb caràcter transitori un sistema de bestretes
extrapressupostàries amb l’objectiu de reforçar la suficiència
financera de les agendes insulars, una fórmula que era un nyap
pressupostari que deixava a la voluntat o a les possibilitats de
liquiditat del Govern de torn poder transferir les bestretes
acordades. Tant és així que l’any 2011, amb un pressupost
prorrogat, els consells no varen poder cobrar aquests bestretes.

És per açò que crec que és de justícia posar en valor l’acord
arribat entre el Govern i els quatres consells insulars i que hem
de recordar que no tots, tots els consells insulars, estan
governats pel Partit Popular, per tant, encara més mèrit té aquest
consens. Per tot açò, m’agradaria saber quina valoració fa el
Govern d’aquest acord de cara a la Llei de finançament dels
consells insulars.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Efectivament,
la Llei de finançament dels consells insulars és una bona prova
d’aquelles reformes estructurals que s’han de fer a la nostra
comunitat, que s’havien de fer a la nostra comunitat i que no
s’han pogut fer i també és una prova, si Déu vol ara amb la
tramitació parlamentària acabarà sent una prova també, de les
reformes estructurals que aquest govern ha hagut de fer des de
l’inici de la legislatura, junt amb la Llei general turística, junt
amb la Llei del sòl, junt amb la reestructuració del sector públic
instrumental també la Llei de finançament dels consells
insulars.
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La mateixa llei, la mateixa llei anterior va crear el Consell
Financer Interinsular que ens obligava, jo crec que amb bon
criteri, a mirar de tenir en compte els governs insulars en
l’elaboració de la llei, perquè sense consens dels quatre consells
era impossible fer una modificació d’una llei de tant calat i de
tanta... que tant... que contribueix tant a l’estructura institucional
de la nostra comunitat. Era necessari incloure les dues
competències més importants que exerceixen els consells
insulars i que malgrat l’anterior llei es deia sistema de
finançament definitiu dels consells no estaven inclosos, que eren
carreteres i serveis socials. S’eliminen els convenis de
justificació, s’incorpora la participació dels consells als
increments d’ingressos de la comunitat autònoma, s’incrementa
la dotació pressupostària en 39,5 milions d’euros i s’eliminen
progressivament en el termini de tres anys els percentatges de
finançament que havien de destinar necessàriament, volguessin
o no volguessin els consells, a capital de tal manera que el
finançament resti incondicionat. 

Al final, Sr. Diputat, construir la comunitat de tots amb
l’ajuda i la corresponsabilitat dels govern insulars és una tasca
que requereix altura de mires, l’altura de mires que a l’hora de
posar-se d’acord han demostrat els quatre consells insulars de
la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 3034/14, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a inversions hoteleres i economia productiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 3034/14, relativa a inversions
hoteleres i economia productiva, presentada pel diputat Sr.
David Abril i Hervás del Grup Parlamentari MÉS, és ajornada
atesa la petició del Govern, presentada mitjançant escrit RGE
núm. 3138/14.

I.8) Pregunta RGE núm. 3150/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resolució judicial sobre els ingressos públics i
privats del Sr. President.

Vuitena pregunta, RGE núm. 3150/14, presentada en
substitució de la RGE núm. 3019/14, i rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 3157/14, relativa a resolució judicial sobre
els ingressos públics i privats del Sr. President, que formula la
diputada Sra. Pilar Costa i Serra del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies. Aquesta setmana passada hem tengut coneixement
d’una nova resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia
a Balears que obliga a investigar el possible cobrament de forma
irregular de més de 150.000 euros per part del president Bauzá
quan era alcalde de Marratxí, arran de la denúncia d’Esquerra
Unida.

Sr. Vicepresident, volem saber si el Govern o el president
Bauzá recorrerà qualsevol sentència al Tribunal Suprem si és
condemnat a les Illes Balears i si, en aquest cas, es mantindrà
com a president en el seu càrrec. En definitiva, si té el Govern
un pla B en cas que es confirmi judicialment el cobrament de
sou de forma ilAlícita, tal com apunta la resolució del Tribunal
Superior de Justícia, i la seva presumpta incompatibilitat.

Gràcies.

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. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sra. Diputada, la previsión
de este gobierno es de respectar exclusivamente la acción de la
justicia. Espero y confío que éste también sea su plan.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gómez, no ha contestat,
continuarà el president en el seu càrrec, sí o no? Jo crec que tres
anys després de governar entre mentides i enganys ja n’hi ha
prou, però com a mínim a un govern seriós se li suposa que té
una alternativa planificada en cas d’una condemna del president.

La relació de despropòsits és massa llarga ja, com a regidor
d’Urbanisme a Marratxí casualment va autoritzar la construcció
d’una residència de majors al costat de la seva farmàcia; com a
alcalde cobrà un sou en exclusiva quan no podia perquè tenia en
marxa tres negocis privats i no havia posat un farmacèutic
substitut fins que no va ser requerit pel govern anterior, això ens
va costar més de 150.000 euros; i ara com a president menteix
al Parlament, al Govern i als ciutadans dient que els seus únics
ingressos són com a president, cosa que el va obligar a fer
ampliacions en les seves declaracions de béns quan
l’enganxaren en aquest engany, però el seu present i futur
continua en mans judicials.

Aquesta legislatura s’haurà caracteritzat per tenir un
president interí que ha intentar burlar la llei per salvaguardar
l’únic que el preocupa, els interessos privats. Miri, Sr. Bauzá, és
un debat molt interessant si els membres del Govern poden
mantenir negocis privats, incloent-hi una farmàcia, no passa res,
ho podem debatre. Ara, el que no es pot discutir i molt menys
es pot permetre és que el president del Govern només vulgui
aplicar la llei als altres i no a si mateix, fins i tot en el cas
idèntic que el seu partit va perseguir per incompatibilitat d’una
farmàcia a l’exconsellera de Salut. La llei ha de ser igual per a
tots.
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Per últim, Sr. Gómez, aquesta agonia presidencial, aquesta
virulenta defensa que demostra a defensar el Sr. Bauzá és la
mateixa que feia la Sra. Rosa Estarà per defensar Matas, i així
han acabar, que ni tan sols es parlen, desig que vostès no acabin
així...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Realmente siento
vergüenza ajena por su intervención, Sra. Diputada...

(Alguns aplaudiments)

... ustedes están empeñados en convertir esta sala en un circo
mediático y aprovechan cualquier circunstancia, desde luego en
este caso aprovechar una sentencia, una sentencia en la que se
admite a trámite un recurso de apelación en el cual se declara,
... atribuye a Izquierda Unida la atribuye que tenga pues
legitimación activa para poner una demanda y usted la está
presentando aquí como una sentencia en contra del presidente.
Esto, Sra. Diputada, es lamentable y vergonzoso. Yo creo que
mayor desprecio a la inteligencia popular y menor aprecio a esta
cámara es imposible.

Mire, este gobierno y su presidente están muy tranquilos y
están tranquilos porque las cosas se han hecho siempre ajustadas
a la más absoluta legalidad y frente a esta tranquilidad ustedes
parecen histéricos, aprovechan cualquier oportunidad para
judicializar la vida política, para hacer juicios paralelos, parece
que quieren guiar ustedes, dirigir la acción de la justicia, Sra.
Diputada. Yo a usted también podría pedirle qué opinión le
merece la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia en
la que se pide que se reintegre a la administración más de
250.000 euros que se pagaron indebidamente en la pasada
legislatura por el llamado caso Marivent y que hay imputadas,
pues, algunas personas de su partido político. 

Yo le recomendaría, Sra. Diputada, que se tranquilice, que
se sosiegue, que deje que la justicia haga su trabajo y que
marque sus tiempos, creo que no es mucho pedir. Y una
cuestión, creo que no estaría nada mal que respectara un poco
la institución del presidente del Govern.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 3027/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per corregir el sobrecost que genera la
insularitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 3027/14, relativa a mesures per
corregir el sobrecost que genera la insularitat, 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. La
Constitució reconeix el fet insular com un fet diferencial que ha
de ser particularment tengut en compte en establir l’adequat i
just equilibri econòmic entre els territoris de l’Estat espanyol
per garantir el compliment del concepte de la solidaritat
interterritorial. El context social i econòmic de les Illes Balears
es caracteritza per la naturalesa insular de la seva configuració
geogràfica que determina la dependència d’una principal
activitat econòmica: el turisme. 

No hi ha dubte que la insularitat balear genera un conjunt de
desavantatges que han de ser corregits, han de ser compensats
i que afecten, entre altres àmbits, el transport, les
comunicacions, les condicions del proveïment de matèries
primeres i de productes de primera necessitat, circumstàncies
totes elles que coincideixen en un mateix efecte econòmic, un
considerable increment del cost de les activitats productives
desenvolupades a les Illes Balears així com efectes negatius
també sobre el consum. 

Consegüentment es fa precís adoptar, Sr. Conseller, un
conjunt de mesures que d’una manera clara i d’una manera
decidida reequilibrin les circumstàncies anteriorment exposades,
de manera que es conciliï el manteniment del sector turístic als
nivells actuals de productivitat amb una disminució general dels
costos derivats de la insularitat. 

Sent ara el moment, Sr. Conseller, processalment oportú per
aprovar un nou règim especial per a les Illes Balears que
permeti -com dic- compensar els desavantatges de la insularitat
que pateixen els sectors productius de les Illes Balears, des del
Grup Parlamentari Popular ens agradaria conèixer, quines
accions desenvolupa el Govern de les Illes Balears a fi de
corregir la normativa que regula les mesures per compensar el
sobrecost que genera la insularitat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 1 d'abril del 2014 5647

 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Jerez. Voldria dir-li
que les Balears, les Illes Balears compten amb un règim
econòmic especial, perquè això ho deim poques vegades, les
Illes Balears compten amb un règim econòmic especial que
deriva de la Llei 30/98, de règim econòmic especial de les Illes
Balears. I ve bé avui també que digui respecte d’aquesta llei,
30/98, que aquesta llei es va aprovar sent ministre d’Hisenda el
que avui és també ministre d’Hisenda, el Sr. Cristóbal Montoro,
perquè hem de ser equànimes amb els judicis que feim.

Aquesta llei va permetre, entre altres qüestions, per exemple,
fixar el compromís del Govern central en matèria de descompte
de residents i va permetre també, entre altres qüestions, en
matèria de cost energètic que les nostres illes s’equiparessin al
cost energètic que tenim a la península. Malgrat aquestes dues
grans passes endavant aquesta llei preveia més coses, i que no
s’han pogut dur a terme perquè depenien de comissions mixtes,
per exemple en matèria de residus, per exemple en matèria de
costos i preus de transferència de les nostres matèries primeres.

Vull dir-li que és veritat que l’Estatut d’Autonomia fa
referència, l’Estatut d’Autonomia de 2007, fa referència al
règim econòmic balear i a la necessitat de modificar-lo, però
que aquesta modificació s’hauria pogut haver emprès en
qualsevol moment durant aquests set anys, no feia falta esperar
que transcorreguessin els set anys, s’hauria pogut emprendre la
modificació i no s’ha fet. Però és veritat que és imprescindible,
vam emprendre aquesta modificació perquè han transcorregut
setze anys i és necessari dotar de major agilitat i major
solvència les previsions legals.

I també és veritat que, així com en matèria del sistema de
finançament autonòmic parlam del principi d’igualtat entre els
espanyols en l’accés als serveis públics essencials, és en aquesta
matèria i en matèria de l’efectiu compliment del principi de
solidaritat, quan l’article 138 de la Constitució fa menció
expressa al fet insular. I el Govern allò que ha de fer és procedir
i concertar amb el Govern central la modificació d’aquesta llei,
però el primer que havia de fer el Govern era saber quins costos
d’insularitat tenim, existeixen estudis sectorials que determinen
costos d’insularitat i algun molt antic omnicomprensiu, per això
hem conveniat amb la universitat, fer un estudi actualitzat
d’aquests costos.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 3025/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Congrés estatal del voluntariat.

Desena pregunta RGE núm. 3025/14, relativa a Congrés
Estatal de Voluntariat que formula la diputada Sra. María José
Bauzá i Alonso del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. El pasado mes de julio el
Consejo territorial de servicios sociales y dependencia,
presidido por la ministra, acordó que las Islas Baleares
acogerían por primera vez el Congreso Estatal de Voluntariado
durante el año 2014. 

En noviembre del año pasado la consellera de Familia y
Servicios Sociales se desplazó a Pamplona, donde en el seno de
la XVI edición del congreso, para asistir a las conclusiones
finales, recibió el relevo de este evento de manos de la anterior.
Un mes después, en diciembre, con motivo de la celebración del
Día internacional del voluntariado, la conselleria firmó un
convenio con la Plataforma del voluntariado de Baleares para
fomentar este tipo de iniciativas y darlas a conocer entre la
población de la comunidad. Igualmente la conselleria asume la
organización del I Foro balear del voluntariado que tendrá lugar
el próximo mes de mayo.

De todo esto se pudo informar a los ciudadanos en el Paseo
Sagrera, con motivo de la Diada de las Islas Baleares y fueron
muchísimos los ciudadanos que se acercaron en sus días
interesados con las actividades de voluntariado en nuestra
comunidad y para conocer todas las posibilidades que existen en
este sentido. Son numerosas y constantes, pues, las iniciativas
que la Conselleria de Asuntos Sociales ha ido desarrollando
para reconocer e impulsar el mundo del voluntariado, dada su
gran implantación en nuestra comunidad. Recientemente hemos
podido saber también que el personal del ministerio y de la
plataforma del voluntariado a nivel nacional viajaron hasta
Palma para ir trabajando en el futuro congreso estatal que tendrá
lugar a finales del presente año. 

Con el fin de continuar conociendo cuáles son los siguientes
pasos que dará en este sentido el Govern, Sra. Consellera,
¿cuáles son los avances realizados por la conselleria, el
ministerio y la Plataforma del voluntariado en la organización
del próximo Congreso estatal de voluntariado que se celebrará
en Palma? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern. Sra. Consellera.

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

Muchas gracias, presidenta, muchas gracias diputada. El
pasado día 13 de marzo se produjo la primera reunión del
comité organizador del Congreso estatal de voluntariado,
congreso que es la primera vez que se celebra en nuestra
comunidad autónoma y que va a congregar a cientos de
voluntarios y voluntarias, no sólo de nuestras islas sino de todo
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el territorio español, aunque también debemos decir que a pesar
de ser la primera reunión del comité técnico, sí que se habían
tenido otra serie de encuentros a nivel técnico, conjuntamente
con el ministerio.

En esta primera reunión asistieron por parte del ministerio,
el consejero técnico de ONG y voluntariado y también asistió la
directora de la Plataforma del voluntariado de España. Por parte
de nuestra comunidad autónoma asistió el director general de
Servicios Sociales del Govern, el funcionario de referencia, que
es el jefe de servicio de planificación de la dirección general y
también asistió la presidenta de la Plataforma del voluntariado
y yo misma.

En esta primera reunión se debatieron sobre fechas,
objetivos, formato y diferentes aspectos organizativos de este
congreso. En cuanto a los objetivos, obviamente se mantendrán
los inherentes a las convocatorias de este evento, que consiste
en ser un foro de referencia que congrega a todos los sectores
relacionados con el ámbito de la solidaridad y que se debatirán
los problemas que afectan al movimiento voluntario de las
entidades sociales españolas. Además, en próximas reuniones
del comité organizador, se irán desgranando cada uno de los
objetivos más concretos y de otros aspectos organizativos. 

Sí que podemos decir que este comité decidió por
unanimidad que el congreso tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de
noviembre de 2014 y que se celebrará en la Escuela de
Hostelería de la Universitat de les Illes Balears. Esta decisión
nos permite ya dar el pistoletazo de salida a la organización de
este congreso. Además, volver a decirles que la voluntad de esta
conselleria y la voluntad de este equipo de gobierno es que sea
un congreso no solamente dirigido a voluntarios, sino también
realizado y organizado por los propios voluntarios, ya que
consideramos que es la mejor manera de que se impliquen. 

Además, como también usted ha dicho, no solamente
celebraremos este congreso, sino que para ir preparando la
celebración del congreso, tendrá lugar en mayo el I Foro del
voluntariado de nuestra comunidad autónoma, también como
una forma de poder agradecer a todas las entidades el gran
trabajo que están realizando y además en estos momentos tan
difíciles.

Muchas gracias.

I.11) Pregunta RGE núm. 3029/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cursos de formació per al
sector agrari a Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’onzena pregunta, RGE núm. 3029/14, relativa a cursos de
formació per al sector agrari a Menorca, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana deL Grup
Parlamentari Popular, és ajornada atesa la petició del Govern
presentada mitjançant l’escrit RGE núm. 3156/14.

I.12) Pregunta RGE núm. 3031/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora de l'accés a les dades i internet
a la xarxa corporativa.

Dotzena pregunta, RGE núm. 3031/14, relativa a millora a
l’accés a les dades i internet a la xarxa corporativa i que formula
la diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest és un govern totalment
compromès amb la innovació i les noves tecnologies, no com
una aposta de futur, sinó com una realitat present que ha de
servir per millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes de les
Balears, la seva relació amb l’administració i la possibilitat de
tenir una administració moderna i eficient que doni resposta a
les demandes dels usuaris. 

Hem vist com en aquesta legislatura hi ha una aposta clara
per a la millora i l’increment dels processos telemàtics, de les
carpetes ciutadanes en xarxa, del teletreball, de la modernització
de l’administració local, mitjançant el suport del Govern, d’una
simplificació administrativa que posa en valor les possibilitats
que ens ofereixen les noves tecnologies i d’una major
comunicació amb els ciutadans a través de les xarxes socials,
com ara des del Servei d’Emergències o el “Balears opina”. 

De la mateixa manera, des de la Direcció General
d’Innovació, s’està colAlaborant amb la Universitat de les Illes
Balears per a la millora del servei de les aules de
videoconferència, mitjançant el pla de fons FEDER, que
permetrà tenir una millor qualitat en els programes docents del
campus extens i que permet impartir estudis de magisteri,
empresarials, dret i infermeria a distància per a Menorca i
Eivissa.

En definitiva, tot un seguit d’avanços tecnològics que a més
de modernitzar l’administració, aconsegueixen abaratir-ne els
costs i un millor aprofitament dels recursos. Però per això s’ha
de disposar d’una bona xarxa d’accés, moderna, ràpida i de
qualitat, que ens permeti ser més competitius.

I per això, Sr. Conseller d’Economia, volem conèixer avui
quines previsions té el Govern en la millora de l’accés a dades
d’internet i de la xarxa corporativa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.
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EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, usted lo ha definido
perfectamente, yo creo que el objetivo de este gobierno y en el
ámbito de las nuevas tecnologías, es que sea la herramienta para
mejorar los servicios que esta administración da, tanto al
ciudadano como a todas aquellas empresas y en este caso, como
usted ha dicho, estudiantes que lo necesiten. Las autopistas de
la información son lo más relevante y es el camino para hacer
toda la actuación del Gobierno mucho más eficiente.

¿Dónde estamos ahora? Los edificios grandes sí que ahora
mismo tienen banda ancha y de alguna forma tienen la
tecnología adecuada con fibra óptica, que pueden dar este
servicio. Los edificios más dispersos o menores, ahora mismo
están con tecnología ADSL. En estos tenemos que trabajar.
Usted sabe que está habiendo un despliegue de infraestructuras
importante en muchos barrios de Palma, que permitirá a la
administración pasar a banda ancha y pasar a una velocidad que
multiplicará por cinco la comunicación y la información de
datos. Por lo tanto, esto agilizará nuestra administración. Y por
último, en zonas donde ahora mismo se está dando solamente
servicio con 4 G, se están buscando soluciones inalámbricas que
puedan de alguna forma generar el intercambio de datos
suficiente para que se puedan dar mayores servicios.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo son todas aquellas
actuaciones que vayan con el objetivo único de mejorar nuestro
servicio y ser mucho más ágiles frente al ciudadano.

I.13) Pregunta RGE núm. 3017/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nova targeta sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 3017/14, relativa a nova
targeta sanitària, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. Sr. Conseller de Salut, des de dia 1 de
gener de 2012 el PP cobra als ciutadans per emetre la targeta
sanitària, ara cobra 10,54 euros. Quina valoració fa vostè de la
nova targeta sanitària?

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. Sr. Diputat, com ja hem tengut
ocasió en altres ocasions de debatre sobre el tema de la nova
targeta sanitària, li recordaré que és una targeta sanitària més
moderna, que evita el frau, que identifica cada pacient a l’hora
de rebre aquesta assistència sanitària, que incrementa la
seguretat del pacient, que incorpora el xip de proximitat i la
banda magnètica. A més, també li vull recalcar el fet de què

aquest Govern el que ha fet ha estat establir una taxa per al
cobrament d’aquesta targeta sanitària, la va començar a emetre
el setembre de l’any 2013 i tota aquella gent que ja ha pagat i
que va rebre la targeta antiga, pot presentar en el Servei de Salut
o en els centres de salut allà on s’emeten, per tal de bescanviar
aquella targeta antiga per la qual va pagar, per una targeta
moderna amb foto identificadora, xip i banda magnètica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, efectivament vostè
és el tercer conseller de Salut a qui podem demanar sobre la
nova targeta sanitària, un mal símptoma. Els diferents consellers
ens varen dir que serviria, entre altres coses, per combatre el
frau i millorar la identificació, que milloraria la prescripció
farmacèutica i que seria interoperable a altres comunitats
autònomes.

Quina és la realitat avui, dos anys després de cobrar els 10
euros? Treuen un concurs, l’anulAlen, el tornen treure i les
primeres targetes, efectivament, les donen el setembre de 2013,
quasi dos anys més tard. Actualment molts de centres de salut
tenen una demora mitjana de quasi un mes per obtenir la nova
targeta. 

Combatre el frau? Moltes no duen ni la foto, per cert ja és al
DNI. La necessiten per prescriure receptes? No, perquè ho fan
des d’un ordinador, que no necessita la targeta sanitària. Sap
vostè quan la necessiten? Quan són a un domicili, i què passa?
Que la nova targeta sanitària no du el número d’afiliació a la
Seguretat Social, una dada obligatòria per fer la prescripció de
la recepta en paper. 

I saben vostès quants de domicilis es varen fer l’any 2010 -
2010, perquè a partir de llavors ençà la Conselleria de Salut no
dóna dades-? 172.000 avisos domiciliaris en un any, 172.000
situacions en què amb la nova targeta no es pot prescriure una
recepta en paper. Ens va dir que seria interoperable, però la
realitat és que no permet la identificació perquè no du número
d’afiliació. Així ens trobam que la seva nova targeta, del PP, ens
separa d’Espanya. 

I quan un demana a ciutadans, administratius, infermeres o
metges, per què serveix aquesta nova targeta, la resposta és
unànime, per a res, per a res! I a vostè i a l’administració ja li ha
servit per cobrar 5,3 milions d’euros. Sr. Conseller, n’hi ha que
venien preferents, vostè...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè, Sr. Thomàs, supòs que s’ha
estudiat el decret que regula com ha de ser la targeta sanitària,
sap quan es va treure aquest decret i, per tant, el concurs es va
adjudicar després que aquest decret fos real i la comunitat
autònoma de les Illes Balears participàs en l’elaboració d’aquest
decret en el grup d’experts.

Li diré, interoperable. Aquesta comunitat és un dels models
que s’ha agafat i tenim un projecte d’interoperabilitat amb una
altra comunitat autònoma i, per tant, vostè hauria de saber com
a conseller que ha estat d’aquestes illes de Salut, que la
interoperabilitat qui la gestiona, qui la pivota i qui la controla és
el Ministeri de Sanitat, Igualtat i Serveis Socials. 

L’administració autonòmica ha fet els deures per tal de
complir allò que aquest Decret de conjunt mínim de dades havia
d’establir i per tant, les seves ombres de dubte que sempre
intenta sembrar, avui amb la targeta sanitària, és lamentable
perquè estudiï el decret i veurà com sí que complim.

(Remor de veus)

Jo crec que a vostè el que li falta és intentar reflexionar i
tenir l’amplitud de mires. I és curiós, vostè diu “ha servit per
recaptar una determinada quantitat”. És veritat, igual que el DNI
i el passaport es paguen, aquest govern ha establir una taxa per
a accés a la targeta sanitària. Però, com li dic, vostè només mira
en una sola direcció, el seu mateix partit exclusivament per
exercir el dret a vot a unes eleccions internes, estableix un
pagament de 2 euros per tal de poder exercir el sufragi
universal. Aquests són els seus exemples, Sr. Thomàs, vostè
miri el que passa dins el seu partit i veurà que nosaltres el que
hem fet aquí ha estat fer establir una taxa...

(Continua la remor de veus)

...que fa una targeta més moderna. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(Se sent una veu de fons que diu: “No du el número, no el
du”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci!

I.14) Pregunta RGE núm. 3023/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a comissió paritària de formació per a
l'ocupació de l'Administració local.

Catorzena pregunta, RGE núm. 3023/14, relativa a comissió
paritària de formació per a l’ocupació de l’Administració Local
que formula el diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló el Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, l’administració local desenvolupa
una tasca essencial, ja que és aquesta l’administració més
propera al ciutadà, a la qual acut quan té qualque problema que
afecti a l’àmbit municipal on viu.

És per això que pensam que és imprescindible que els
nostres ajuntaments tenguin empleats públics ben formats que
puguin donar resposta a les seves necessitats, a les necessitats
que puguin tenir els diferents veïnats i veïnades d’un municipi.
Fer la seva feina, amb un servei de qualitat i professional és
absolutament imprescindible i un objectiu per a qualsevol
ajuntament de les nostres illes.

Per això sabem que s’atorguen unes subvencions destinades
a la formació d’empleats municipals, d’uns fons de doblers
públics que anteriorment eren gestionats pel Govern de l’Estat,
però que per primera vegada seran gestionats pel Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Ens agradaria conèixer les quantitats d’aquesta partida
destinada a la formació continuada a treballadors públics i ens
agradaria conèixer quins són els objectius que persegueix la
Comissió paritària de formació per a l’ocupació de
l’administració local i que vostè mateixa va presidir fa unes
setmanes. Així també, si ens pot explicar quin serà el criteri del
repartiment de les quanties que es varen tractar en el si de la
comissió paritària esmentada.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com vostè
deia, una de les màximes d’aquest govern i una de les seves
prioritats és estar a prop dels ajuntaments perquè estant a prop
dels ajuntaments, estam a prop dels ciutadans. I una de les
millors maneres de servir els ciutadans, és millorar la formació
dels empleats públics que presten aquest servei a la ciutadania.

Enguany, i com a resultat de dues sentències que varen
establir la competència autonòmica per a la gestió del fons
destinats a formació local, aquest govern per primera vegada
durà a terme la gestió d’aquest fons que l’Estat remet per a
formació dels empleats públics locals de les administracions de
les nostres illes.

El pressupost per a l’any 2014 ascendeix a 221.660 euros i
per tramitar aquest fons el que hem fet és constituir aquesta
comissió paritària. És una comissió paritària perquè està
formada a parts iguals per administració i representants
sindicals, hi ha 6 membres de l’administració, 4 de
l’administració autonòmica i 2 de la Federació d’Entitats Locals
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de les Illes Balears i 6 representants sindicals de forma
proporcional a la representativitat que tenen els sindicats en els
empleats públics de les administracions locals de les Illes
Balears.

L’objectiu d’aquesta comissió que es va constituir per
primera vegada dia 13 de març, com hem dit, és consensuar la
formació, és a dir, establir quin mapa de formació necessiten els
empleats de les entitats locals, aprovar les solAlicituds de plans
que facin els ajuntaments, les federacions o les associacions de
municipis. I aprovar propostes de modificació que puguin fer els
mateixos promotors dels plans. Feta la reunió constitutiva, ara
hem elaborat l’esborrany d’ordre de subvencions que s’aprovarà
properament. I ara el que es fa és negociar els criteris per
repartir el pressupost i fer la convocatòria pública que sortirà
aviat, perquè els ajuntaments i federacions puguin presentar les
seves propostes en matèria de formació.

Encara que les demandes venguin dels mateixos consistoris,
dels mateixos ajuntaments o de la federació, la gestió es fa
centralitzada a través de l’EBAP, com dèiem, per la
competència autonòmica que hem assumit, i així el que
s’aconsegueix és que per primera vegada hi ha una comissió
amb representants sindicals del mapa dels empleats públics
locals, en què es consensuen els criteris i els requisits per a
aquesta convocatòria de subvencions, i per altra banda la visió
global i transversal de l’administració autonòmica ens permetrà
que la formació de l’administració local sigui equiparable i
homogènia amb la formació de l’administració autonòmica, i el
servei que prestarem als ciutadans serà més equiparable i
homogeni a nivell de qualitat de totes les administracions
balears.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 3024/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió mantinguda en
relació amb la nova normativa local.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 3024/14, relativa a reunió
mantinguda en relació amb la nova normativa local, que
formula el diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Al amparo de la Constitución, la Ley de
bases de régimen local supuso una nueva concepción de la
administración local, que junto con la Carta Europea de
autonomía local fundamentan nuestro régimen local,
considerando a los municipios como la administración más
próxima a la ciudadanía y uno de los fundamentos de un
régimen democrático.

El municipio constituye el nivel local básico y esencial de la
organización territorial, que permite hacer más efectiva la
participación de la ciudadanía en las decisiones públicas que le
afectan más directamente, y gestionar las competencias locales.

Como hemos dicho otras veces, la vocación municipalista
del Partido Popular en nuestra comunidad llevó a que
gobernando éste se aprobara la Ley 20/06, municipal y de
régimen local de las Illes Balears, y la Ley 23/06, de capitalidad
de Palma de Mallorca. Tras la etapa socialista de
sobredimensionar la administración y no mejorarla, este
gobierno ha puesto en marcha la más importante reforma de las
llevadas a cabo en los últimos años del régimen jurídico
municipal. Tras un largo proceso, incluyendo varios
anteproyectos y una larga tramitación parlamentaria, se aprobó
la Ley 27/13, de racionalización y sostenibilidad de la
administración local, que entró en vigor el pasado 1 de enero,
que afecta a los ámbitos competenciales, reduciendo
competencias y limitando la capacidad de prestación de
competencias impropias, medidas de control financiero, de
redimensión del sector público local, retributivas y delimitación
de personal eventual.

El Gobierno y la FEM han puesto en marcha oficinas de
información al respecto, pero en un importante paso más, de
agradecer, el secretario de Estado de Administraciones Públicas
se trasladó a nuestra comunidad, y junto con la consellera de
Administraciones Públicas se reunieron el pasado 3 de marzo
con representantes de entidades locales y consells insulares para
in situ y en persona atender sus posibles dudas al respecto. 

Así, Sra. Consellera de Administraciones Públicas, le
formulo la siguiente pregunta: ¿podría explicar la reunión
mantenida con el secretario de Estado de Administraciones
Públicas y responsables de entidades municipales y consells
insulares en relación con la nueva normativa local?

Muchas gracias.

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. Bon dia, gràcies, Sr. Diputat. Li he
de comentar, sí, que en relació amb aquesta reunió que es va
celebrar el passat dia 3 de març el secretari d’Estat
d’Administracions Públiques, el Sr. Antonio Beteta, va venir a
Palma per participar a una jornada que havíem organitzat per
donar compte i explicar i resoldre aquells dubtes en matèria
d’administració local, en concret per causa de l’aprovació de la
darrera llei estatal, que és la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local.

Aquesta reunió va tenir molta participació; hi varen assistir
més d’un centenar de responsables d’entitats locals entre batles,
batlesses, membres dels consells insulars, consellers i secretaris
interventors d’ajuntaments, i el secretari d’Estat en primer lloc
va fer una exposició de les raons i del contingut de la llei, i
després va respondre totes aquelles preguntes i els dubtes que li
varen voler plantejar els diferents batles i representants
municipals.
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Hem de destacar que va establir, a més, clarament on eren
les competències pròpies dels ajuntaments, i la possibilitat de
dur a terme altres competències que no eren estrictament les
pròpies, bé directament o via delegació, sempre que es
complissin dues màximes, que eren la sostenibilitat
pressupostària i la no-duplicitat, és a dir, aquell principi o
aquella màxima d’una funció a una administració que té aquest
govern popular, tant a nivell de les Illes com a nivell estatal.

Davant dels batles i les batlesses també el secretari d’Estat
va lloar l’esforç de tots els ajuntaments per equilibrar els
comptes públics fet aquests darrers anys; en concret vull
recordar que hi ha 65 dels 70 ajuntaments que varen tancar l’any
2012 amb superàvit, i a data d’avui, a 31 de març, han remès les
certificacions dels seus comptes a l’Estat per determinar si
poden continuar, en base a aquesta estabilitat pressupostària,
exercint competències a més de les pròpies, o si s’ha de definir
el mapa de les competències impròpies que s’estan prestant.

En tot cas volem destacar que aquest govern comparteix la
filosofia d’aquesta nova llei, de posar ordre a l’administració;
ben igual que l’administració autonòmica i a l’administració
estatal s’ha de posar a l’administració local, i així s’està fent, i
a més garanteix la sostenibilitat dels serveis públics amb un
principi que és el del rigor pressupostari, i permet i ajuda a
reforçar la coordinació i les no duplicitats entre les
administracions.

Finalment, per tant, vull agrair, per una part, la predisposició
del secretari d’Estat del Ministeri d’Administracions Públiques
per desplaçar-se a les nostres illes i respondre totes aquelles
qüestions o preguntes que varen voler fer els batles, i per altra
banda també agrair l’esforç de tots els ajuntaments per complir
aquests principis de rigor pressupostaris i per millorar la
coordinació en la prestació de serveis públics que feim als
ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 3032/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a augment de l'oferta
d'ocupació del SOIB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 3032/14, relativa a augment de
l’oferta d’ocupació en el SOIB, que formula la diputada Sra.
Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
darrerament hem tengut notícia que durant els mesos de gener
i febrer d’enguany hem rebut un 45% d’ofertes de feina a través
del SOIB que respecte als mateixos mesos de l’any passat, una
bona notícia que posa de manifest una vegada més el canvi de
tendència del nostre mercat laboral. El repunt de l’economia a
Balears s’està traduint en una major demanda de mà d’obra.

En menys de tres anys hem passat de ser l’única comunitat
autònoma que tenia els fons europeus bloquejats per la
Comissió Europea, 38 milions d’euros bloquejats a causa d’un
descontrol total en cursos de formació, hem passat d’aquest
nefast lideratge a ser una de les comunitats autònomes que es
posa com a exemple dins les polítiques actives d’ocupació, que
ha merescut que rebem l’any passat 1.200.000 euros extres
acordats per la Conferència Sectorial pel bon compliment dels
objectius marcats. 

38 milions d’euros bloquejats, més de 1.000 expedients
sense fiscalitzar, deutes de 13 milions d’euros a centres de
formació, 5,7 milions d’euros de deutes amb l’Ajuntament de
Palma, 9,7 amb la resta d’ajuntaments, problemes que han estat
solucionats, i avui ja parlam de menys atur, de més ocupació i
d’un servei d’ocupació públic i gratuït que està executant els
seus objectius d’intermediació i de formació de forma positiva.
Per això, Sra. Consellera, ens agradaria conèixer la seva
valoració sobre aquest augment d’ofertes d’ocupació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament, no podem valorar més que de forma molt positiva
l’increment d’ofertes que hi ha hagut aquests gener i febrer del
2014 respecte del pateix període de l’any passat, del 2013. Ha
augmentat en un 45%, de 479 ofertes a 313 que hi havia l’any
passat. A més la satisfacció és molt més gran perquè aquestes
dades es corresponen, com li he dit, al primer bimestre de l’any,
i no és un període, com tots vostès saben, en què el sector
serveis i l’hostaleria hagin iniciat la temporada, amb la qual
cosa les estimacions són molt optimistes.

Per altra banda, evidentment la causa de tot açò és, per una
banda, la implantació per part del SOIB del model integrat
d’intervenció individualitzada, la qual cosa fa que hi hagi un
servei d’intermediació molt millor i, per altra, evidentment a la
major dinamització de l’economia a les Illes Balears.
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La intermediació la realitza el SOIB a través de les oficines
del Servei d’Ocupació amb una xarxa de 60 tècnics, que fan un
itinerari específic i de disseny específic per a cada un dels
treballadors que s’hi interessen, mirant exactament l’especial
formació que puguin tenir, les capacitats i habilitats. Per altra
banda el SOIB ajuda les empreses, i per açò efectivament de
cada vegada n’hi acudeixen més, fent aquesta preselecció i
enviant de 5 a 10 persones per a cada un dels llocs de feina que
han estat solAlicitats. El percentatge que ha aconseguit el SOIB
d’inserció ha estat d’un 41,27%.

I per altra banda el SOIB té en marxa un qüestionari de
satisfacció entre les empreses, i aquesta s’ha valorat de forma
molt positiva per totes les empreses de les Illes, i s’ha arribat
precisament a un percentatge de satisfacció d’un 96,03%.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 3155/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a informe de pobresa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE 3155/14, presentada en substitució
de la RGE 3033/14, relativa a informe de pobresa, que formula
el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari
MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, l’estudi d’anàlisis i
perspectives de 2014 presentat per Càritas deia que almenys 1,5
milions de llars espanyoles patien o pateixen una situació
d’exclusió social severa, pràcticament un 70% més que l’any
2007. 

El Sr. Montoro, com que el missatge oficial del Govern és
que l’economia amb el Partit Popular millora i la realitat, en
aquest cas la realitat de la pobresa, no ens ha d’espenyar un bon
titular, va sortir dient que els informes que elabora Càritas sobre
la pobresa a Espanya no es corresponen amb la realitat, i
demana a l’organització que no provoqui debats en aquest
sentit. 

Tenint en compte que a les Illes Balears les famílies en risc
de pobresa es varen incrementar el primer any del seu govern un
5,70%, tenint en compte que segons les dades de 2013 un de
cada quatre ciutadans de les Illes Balears està en risc de
pobresa, un 36% dels infants de les Illes Balears estan en risc de
pobresa, Sr. Bauzá, i tenint en compte que Càritas acaba de dir
que ha hagut d’incrementar el doble les ajudes que destina a
evitar la pobresa energètica, la pregunta és si vostè, com el Sr.
Montoro, pensa que no hem de parlar de pobresa per no
espenyar el seu missatge que l’economia va bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre. Sr.
President...

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia, Sr.
Barceló. Miri, el primer que vull fer és agrair i reconèixer
l’extraordinària labor que està duent a terme Càritas,
precisament en uns moments tan difícils no només a les Illes
Balears sinó a tot Espanya.

Miri, si les dades de l’atur es tripliquen, si les ajudes socials
s’acaben, és normal que la pobresa s’incrementi, i això es va
produir els primers anys de la crisi, una crisi que qualcú no va
voler veure o simplement deia que no existia. Però precisament
perquè aquesta situació es pugui revertir, tant el Govern
d’Espanya com aquest govern estan fent feina en aquest sentit,
i jo crec que això no es pot posar en dubte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Bé, no m’ha aclarit si està d’acord o no amb el Sr. Montoro.
Vostè reconeix la labor de Càritas però, d’acord amb les
memòries de Càritas, les ajudes que el seu govern, les ajudes
socials, destinava a Càritas varen passar dels 813.000 euros el
darrer any del pacte a 343.000 euros amb el govern del Partit
Popular. Aquests són l’ajuda i el reconeixement que fa vostè a
Càritas.

Miri, Sr. Bauzá, vostè ens ha retret moltes vegades que
vostès han pagat allò que hem deixat de pagar. No és cert, Sr.
Bauzá; no és cert, Sr. Bauzá. La gent que protestava, se’n
recorda?, aquí a fora del Parlament, protestava perquè el
desembre de 2010 hi havia convenis amb les associacions de
persones amb discapacitats per valor de 8 milions d’euros, i
vostès, a finals de 2011, quan ja vostès governaven, pretenien
passar aquests convenis a 800.000 euros. Aquesta és la realitat.
La realitat, Sr. Bauzá, és que vostès no volen veure que hi ha un
empobriment progressiu, que s’ha incrementat la desigualtat
social, que hi ha una fractura social provocada per les seves
polítiques, i vostès no en volen ni sentir parlar.

Canviïn el paradigma i comencin a pensar en prosperitat
compartida i a fer plans de bon de veres contra la pobresa,
també a les Illes Balears, Sr. Bauzá, perquè si no aquest serà,
està essent, el seu gran fracàs.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, miri, fa uns dies
l’OCDE va emetre un informe en què deia que s’establia en un
21% l’índex de pobresa infantil durant els anys 2007 a 2010,
anys en què, per cert, no va governar el Partit Popular, anys que
varen coincidir amb la major destrucció d’ocupació de la
història de les Illes Balears; coincidia amb el seu govern.

L’informe FUNCAS diu que les Illes Balears va tenir una
evolució més que negativa, amb un índex de desenvolupament
entre els anys 2006-2011; curiosament no governava el Partit
Popular. I diu específicament que entre els anys 2006-2008 la
pobresa econòmica es va incrementar un 227%; curiosament no
governava el Partit Popular. I vostè diu que amb nosaltres, en el
nostre primer any, va incrementar un 5,70%, però no diu que en
els seus dos primers anys es va incrementar en un 287%.
Tampoc no diu que en els anys 2008-2011 es va produir el
major deteriorament de l’ocupació i de la pobresa; curiosament
també governava el pacte de progrés. 

Per tant, Sr. Barceló, la millor política social és la política de
l’ocupació, i aquí es contrasta una altra vegada quan vostès
governen, com s’incrementen les xifres d’atur: el major
increment històric de la xifra d’atur es va produir durant el seu
govern, i precisament ara mateix, com a conseqüència de la
política reformista que du aquest govern, s’està produint una
reducció de la xifra d’atur i un increment de l’ocupació.

Per tant, Sr. Barceló, jo el que li deman és que amb aquestes
qüestions tan simples, tant senzilles i tan complicades i que
afecten tantes persones, no es pot jugar ni es poden dir aquestes
coses. Miri, actuï amb més responsabilitat, actuï no donant
lliçons amb paraules sinó amb fets. Amb això no es pot fer
demagògia.

I, Sr. Barceló, les ajudes no s’han d’incrementar,
simplement s’han de pagar. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 3020/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acords d'Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE 3020/14, relativa a acords d’estat,
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, vostè es
va presentar a les eleccions amb mentides tan flagrants com que
seria la legislatura de les autopistes de l’educació, de la
congelació i la baixada d’imposts, o més feina de qualitat per als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. Per si això no fos
prou, es va presentar al debat d’investidura dient-nos que

governaria per a les properes generacions, que ho faria des del
diàleg i des dels acords d’estat. 

Bé, li he de dir que ha estat un fracàs absolut perquè ni tan
sols no ho ha intentat. Vostè, president, ha encarnat un govern
d’una radicalitat ideològica extrema, mai no vista, i d’una forma
d’entendre la democràcia molt qüestionable. S’ha dedicat a
governar des de l’autoritarisme i el menyspreu als que pensam
diferent de vostè. Ha eliminat tots els organismes de recerca de
diàleg i consens, com el CES, el Consell de la Joventut, la
Defensora de l’usuari..., i ha governat des de la prepotència i la
manca absoluta de diàleg i de consensos. 

Li queden menys de 500 dies, pot rectificar o seguir pel mal
camí. Per això li deman, Sr. President, creu que aquesta és una
legislatura perduda en matèria d’acords d’estat?

Moltes gràcies.

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, jo veig que
l’eslògan de la seva campanya és “al president li queden menys
de 500 dies”, perquè des que hi ha les primàries és l’únic que
diu.

(Alguns aplaudiments)

Miri, el que ens queda, el que sí que ens queda és
aproximadament un any per intentar arribar a acords, arribar a
acords abans que acabi aquesta legislatura, sempre que vostès
almenys ho intentin.

Sra. Armengol, miri, arribar a acords implica la participació
activa de les dues parts, i vostè el que no pot fer és arribar aquí
i culpar aquest govern de no arribar a acords simplement perquè
vostè ho diu, així de senzill, quan vostè hauria almenys
d’analitzar la seva quota de responsabilitat. Vostè arriba a
aquesta cambra i diu que el Govern no vol arribar a acords de
cap manera; idò miri, Sra. Armengol, això és que és molt fàcil
dir-ho, és el més senzill; a més a més és molt poc seriós, però el
més important de tot és que no s’ho creu ningú.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, jo no parl d’eslògans,
parl de realitat. Vostè és un president absolutament amortitzat,
un president incapaç...

(Remor de veus)
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No, un president incapaç d’anar pels llocs d’aquestes Illes
Balears. Vostè és escridassat per tothom per tot allà on va;
diumenge passat, al teatre Principal de Palma. Sr. President,
algun problema deu tenir que no deu ser només na Francina
Armengol.

En uns moments d’una dificultat econòmica i social com la
que vivim ha estat incapaç de pactar un full de ruta. D’aquí a
365 dies aquest parlament estarà dissolt i les eleccions
autonòmiques convocades, Sr. President. Jo li propòs que acabi
la legislatura millor, que rectifiqui. Li propòs tres grans temes
que crec que hauria de ser capaç de convocar-nos i d’asseure’s,
i li ho he dit moltíssimes vegades.

El conflicte educatiu que vostè ha creat, Sr. President;
assegui’s amb tota la comunitat educativa i acordi el pròxim
curs escolar; des de les retallades al TIL, parli-ho tot. 

Segona qüestió: pensi en la gent que està a l’atur i en la
precarietat laboral; des de principi de legislatura li deman un pla
de xoc contra l’atur. Ara han començat a treballar; bona línia,
però necessitam recursos econòmics. Fa tres anys tard, Sr.
President.

I, tercer: acord de mínims del que hem de defensar a Madrid,
Sr. President. M’ha votat sempre en contra de totes les
iniciatives que li he duit aquí. Necessitam acord en REB, en
inversions estatutàries i en el nou model de finançament. Jo li
faig una proposta des del seny i des de la responsabilitat,
pensant en els ciutadans d’aquesta terra. És la seva
responsabilitat, Sr. President, el rellotge ja va compte enrere.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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, ha tengut
nombroses ocasions per intentar arribar a acords, perquè estar
a l’oposició no solament significa dir no a tot.

Sra. Armengol, jo sé que està en campanya que ha de dir tot
el que ha de dir i, a més a més, és que no té raó, perquè no diu
coses que són certes i simplement podem anar a les actes
d’aquesta cambra, però entenc que està en campanya, ho entenc.

Miri, jo sé que a vostè no li agrada escoltar el que li dic cada
vegada perquè és el que em diuen els ciutadans què és el que
pateixen, que hem heredat la major situació de crisi econòmica,
i hem fet una política reformista tot sols, perquè l’oposició
sempre ha estat en contra, en tot el que s’ha proposat.

Jo li donaré també tres exemples: matèria educativa, han
bloquejat tot el que sigui matèria educativa, simplement perquè
no implica la immersió lingüística. S’han aixecat d’una mesa
d’educació que vostès varen proposar perquè implicava un
trilingüisme i no una immersió lingüística.

(Alguns aplaudiments)

Han dit que no, han dit que no, no han donat suport a cap
pressupost; han dit que no a la Llei del sòl; encara no està
presentada la llei agrària i ja han dit que no l’aprovaran i encara
no han llegit el text, és que és impressionant. Per tant, ...

(Alguns aplaudiments)

... Sra. Armengol, no ens doni lliçons si encara no ha llegit
un text com és la llei agrària i ja diuen que no.

En definitiva, miri, si de veres li preocupen les persones,
com diu sempre, i un projecte de futur, tenen una oportunitat
històrica, única, poden reunir-se amb el conseller d’Economia
qui redacta, i és l’esborrany de la llei, d’aquest Pla d’ocupació,
i donin-li suport si tant pendents estan d’això.

I el que no m’ha contestat ni s’ha dignat a dir-ho mai és si
realment estan d’acord a disminuir el nombre de diputats que
són en aquesta cambra, perquè crec que no interessa.

(Remor de veus)

En definitiva, Sra. Armengol, per arribar a acords és
necessari no dir no a tot, no fa falta que digui sí sempre, però en
qualque ocasió perquè crec que qualque cosa hem fet bé,
simplement amb això guanyaria credibilitat i tal vegada fins i tot
les seves primàries. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President.

II. InterpelAlació RGE núm. 1213/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de garantia
juvenil a les nostres illes.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 1213/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de garantia juvenil
a les nostres Illes.

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.
M’agradaria començar amb una dada, una dada molt dura:
tenim, a finals de desembre, tercer trimestre del 2013, 30.071
joves que ni estudien ni fan feina, ni estudien ni fan feina,
30.071. Açò són els anys, població inactiva, 2010, de joves
menors de 25 anys; taxes mitjanes anuals, dades IBESTAT, per
tant públiques, notòries i fetes pel Govern, 2010, 2011, 2012,
2013, joves menors de 25 anys inactius, 30.000 que ni estudien
ni fan feina.

Aquesta, fonamentalment, és la realitat que obligatòriament
volíem posar damunt la taula a l’hora de plantejar i fer aquesta
interpelAlació quant al Programa de garantia juvenil, i ho fem
tenint en compte que aquesta interpelAlació ens agradaria, i
sobretot per les passes avançades pel Govern a l’hora d’haver
aconseguit uns recursos econòmics envoltant els 33,5 milions
d’euros per tirar endavant aquest Programa de garantia juvenil
a la nostra comunitat autònoma, és fonamental i més important
que mai que siguem capaços de treure un missatge clar als joves
d’aquesta comunitat autònoma que hi ha oportunitats, hi ha
oportunitats per tirar endavant, i fins i tot hi ha recursos.

I en aquest sentit, i per açò una interpelAlació, perquè, a més
de l’anàlisi que suposa el debat dóna peu a continuar presentant
propostes i en continuarem presentant pel que referència i dins
el marc del Pla d’ocupació a totes les reunions, com també dins
l’àmbit parlamentari, que crec que en matèria d’ocupació no ens
hem aturat de presentar i de fer múltiples acords de propostes
concretes que continuarem repetint, insistint i programant. Per
tant, em qued o ens quedam amb la part positiva, perquè, de fet,
la quantitat podríem dir és insuficient, no ho direm en absolut,
és una passa, i ens quedam amb la part positiva; la qual cosa
implica el fet d’assentar a la nostra comunitat autònoma aquest
Pla de garantia juvenil. I què vol dir açò? L’obligació del
Govern i de l’oposició de visualitzar l’oportunitat dels joves de
cadascuna de les illes i de tota la comunitat, una oportunitat que
obligatòriament hem de ser capaços de concretar amb mesures,
mesures específiques, definir els colAlectius a què cadascuna
d’aquestes mesures van destinats i fer-les possibles, reals,
quantificades i assequibles a tot el territori, que són illes de la
nostra comunitat autònoma.

Perquè hem de recordar una cosa, el Programa de garantia
juvenil vol dir, quasi res, el compromís del Govern de la
comunitat autònoma de donar resposta a cadascun dels joves en
atur de la nostra comunitat autònoma, de manera personalitzada,
als quatre mesos de ser a l’atur, i li hauran d’oferir o una
possibilitat formativa o una possibilitat de feina; quasi res,
tenim, en el meu poble diuen feina d’embarc, tenir l’obligació
com a govern amb aquests recursos de donar una oportunitat de
manera personalitzada a cada jove a l’atur als quatre mesos de
ser a l’atur de donar-los una resposta o be formativa o be
laboral.

Per tant, afrontam un repte que som conscients que és difícil
i per tant ens agradaria, a partir d’aquí, perquè després sabem
les rèpliques com funcionen i els debats com funcionen, que no
és suficient en política de joventut, quan ens enfrontam amb
aquesta dada, de dir que bé, que ho feim molt bé, com hem
sentit a qualque portaveu avui fins i tot, perquè la taxa d’atur
baixa. Taxa d’atur dels joves, menors de 25 anys, mitjanes

anuals, 2010, 2011, 2012, 2013, aquesta és la taxa d’atur dels
joves menors de 25 anys, ha baixat en relació amb l’any passat.
És que l’any passat, el 2012, m’agradaria saber qui governava,
governava el Partit Popular, amb una taxa d’atur vertaderament
duríssima. I encara que davallem i encara que davallem, encara
que davallem un poquet, evidentment ni fer-s’hi a prop és
suficient.

Però és més, i li repeteix que li tornaré mostrar, l’atur no
baixa perquè els joves trobin feina, l’atur baixa perquè
s’incrementa la població inactiva, aquesta és la motivació per la
qual baixa l’atur. Perquè si miram l’activitat dels joves actius,
la taxa d’activitat dels joves menors de 25 anys a Balears, es
mirin els resultats dels 2013, taxa d’activitat mitjana anual a la
nostra comunitat autònoma, dades IBESTAT, Sr. Conseller,
dades IBESTAT, vostè ho controla: població ocupada, menors
de 25 anys, ocupats, que fan feina, va baixant i fins i tot baixa
el 2013. I és més, fins i tot les xifres del gener, dades de la
Seguretat Social, comptats un a un dels joves menors de 25
anys, ens trobam que l’afiliació de joves menors de 25 anys,
mes de gener del 2014, un 2,5% menys que el 2013. Açò sí, el
SOIB reparteix molta feina, però no serà per als joves, perquè
l’afiliació baixa, un 2,5%. Per tant, no anam bé.

Les mesures que en aquest moment, o que es visualitzen
com a prioritàries per part del Govern fins ara, que són la nova
Llei d’emprenedoria, evidentment, contractes de les lleis de
nous emprenedors: saps quants nous contractes de la Llei
d’emprenedors s’han executat a Balears? Hi ha dues versions,
una, joves menors de 30 anys a empreses de menys de 50
treballadors, mes de febrer a Balears, 39 contractes de 19.000.
Deduccions fiscals per la primera contractació de menors de 30
anys, 2 contractes el mes de febrer. Contractes formatius i en
pràctiques el mes de febrer, 240, un 1,2%. Serveis
d’emprenedoria, tenim serveis públics d’emprenedors de joves?
Evidentment, suposa per als emprenedors -si m’escoltessin
podrien després replicar, però si funcionam d’aquesta manera es
fa molt difícil fer un debat, perquè evidentment no hi ha manera
que ningú escolti i després sortim aquí a fer les rèpliques que
dúiem escrites, sense que siguem capaços d’escoltar.

(Remor de veus)

Demanaria que el Govern m’escolti...

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

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

És que és una interpelAlació al Govern i el normal, per
cortesia parlamentària, és escoltar, prendre notes i després,
evidentment, al final açò és un debat polític en què el més
important de tot seran les resolucions que aprovarem quan
acabem. Però bé.
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El que fa referència a altres tipus de serveis, com són els
serveis als emprenedors, que també m’agradaria assenyalar-los,
aquí hi ha un àmbit per créixer, els emprenedors a la nostra
comunitat autònoma menors de 25 anys són una xifra baixa, un
2,2%, però el servei de donar suport als emprenedors minva de
mala manera. Qui dóna suport al seguiment de plans
empresarials de manera gratuïtat als joves? Pocs, crec que
ningú, ni tan sols l’IDI, el qual cobra. I el Consell Insular, per
exemple, de Menorca, qui ho feia, té el cartell penjat de “per ara
no és possible, temporalment el servei es troba tancat”.

Per tant, tenim molts dèficits d’atenció a la gent jove tant per
l’emprenedoria, tant per la contractació i evidentment pel que fa
referència a la suficiència d’oferta d’orientació d’intermediació,
perquè és graciós que els comptin sempre duplicats, o pel que
fa referència a formació.

Tercera constatació, i ja acab, simplement assenyalar que els
índexs de pobresa, continuant amb el discurs d’aquesta setmana,
de l’Agenda 16, a 25 anys, s’ha incrementat a la nostra
comunitat 8 punts, molt més que la mitjana.

Per tant, una realitat dura la qual és fonamental combatre de
manera prioritària i, per tant, en aquest sentit recordar
simplement, i ja per acabar, les recomanacions d’Europa amb el
Programa de garantia juvenil, és una gran oportunitat i és una
gran oportunitat pels recursos, per l’objectiu i també per la
forma, perquè obligatòriament aquest programa s’ha d’elaborar
i s’ha d’aplicar amb l’acord de les entitats socials, econòmiques,
juvenils i evidentment també a disposició de l’acord de les
entitats polítiques. No oblidin, però, que també la forma en
aquest cas és la recomanació que Europa fa a l’hora d’aplicar un
programa que avui ens agradaria sortir d’aquesta tribuna i dir,
eh!, és una bona oportunitat per a aquests 30.000 joves que ni
estudien ni fan feina i que viuen aquí entre tots nosaltres.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Govern té la paraula la
consellera d’Educació.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Diputada. Miri, Sra.
Barceló, estic d’acord amb vostè totalment.

(Algunes rialles i remor de veus)

És el moment d’agafar les oportunitats i tirar tot just per
endavant, estic totalment d’acord; anem a fer propostes
concretes, perquè, com vostè podrà entendre, en aquest plenari
fins ara no s’han fet propostes concretes de línies, però estam
oberts a tenir-les. Vostè sap que el fòrum adequat és la Mesa
social tripartita, que és on negocia tot, però així i tot també
estam disposats que per part de vostè, del Partit Socialista, es
puguin fer les ofertes oportunes.

Quan vostè feina la interpelAlació, jo li vull concretar, no és
que no s’escoltés, a l’inrevés, precisament rallava amb el meu
company, el conseller d’Economia, per poder-li contestar
adequadament i per contrastar, perquè vostè sap que les dades
estadístiques les té ell a la seva conselleria, era aquest el motiu.
Però evidentment ni l’he interpelAlada oralment ni li he faltat al
respecte oralment quan no li tocava, sinó que simplement era
una recollida de dades, perquè ho sàpiga.

També li diré que les estadístiques que m’ha mostrat,
m’hauria d’haver mostrat l’important... -açò és la línia, la línia
ascendent d’atur, que anava així i que a partir del 2013 la taxa
d’ocupació és evidentment que davalla.

I també li diré una cosa, que gran part, és evident que la
situació econòmica és la principal responsable de tot el que ha
passat, però també un factor que ens hem de plantejar també és
la falta de formació de molts d’aquests joves, i aquí la
Conselleria d’Educació, que vostè sap que el SOIB hi està
adscrit, té una labor molt important, de fet, una de les principals
línies, vostè ho sap de la garantia jove, és la segona oportunitat,
en la qual volem fer molta feina i estam oberts a tots els
suggeriments necessaris, que és, precisament, per poder rescatar
tots aquests joves que necessiten per tornar-los a reincorporar al
sistema educatiu, joves sense formació. I per altra banda, vostè
sap que els empresaris d’avui en dia una de les principals coses
que demanen és precisament que siguin formats, primer tenen
llocs de feina segurs els que són formats que els que no reben
aquesta formació. D’aquí, precisament, el SOIB ja fa estona que
una de les principals línies o lemes que té quant a l’objectiu de
certificacions de professionalitat és que, pràcticament, tota la
formació professional que dóna el SOIB, les unitats de
competències, són amb certificats de professionalitat,
precisament per a després poder-los compatibilitzar i poder-los
incorporar al sector educatiu. D’aquí que es faci tanta feina en
la inserció, en la integració del sistema de formació
professional.

Per altra banda, vostè sap perfectament també que la
garantia juvenil una de les coses principals i més importants que
té és l’itinerari individualitzat. O sigui que amb 30 dies, i en açò
ja preparem tot el SOIB per fer-ho, un demandant de feina, ha
de demandar precisament un jove de menys de 25 anys, ha de
presentar una demanda davant el SOIB i se li ha de fer
l’elaboració d’un itinerari personificat.

Llavors què fem? Ens mirarem el seu perfils, ens mirarem
les actuacions prèvies que té, l’experiència laboral prèvia, si no
en té també i també el nivell de qualificació i domini d’idiomes,
la qual cosa sap que és important en aquestes illes, l’edat,
l’antiguitat. Segurament s’establiran, es podran establir
prioritats dins el sistema de joves de menys de 25 anys, com per
exemple joves amb risc d’exclusió social, també s’haurà de tenir
en compte. I després, una vegada fet açò, se l’enfocarà o se’l
durà cap a unes mesures per a una millor ocupabilitat, que
serien mesures de formació per al jove que manqui de formació
i que sigui més complicat obtenir un lloc de feina. I per altra
banda, si no és així ja es presentaran mesures d’accés al mercat
laboral.
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I si dins aquests perfils també es detecten joves que tenguin
perfils adequats per a l’autoocupació o l’emprenedoria, també
està previst un assessorament específic per part de l’Institut
d’Innovació Empresarial, precisament per ajudar-los i per
poder-los encaminar.

Totes aquestes polítiques, noves polítiques, aquest govern
les vol dur a terme; vostè sap que dins el (...) S’havien
d’incloure les principals línies. Estam en negociació amb els
agents socials, precisament i a la darrera comissió executiva del
SOIB es va indicar que estàvem oberts a les línies que es
consideressin necessàries per als agents, a fi d’entre tots poder
treure una cosa conjunta.

El mateix li oferesc a vostè, estam plenament oberts a agafar
les línies, a fer un intercanvi d’impressions sobre el que pot ser
més adequat o no, per tal de donar una sortida als nostres joves
tant amb el sistema de l’ocupabilitat dels joves, amb la formació
i les pràctiques no laborals, com amb el tema de la
intermediació. Vostè sap que el ministeri fa feina perquè encara
és prest, la idea que s’apliqui plenament la garantia juvenil, com
vostè sap, és el segon semestre d’enguany, el ministeri fa feina
amb el Portal Único de Empleo, per poder-lo posar en marxa, i
creim que serà una eina molt útil perquè, precisament, permetrà
la mobilitat de tots els joves a tot el país.

Com li deia, dins aquestes línies com són l’emprenedoria,
l’estímul a la contractació, el foment de la mobilitat, l’orientació
laboral i la millora de l’ocupació i la sisena que són els
programes de segona oportunitat, als quals donam tanta
importància, estam oberts al que vostès vulguin considerar i a
incorporar les coses i les iniciatives positives que vostès
tenguin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per al torn de rèplica té la paraula
la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. També d’una manera molt breu, avui
és el moment d’interpelAlar i evidentment després d’una
interpelAlació ve l’estructuració de propostes i presentarem
propostes lligades a donar contingut, el màxim possible, a
aquest programa que -repetim- creim que és una oportunitat.

Des del Grup Socialista hem presentat propostes concretes
amb resolucions que s’han aprovat aquí a plenari, crec que tal
vegada és un àmbit en què s’han presentat, també s’han demanat
compliments, hem tornat transaccionar, als pressupostos de la
comunitat autònoma hi ha hagut moltes propostes i continuarem
plantejant propostes sobretot -repetim- quan tenim una
oportunitat que hi ha recursos, que s’haurà de fer via perquè
sabem que és el segon semestre 2014, eh?, que ja el tenim aquí,
i 2015, i que per tant és clau visualitzar i transmetre
l’oportunitat que açò significa. Perquè -repetim- donar una
resposta individualitzada als joves en atur als quatre mesos, tant
de formació com de feina, som conscients que és vertaderament
complex i sobretot -i també ho hem d’assenyalar així- després

d’una retallada important pel que fa a recursos que podem oferir
a la gent.

Per altra banda també, permeti’m assenyalar que, és clar, els
interlocutors dins el Pla d’ocupació fins ara era el conseller
d’Economia, som conscients que el SOIB té una part clau a
l’hora de tirar endavant les polítiques de garantia juvenil,
emperò és fonamental que s’estructurin els elements de
coordinació imprescindibles, perquè si no vertaderament es fa
difícil treballar. Hem fet reunions amb el conseller d’Economia
i Competitivitat i esperem que també dins l’àmbit del SOIB - i
açò és el complicat- veure com tot açò que es s’avança a un
àmbit, som capaços d’aplicar-ho dins el braç executor de la
política d’ocupació que és el SOIB.

Per tant, repetim, nosaltres creim que és una oportunitat que
val la pena executar, seguirem presentant propostes, creim que
la situació és complicada i és complicada mentre no
s’incrementi aquesta afiliació a la Seguretat Social, a l’ocupació
per part dels joves.

Aquesta és la dada de referència i és la dada en definitiva
que ens hauria d’obligar a tots a fer el màxim de feina possible
amb totes les dificultats que existeixen, però és el repte a
aconseguir. El tenim aquí i el tenim en altres comunitats, perquè
també aquest recurs cansat que aquí l’atur sembla que es va
crear per part del Partit Socialista en un moment determinat...
són arguments que entenc que són fàcils, però que no es poden
deslligar de tantes altres comunitats autònomes com la
valenciana o la de Múrcia, governades pel Partit Popular des de
fa moltíssim anys, on els percentatges de destrucció d’ocupació
ens superen d’una manera increïble, abans i ara. Ho dic perquè
hi ha algú que sempre es creu que aquí és diferent. 

Aquí, nosaltres som de l’opinió que les polítiques que vàrem
fer varen ajudar i evidentment des del Govern poden valorar que
no, el que sí es constata és que en aquests moments la situació
d’ocupació dels joves no millora, no millora, no som capaços de
crear ocupació i, evidentment, la sortida no pot ser que se’n
vagin o que quedin a casa seva, sinó que hem d’incentivar que
es mobilitzin perquè en definitiva el futur són els joves i per
tant, val la pena dedicar-hi tots els esforços, materials i
econòmics, necessaris per part del Govern .

Per tant, en aquest sentit, continuarem fent propostes perquè
aquest programa sigui una realitat i recordem que s’han
d’implementar amb la colAlaboració de tothom. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. En torn de contrarèplica i per tancar
el debat té la paraula la Sra. Consellera d’Educació.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies..., contestaré des d’aquí, gràcies, Sr. President.
Gràcies, Sra. Diputada, és per matisar-li una cosa, tenc aquí ja
les dades de població jove a l’atur de l’EPA i el 2010 hi havia
42.060 joves; el 2011, 42.410; el 2012, 47.748, i el 2013,
39.786, o sigui que la línia des que governa aquest partit és
ascendent, eh?, és descendent, no... i abans era totalment
ascendent.

Per què li dic açò? Perquè s’han de veure les estadístiques
i la realitat, vull dir, la realitat és que queda un camí molt llarg,
moltíssim, però s’ha començat a fer cosa i el que és una realitat
és que les dades d’atur estan disminuint i dins aquest petit
optimisme que hi ha també arrossegarà els joves i nosaltres hem
de fet tot l’adequat perquè açò sigui així. 

De ver li dic que esperam amb ilAlusió les propostes que
vostès facin, li ho dic de ver, de cor i entre tots mirarem
d’incorporar-les en la mesura que sigui possible. També li dic
que s’hauran d’analitzar, el millor que té precisament aquest Pla
de garantia juvenil, que no es preveia i no s’havia previst mai
fins ara, és que precisament als sis mesos i a l’any es revisarà
tot, perquè evidentment adoptar mesures que després veim que
fracassen, ens permetrà transformar-lo i transformar aquestes
mesures en mesures que siguin rendibles i que tenguin èxit,
igual que fomentar les que vegem que han tingut èxit.

Miri, entenc que aprofiti cada moment per rallar de les
retallades, però jo li dic una cosa, l’important no són les
retallades, és optimitzar els recursos, per exemple, jo li donaré
un exemple: el SOIB es podia gastar una fortuna i tenir molts de
recursos, però resulta que es feia moltíssima formació que no
eren certificats d’ocupació, que no servia de res, o sigui, que
realment nosaltres hem estat pioners, aquest govern, aquest
SOIB tota la formació que dóna, pràcticament tota és amb
certificat de formació. Açò permet que aquestes unitats de
competència que es donen a través d’aquests certificats puguin,
aquests alAlots, després ser reinserits dins el món educatiu i
puguin treure una titulació que a hora de trobar..., tenir més
oportunitats de feina és important.

També li vull dir una cosa, no passa res, el Pla d’ocupació
sempre l’ha duit Treball, el conseller d’Economia, abans
vicepresident econòmic, però no obstant açò, vostè sap
perfectament que en concret la garantia juvenil, els principals
fons de garantia juvenil, els gestionarà el SOIB, i el SOIB per
què està adscrit i vostès ja ho saben a Educació?, perquè
precisament molts d’aquests joves tenen problemes d’ocupació,
també per la situació econòmica que s’està canviant, com ja li
he dit, però també per la manca de formació. És fonamental que
els nostres joves surtin ben formats i es faci es doni molta
importància a açò i precisament per açò el SOIB està dins
Ocupació, perdó dins Educació, però açò no lleva que les dues
conselleries vagin perfectament coordinades i que es dugui tot
en un mateix camí.

Per tant, la convid, estic contenta de sentir-ho, a fer totes les
aportacions que siguin necessàries, intentarem posar-nos
d’acord, de vegades no n’hi haurà d’acord, en altres sí,
intentem-ho i estam oberts a totes les propostes que vulguin fer
per poder-les incorporar dins aquest Pla de garantia juvenil. I

l’objectiu de tots ha de ser el mateix, que triomfi a Balears i
aconseguir que disminueixi l’atur juvenil.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 2878/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a model econòmic, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 1875/14.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 2878/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a model econòmic, derivada
del debat de la InterpelAlació RGE núm. 1875/14.

Per part del Grup Parlamentari MÉS i per defensar la moció
per un temps de deu minuts té la paraula el diputat Sr. Miquel
Àngel Mas i Colom.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom, crec que sí, que els convenceré, jo pens
que sí, som a un parlament i amb els arguments que puc exposar
crec que els podré convèncer, què, de què, per què, com i quan
la proposta.

Què, què proposam? Parlar, res pus. Torn repetir, què
proposam? Parlar, res pus. Torn repetir per tercera vegada, què
proposam?, parlar, què.

De què? Del model econòmic, hem passat de 5 milions de
turistes a l’any 86 a 13 milions a l’any 2013, hem tengut un bum
econòmic enorme, s’ha augmentat de forma increïble l’activitat
econòmica, indiscutible. Hi ha hagut molta activitat econòmica,
moltíssima, ha augmentat moltíssim el nombre de turistes que
han arribat i tot el que va lligat a això, però hem passat de ser la
primera comunitat autònoma en renda per càpita el 86 a ser la
setena el 2013, dades recents, eh?

La mitjana assalariada a l’any 86, érem a la mitjana, ara som
la cinquena comunitat autònoma per darrere. Per tant, no
proposam parlar de cap cosa etèria, parlam de proposar coses
molt tangibles, d’aquell jove que va a l’institut de Bendinat i
que als 14 anys decideix anar-se’n a fer feina perquè li resulta
molt més de sentit comú, d’això en concret parlam; del
treballador que té un sou molt magre i que no arriba a finals de
mes.

Quan vaig decidir fer de diputat vaig pensar que hi havia
molts de temes interessants, hi ha molts de temes atractius, la
cultura, l’educació, les polítiques socials, la salut, però tot això
ho acaba determinant el model econòmic, és el model econòmic
el que fa que aquest jove de Bendinat amb 14 anys se’n vagi a
fer feina. Per tant, què parlar, de què? Del model econòmic.
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I per què? I el per què és perquè en els darrers vint anys -i jo
ara no parl ni tan sols d’aquest govern, vull dir que en això
demanaria un poc de perspectiva, parlam dels darrers trenta
anys-, els darrers vint anys hem estat quatre vegades per damunt
del 20%, vostès saben, que jo ja aquí ho he dit de manera
reiterada, que sí que entenc que som davant un reinici d’una
activitat econòmica, el que sí és cert és que els darrers vint anys
hem estat quatre vegades per damunt i que això és inèdit a
Europa i que això no ens ho podem permetre, just això ens
hauria de fer seure a parlar.

I per què? Perquè no pot ser que tenguem un dels índexs més
baixos de formació de tota la Unió Europea. A les Illes Balears
més de la meitat dels joves de 24 anys no té estudis de
batxillerat. Una de les virtuts que té aquest sistema parlamentari
és que et permet..., és clar jo vaig presentar la moció fa dues
setmanes i ara em permet fer una rèplica al Sr. Conseller, en
aquell moment no vaig poder perquè no vaig ser el darrer que va
parlar; el Sr. Conseller em va dir..., diu el Diari de Sessions, va
dir: “¿Usted conoce el proyecto RIS3?”, diu: “por favor,
estúdielo, estúdielo”, em va dir el Sr. Conseller. Llavors jo li
diria que fóssim un poc..., per ventura jo, d’on venc no estam
acostumats a això perquè precisament jo ho havia estudiat. Jo
havia estudiat i tant és així -tant és així- que jo al meu company,
Nel Martí, li vaig dir a una moció i interpelAlació que havia
tengut d’educació, li dic “escolta, a la pàgina 60, penúltim
paràgraf, del document RIS3 -que m’havia llegit i estudiat, Sr.
Conseller, jo quan puj aquí dalt intent estudiar-m’ho tot, no puc
tot, però intent fer-ho- i llegeixi el que posa la pàgina 60 del
document RIS3 del Govern, ho estava estudiant i per cert, molt
interessant..., molt...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, jo l’únic que li dic és que ho duia estudiat, ho havia
estudiat...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. MAS I COLOM:

Ho havia estudiat, no passa res; ho va fer i jo ara aprofit per
dir “escolta, ho havia estudiat”, és clar, va fer una pregunta
retòrica i jo això sí que ho havia estudiat, eh?

I per què? Perquè no podem acceptar que el 85% dels nous
contractes siguin de caràcter temporal, perquè això hipoteca el
nostre estat de benestar futur, hem d’aconseguir revertir això.

No ho podem acceptar com a una fatalitat, no podem
acceptar com a una fatalitat que hem de tenir més activitat
econòmica, cada vegada més activitat econòmica, però que cada
vegada siguem, en termes relatius, més pobres i més desiguals.
No ho podem acceptar com a una fatalitat.

Per què Balears sí i per exemple Dinamarca no? Per què
nosaltres tenim una taxa d’atur, arribam a tenir una taxa d’atur,
els darrers vint anys, els darrers trenta anys, per damunt del 20%
i Dinamarca no? Per què Espanya sí i Alemanya no? Per què
Espanya sí i França no? No podem acceptar que això sigui un
mandat de la providència divina, no ho podem acceptar.

Per tant, el què, de què i el per què. I el com? El com, el que
proposam és escoltar, que el Parlament escolti els innovadors,
els emprenedors, els acadèmics, els sindicats, les patronals, que
convoquem tota aquesta gent en el Parlament, els donem deu
minuts per exposar a la Comissió d’Economia el seu parer, el
seu pensar, que els puguem fer preguntes, que facin una roda de
premsa prèvia, eh?, imaginau-vos que duguem aquí una persona
que ha innovat moltíssim en el món de l’emprenedoria, li posam
una tribuna, roda de premsa, periodistes i que li facin preguntes
i el posam a un cert altell perquè la societat el pugui veure i
escoltar, el duim després amb tota la faramalla a la Comissió
d’Economia, després tendré unes paraules per a la Comissió
d’Economia, i que ens faci una petita ponència de deu minuts.
Tots els parlamentaris que som allà, vuit o nou, feim preguntes,
feim un debat molt interessant, es publica això i en sis mesos
feim un manifest Balears Horitzó 2025 -Balears Horitzó 2025.

Seria fantàstic enviar un missatge potent a la societat, als
actors econòmics del que volem impulsar i cap on volem anar.
És cert que és molt difícil, però si veuen que hi ha una direcció
política clara de cap on volem anar, tenim més possibilitats
d’arribar-hi o com a mínim hi apuntam.

Quan? Sis mesos. On? Òbviament al Parlament, el
Parlament és dipositari de la sobirania popular, en el Parlament
hi ha representades totes les sensibilitats de la societat, hi està
tot representat i donam la màxima solemnitat a un tema com
aquest. A més a més, crec que seria una forma fantàstica
d’impulsar, sincerament, una nova forma de fer política,
d’acostar-nos als ciutadans, una manera de fer política de
consens, de transversalitat per damunt de partits, de diàleg, de
temes d’estat, d’humilitat, humilitat vol dir que nosaltres
diputats ens asseiem i escoltam gent que ens pot ensenyar, de
política de valors.

Per tant, què propòs? Només propòs parlar-ne, xerrar-ne,
sense cap condició, sense cap requisit, només xerrar-ne, és
l’únic que propòs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari Popular
s’hi manté l’esmena 3189/14 i per defensar-la té la paraula el
diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és
cert que hem travessat moments difícils i que la situació que
vivim requereix de la implicació no tan sols de representants
polítics, que també, sinó de tota la societat en el seu conjunt. És
per aquest motiu que calia fer un clar diagnòstic de quina era la
situació que passàvem per poder prendre les decisions
adequades, tal com va fer el Govern de les Illes Balears en
prendre possessió.
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Aquest clar diagnòstic va posar en funcionament polítiques
que s’han basat en tres eixos fonamentals, en primer lloc, un
control exhaustiu del dèficit públic, no gastar més d’allò que
ingressam, sembla, en si mateixa, una mesura molt lògica
perquè en qualsevol cas tota aquesta despesa de més ja sabem
qui l’acaba pagant, com sempre som els ciutadans presoners de
la manca de seriositat de les polítiques errònies. 

En segon lloc, una mesura d’una lògica aclaparadora, com
és procedir a pagar tota aquella despesa que hi havia pendent
amb els proveïdors de l’administració i que l’any 2011 arribava
a la xifra astronòmica de 1.600 milions d’euros. Jo aquí vull fer
una aturada i fer una pregunta, em deman, com poden parlar des
del grup de l’oposició de model econòmic quan des de les
administracions no es pagava allò que es devia? Com poden
parlar de model econòmic quan estaven enfonsat les empreses
des de l’administració? Quantes empreses -vostè Sr. Mas que és
misser igual que jo- han sofert la manca de seriositat de
l’administració aquests darrers anys? Vostè sap perfectament
que aquest és un comportament nefast per a la recuperació
econòmica i és el seu partit, el seu partit que formava part
d’aquell govern, el que no pagava els proveïdors.

En tercer lloc, una intensa agenda reformista que ha posat en
marxa el Govern i que posa les bases per a la recuperació
econòmica basada, justament, en això que vostè avui demana en
aquesta moció, diàleg, diàleg, una imprescindible seguretat
jurídica i rigor de la qual veim ja avui en dia els seus fruits.

D’aquesta manera s’han posat en marxa, a més per exemple
de la Llei general turística o la Llei del sòl o la futura llei
agrària, altres normes, que estan en aquest moment en tràmit
previ d’entrada al Parlament, com són la Llei de mines, que per
cert s’han aprovat ja el 85% de les esmenes fetes pel propi
sector, fruit d’aquest diàleg; la llei de joc, que es troba en aquest
moment, previ també a l’entrada en el Parlament, en un període
d’alAlegacions perquè les entitats, els grups parlamentaris i les
persones que hi estiguin implicades, associacions, puguin fer
també les seves aportacions, o la Llei de comerç, on vostè i jo
ens vàrem trobar a la presentació que va tenir lloc a la
Conselleria d’Economia i Competitivitat i vàrem ser també
convidats a participar, a fer-ne totes les aportacions necessàries
per poder treure un text entre tots amb el màxim consens.

Al mateix temps tots els plans que posat en marxa la
conselleria, i jo destacaria aquí com a pla més important el Pla
d’ocupació, un pla estratègic que ha de marcar les polítiques de
creació de llocs de feina en la nostra comunitat per als propers
anys, un pla d’ocupació que compta amb mesures concretes i
que té actuacions per valor de més de 500 milions d’euros que
vénen de la Unió Europea, de l’Estat i de la pròpia comunitat
autònoma. Compta amb una Mesa social tripartida a la
Comissió Tripartida de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, el Consell de Salut Laboral i la Comissió Consultiva
dels Convenis de les Illes Balears, a més de tots els consells i
comissions que s’han constituït al Servei d’Ocupació de les Illes
Balears. Per tant, una mostra més de més diàleg.

Els objectius d’aquest pla són introduir reformes estructurals
per al creixement, millorar l’ocupació, augmentar la generació
i la qualitat de l’ocupació, promoure la igualtat d’oportunitats,
fomentar l’esperit emprenedor, facilitar el finançament per als
emprenedors i per a les empreses, però per si tot això no fos
suficient i no hi hagués, sota el seu punt de vista, suficient
diàleg i suficient consens al voltant de les mesures i normes que
han de marcar el ritme de la nostra recuperació econòmica, des
de principis de la legislatura el Govern va posar en marxa el
Fòrum Balears Competitiva que neix com a fruit d’un
compromís electoral del Partit Popular i que crea un espai de
participació i centra el debat en la recerca conjunta amb els
representants dels sectors estratègics, agents econòmics i agents
socials de la nostra comunitat. Aquest Fòrum, Balears
Competitiva, s’estructura des de la seva constitució en base a
tres grups de feina que són: finançament, com a primer grup;
ocupació, com a segon grup, i, en tercer lloc, el seguiment de les
polítiques socials del Govern. 

Vull deixar constància que fruit d’aquest diàleg en el si del
Fòrum Balears Competitiva s’han fet aportacions a aquest Pla
d’ocupació de què parlàvem, en el qual vostès també poden
participar, i el cent per cent, repetesc, el cent per cent de les
aportacions fetes des del Fòrum Balears Competitiva al Pla
d’ocupació han estat acceptades des de la Conselleria
d’Economia i Competitivitat.

Per una altra banda, ens planteja, Sr. Mas, una aposta ferma
per a la indústria, sabem que tenim aquí una benedicció, que és
el turisme, a les nostres illes, però també vostè diu que hem de
fer una aposta més avançada per a tota la indústria. A això li
hem de dir que tenim una aposta molt clara per al turisme i un
pla de feina que des del Govern s’aposta claríssimament pel
sector alimentari, agroalimentari, com mai no s’havia fet abans
a la nostra comunitat. Hi ha una aposta contundent per les
tecnologies i el suport i ajuda al finançament de nous
emprenedors, molts d’ells que basen el seu negoci en
plataformes de base tecnològica.

Si tot això no fos suficient, perquè són paraules que vénen
des del Grup Parlamentari Popular, recull retalls de premsa
d’aquest darrer any, només el darrer any, Diario de Mallorca,
14 de juny de 2013: “La región del Egeo sur felicita a
Economía por el ParcBit. El Gobierno griego felicita a la
Conselleria de Economía por un extraordinario ParcBit en las
Islas Baleares”. “El ParcBit y el SOIB -20 d’agost de 2013,
Diario de Mallorca també- el ParcBit y el SOIB se alían para
convertir desempleados en empresarios. El ParcBit un tesoro
que sólo quien lo frecuenta lo conoce”. Mallorcadiario, 29
d’agost de 2013, “Microsoft China pone los ojos en el centro de
innovación del ParcBit”. Diario de Mallorca, 30 d’octubre de
2013, “Internet desde Mallorca para todo el mundo, los
responsables de OmniAcces defienden que la isla cumple con
todos los requisitos para convertirse en el Silicon Valley del
Mediterraneo, pero lamentan las carencias de sus estudiantes
en conocimiento del inglés”. En això em sembla que també ja
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hi posam solució. El Mundo, dia 25 de gener de 2014,
“Baleares blinda una inversión de 441 millones para innovar
en turismo”. 23 de febrer de 2014, “La Unión Europea premia
un proyecto en el ParcBit”. 25 de febrer de 2014, Diario de
Mallorca, “Mallorca lo tiene todo para ser el nuevo Silicon
Valley, el líder de Telefónica España apuesta por la isla como
el polo de atracción de inversiones tecnológicas”. No ho deim
nosaltres, ho diu la premsa de les nostres illes, que tenim un
ParcBit que funciona amb molta eficiència i així ho recullen tots
els mitjans de comunicació.

Hem de dir, a més, que el sector audiovisual, del qual vostè
també va parlar l’altre dia, ha estat aquest govern el que ha
posat en marxa una llei per donar suport al sector audiovisual,
perquè no només és una aposta per al sector audiovisual en si
mateix que genera una activitat econòmica molt intensa, sinó
que, a més, aquest sector audiovisual, com tots sabem, projecta
una imatge de les nostres illes de la qual ens beneficiam quant
a promoció turística de les Illes Balears.

La veritat és que quan vostè va presentar aquesta moció,
després d’haver presentat també la proposició no de llei a la
Comissió d’Economia i la interpelAlació que li va fer al conseller
d’Economia i Competitivitat, jo vaig tenir també un poc de déjà
vu, vull dir, ja n’hem parlat d’això, hem parlat, hem tornat a
parlar, avui tornam a parlar per tercera vegada i vaig dir, per
ventura m’ho hauria de repensar, ens ho hauríem de repensar i
per ventura, no ho sé, hauríem de filar un poc més prim per
veure què és això que ens proposa el Sr. Mas amb aquesta
moció. Però clar, vaig bussejar dins el que he trobat en el
Parlament i me’n vaig dur una decepció molt grossa, perquè la
seva consellera, que era d’Indústria i Comerç la legislatura
passada, només va aprovar una norma que tenia calat econòmic,
una norma que tenia calat econòmic i que no era més que una
transposició de la normativa europea a la Llei de comerç
relativa als serveis de mercat interior. Això va ser tot el que es
va aprovar des de la conselleria que dirigia el seu partit.
Aleshores vaig pensar que m’havia equivocat i vaig dir, no,
escolta, ho hauran presentat des del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa Verds i Més en aquell moment i vaig dir, no, miraré
idò què és això, vaig trobar una norma, que no té res a veure
pràcticament, però que tenia a veure amb el dret civil de les Illes
Balears relatiu a les causes d’indignitat successòria i
desheretament, res. 

Per tant, jo crec que vostès varen tenir, a pesar de no haver
guanyat les eleccions, un període, del 2007 al 2011, que, tot i no
haver guanyat les eleccions, varen tenir un moment per posar en
marxa totes aquestes coses de les quals vostè vol parlar i vol
escoltar, però és que estan buides de contingut quan anam a les
proves que tenim del que vostès varen fer quan varen governar,
i érem a un moment de crisi econòmica no intensa sinó que era
intensíssima.

El nostre grup li vull dir, Sr. Mas, ha presentat, com vostè
sap, una esmena a la seva moció on posa de manifest el correcte
diagnòstic fet pel Govern balear, sense enganyar ningú, és a dir,
quina era la situació i quines són les passes que s’han de fer
perquè la nostra economia millori com així es veu. Jo el convid
a donar suport a aquesta moció perquè vostè mateix ho ha dit,
ho ha dit quan ha estat el seu torn, just abans de parlar jo, hi ha
un bum econòmic, hi ha moltíssima activitat econòmica, aquesta

activitat econòmica comença a traduir-se en llocs de feina i cada
vegada veurem i recollirem més fruits de tota aquesta tasca. 

Sabem, Sr. Mas, on anam, ho tenim molt clar, li puc
assegurar, sabem on anam, sabem què hem de fer i els resultats
són clars i estan reflectits a l’esmena que li he presentat des del
nostre grup parlamentari. Seria un bon inici reconèixer per part
seva que aquestes dades són positives...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mercadal, ha d’acabar.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

... i que el camí -acab, Sra. Presidenta- és l’encertat i que anam
en la bona direcció. Nosaltres el convidam, Sr. Mas, a formar
part de les estructures de diàleg que ja hi ha muntades en
aquesta comunitat autònoma, a fer les seves aportacions a les
lleis i als plans que es duen a terme des del Govern, però és
aquest govern del Partit Popular el que els ciutadans han escollit
per sortir de la crisi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar
l’esmena RGE núm. 3193/14, té la paraula el Sr. Marc Pons, per
un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mas, hem tengut
l’oportunitat de compartir més d’un debat en matèria econòmica
des que vostè va entrar a formar part del Grup MÉS en aquesta
legislatura, de fet, fins i tot, aquesta proposta vàrem tenir
l’oportunitat que fos debatuda fa unes poques setmanes enrere
a la Comissió d’Economia d’aquest parlament, i ja li vàrem dir
en aquell moment, i ho tornam a reiterar en aquest plenari, que
compartim absolutament la filosofia i l’objectiu de la proposta,
que no és altra que establir espais de diàleg normalitzats entre
les forces polítiques que permetin arribar a grans acords d’Estat,
i el model econòmic hauria de ser, evidentment, un d’aquests
grans pactes d’Estat.

Cal recordar també que el desenllaç d’aquella mateixa
proposta, en la Comissió d’Economia, es va resoldre amb el
rebuig del Partit Popular i, per tant, la seva proposta no va ser
aprovada. Esperam, Sr. Mas, que aquesta vegada tengui vostè
més sort i que aquest plenari acabi aprovant per unanimitat la
seva proposta a favor d’un pacte social per a un nou model
econòmic per als propers deu anys. Li queden cinc minuts de
rèplica per convèncer el Sr. Mercadal, i sabem el difícil que serà
encara que, i ho deia i ho dic avui així, em fa l’efecte que al
Partit Popular li costarà moure’s dels seus postulats ultraliberals
en els quals ha decidit instalAlar-se.
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I és que ni aquest govern ni el partit que li dóna suport no es
caracteritzen precisament per una voluntat decidida de diàleg
amb la ciutadania ni amb la resta de forces polítiques. És més,
fins ara les peticions formulades per arribar a grans acords
d’Estat han estat sempre rebutjades per part del Partit Popular,
digui el que digui en aquest plenari el president Bauzá. 

Els posaré alguns exemples del que ha succeït en aquesta
legislatura, els hem proposat, al Partit Popular, treballar
conjuntament per tal d’acordar un posicionament conjunt en
matèria de finançament autonòmic que atorgui més fortalesa al
president Bauzá en aquest procés de negociació que s’ha obert
i que hauria de permetre avançar en la consecució de més
recursos per a les Balears, i el Partit Popular ens ha dit que no.

Els hem proposat treballar conjuntament per tal de definir
les línies estratègiques que haurien de marcar el nou règim
especial per a Balears del qual depèn, en bona manera, la
competitivitat de les nostres empreses, i el Partit Popular ens ha
dit que no.

Els hem proposat definir conjuntament les principals
inversions estatals a les Illes Balears amb l’objectiu
d’aconseguir els recursos necessaris per executar-les, i el Partit
Popular ens ha dit que no.

Els hem proposat un gran pacte per a la petita i mitjana
empresa que aporti major competitivitat a la seva estructura
productiva, i el Partit Popular ens ha dit que no.

Els hem proposat fer una pinya entre tots, anar a Madrid tots
junts per dir no a les prospeccions petrolieres, i el Partit Popular
ens ha dit que no.

Els hem proposat que reflexionin al voltant de la política
educativa i a la imposició que han fet del TIL, que s’asseguin
amb la comunitat educativa, i el Partit Popular ens ha dit que no.

I així seguim, Sr. Mas, sense un règim especial que ja hauria
d’estar aprovat; sense inversions estatutàries, enmig d’una
negociació d’un nou model de finançament autonòmic on la
debilitat del president Bauzá es fa cada vegada més evident;
sense accions decidides i planificades que enforteixin la petita
i la mitjana empresa, amb unes prospeccions petrolíferes que
cada vegada són més a prop, i amb un sector educatiu alçat en
armes per la intransigència d’aquest govern. I així podríem
seguir amb la Llei de símbols, de la funció pública o el mateix
projecte de llei, ja aprovat, d’activació econòmica.

Tenim un govern que quan s’enroca és incapaç de treure la
banya del forat, encaparrotats, com estan, de voler salvar el món
ells tot sols sense ajuda de ningú i per la via de la fractura
social, de l’increment de les desigualtats i de la degradació de
la cohesió social. Hem perdut ja el compte del nombre de
decrets lleis aprovats aquesta legislatura, crec que ja superam la
trentena, i seguim sumant. Un exemple més del nul diàleg i de
l’exercici d’imposició que diàriament practiquen, relegant el
Parlament de les Illes Balears, on resideix la sobirania popular,
a tramitadors de lleis que desmunten l’estat del benestar i
eliminen drets i llibertats ciutadanes. 

Sense voluntat de diàleg, sense vocació d’acord, aquesta
legislatura hem vist també com el Govern desmuntava espais
d’anàlisi, de concertació econòmica, reconeguts pel propi
Estatut d’Autonomia. El Consell Econòmic i Social ja no
existeix per decisió personal del president Bauzá. Enmig de la
crisi més forta i profunda dels darrers segles, el Govern elimina
el principal observatori socioeconòmic de les Illes Balears
mentre s’enfrontà obertament al CRE i fins i tot va celebrar la
seva clausura.

Més foscor per a la societat de les Illes Balears, el Govern
continua apagant el llum. Sense dades analitzades, des de la
globalitat i amb visions i perspectives diferents els ciutadans
perdem referències objectives de la situació econòmica de les
nostres illes i de com aquesta repercuteix sobre els ciutadans de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. Un objectiu
més aconseguit per part del Govern. Sense dades treballades de
forma independent serà més fàcil al Govern vendre’ns una
recuperació econòmica que ningú no veu i a la vegada poder
amagar el patiment dels ciutadans més desvalguts, el
debilitament de les classes mitjanes, el càstig per als més pobres
i els beneficis per als més rics.

Per açò li deim que sí, Sr. Mas, que un gran acord no és que
només no sigui necessari, és que és imprescindible, com també
ho és la necessitat de comptar amb tots els espais de
participació, d’estudi, de deliberació, d’assessorament i proposta
en matèria econòmica i social que ens atorga l’Estatut
d’Autonomia. Per açò, en aquesta moció, des del Grup
Socialista, també exigim la posada en funcionament del Consell
Econòmic i Social, un consell econòmic, que vull recordar, va
ser suspès indefinidament per una llei aprovada en aquest
parlament amb els únics vots del Partit Popular, una llei que
tenia per finalitat reduir la transparència del Govern i coartar la
ciutadania de les Illes Balears la informació de la situació
econòmica i social de les Balears, tot amb la finalitat
d’empènyer un nou model econòmic, d’afavorir un canvi de
model de societat que ens fomenti sobre els valors de la dreta
més ultraliberal, centralista i retrògrada del Partit Popular. 

Ja fa temps que els observatoris socioeconòmics no
discuteixen una dada del Govern. Quan ens diuen que la crisi
s’està acabant i que tot funciona bé a partir de la seva anàlisi
interessada, no trobam espais per contrarestar aquesta
informació, ni el CRE ni el CES, ara silenciats, ens permeten
contrastar la propaganda governamental, i així, amb aquesta
propaganda, s’intenta tapar una realitat que milers de ciutadans
de les Illes Balears pateixen, mentre cerca a la vegada el Govern
justificar, no ho podem oblidar mai, un profund canvi de model
econòmic i social. 
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Fixi’ns bé, amb l’excusa de les retallades s’han llançat a
reduir administració pública, els seus serveis i la seva capacitat
competencial, amb l’única finalitat d’afavorir al màxim la
liberalització sense control dels mercats. Amb l’excusa de la
crisi econòmica s’han llançat a diluir la fortalesa colAlectiva dels
treballadors, amb l’única finalitat d’aconseguir la mà d’obra
més barata possible, saltant-se drets laborals i socials. Amb
l’excusa del compliment del dèficit, han arraconat la formació
i la innovació dels àmbits empresarials de la petita i mitjana
empresa, amb l’única finalitat d’eliminar la competència als
grans poders econòmics per part d’aquesta. Amb l’excusa de la
crisi econòmica, devaluen l’escola pública, inculquen valors
conservadors i arraconen la llengua pròpia. Amb l’excusa de la
sostenibilitat del sistema, deixen de fer universal la sanitat,
redueixen hores d’atenció als centres sanitaris i allarguen llistes
d’espera. 

I així podríem seguir. I tant, i tant que és necessari un espai
de diàleg per poder debatre aquestes coses! Per açò no
compartim el fet que vostès hi votin en contra. I tant que és
necessari un gran pacte econòmic, un pacte que garanteixi la
redistribució de riquesa, l’estat del benestar i la igualtat
d’oportunitats entre les ciutadans de les nostres illes. Com
també és necessària una administració pública que sigui forta,
que sigui sòlida, amb capacitat de control i supervisió i que
garanteixi sobretot la redistribució de la riquesa. La capacitat
d’anivellar uns estàndards mínims de qualitat de vida,
d’oportunitats de futur, de convivència compartida.

Malauradament, però, Sr. Mas, crec que no és açò el que
pretén el Partit Popular. I és precisament per açò que avui el
Partit Popular tornarà rebutjar les propostes presentades per
vostès, com tantes altres vegades ha fet el Partit Popular, encara
que no negui en aquest mateix plenari el seu president. En
qualsevol cas, sí que ha de saber que, per fer-ho possible, el
Grup Socialista donarà suport a totes i cada una de les seves
iniciatives que donin suport a una oportunitat per apuntalar un
model que en aquests moments la dreta més ortodoxa està
desmuntant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant, per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades, el Sr. Miquel Àngel Mas,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bé, acceptarem l’esmena d’addició del Grup Socialista, i li
don les gràcies per la colAlaboració i no acceptarem l’esmena de
modificació del Grup Parlamentari Popular.

Tres comentaris, diàleg, debilitat i defallir. Sr. Mercadal, si
jo li dic “no estic enfadat”, estic enfadat o no estic enfadat?
Miri, una cosa és com ho dic i l’altra és el que dic. Si a vostè jo
li propòs diàleg i em diu “nosaltres som molt dialogants”, però
si l’únic que jo li propòs es parlar i em diu que no, queden en
evidència. Des de què som diputat he intentat impulsar un pacte
econòmic, de forma oficial i de forma i no oficiosa, com li

consta a molta gent en aquesta seu parlamentària. Ho vaig dur
a la Comissió d’Economia i ho vaig intentar impulsar, no va
anar bé. Ho he duit en el ple i abans del ple he intentat fer
gestions, i no oficioses, per tirar endavant allò que crec que és
una proposta bona per a la societat. I la resposta a la voluntat de
diàleg, de pacte ha estat no. No a parlar, no al pacte, no a
dialogar. I sobre què? Sobre el nostre futur, sobre el model
econòmic que volem per als pròxims 20 anys, sobre Balears
horitzó 2025, sobre que no podem tenir la vergonya d’un 20%
més d’atur com hem tengut els darrers 20 anys, en 4 dels darrers
20 anys. Sobre això hem de parlar i la resposta ha estat no.

I què proposam? Fixi’s en el que li demanam, l’únic que li
demanam no és acordar res, acordam parlar-ne, acordam parlar-
ne, i diuen no. Ara que ha passat, citant Mandela i citam aquí
Suárez, ens podem demanar on és el “suarisme”, on és el
consens? El Sr. President aquí, just abans, interpelAlat per la Sra.
Francina Armengol, ha dit que per arribar a acords és necessari
no dir no a tot i ha dit que aquest Govern vol arribar a acords i
basta mirar-ho. Basta mirar-ho, proposam parlar-ne i diuen no.

Feblesa. Què proposam? Propòs una moció de censura? Una
reforma de l’Estatut? Una reforma de la Constitució? Mirin el
que propòs: una ponència de treball en el si de la Comissió
d’Economia. Per cert, jo que només duc dos mesos en aquesta
Comissió d’Economia, estaria molt bé que féssim això, perquè
estic un poc sorprès d’aquesta Comissió d’Economia, és com
un..., vas allà, es proposen PNL, que molts de ciutadans es
deuen demanar què són les PNL, que un fa una proposta, l’altre
diu que està molt malament; jo de vegades em gir darrera, per
mirar si hi ha qualcú, no veig públic, no veig periodistes, per
suposat ni el meu cap de premsa, el qual, òbviament, només
faltaria que fos allà!; els altres grups parlamentaris es giren i
veuen els seus companys mirant whatsapp i hi ha un lletrat que
està jo crec que molt avorrit i un uixer que vetlla una palangana
de botelles d’aigua. Home! No li podrien donar un poc de sentit
a aquesta Comissió d’Economia?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No podrien cridar i fer venir innovadors i que ens
ilAlustressin? No ho podrien fer això? No seria molt bo per als
ciutadans?

(Remor de veus)

Li deman..., des de l’absoluta ignorància d’un que arriba del
carrer, què feim allà? No seria molt bo i profitós per als doblers
dels ciutadans que cridéssim gent innovadora, emprenedors,
gent acadèmica que ens pogués ilAlustrar i que li féssim una roda
de premsa, no seria molt bo això? Què propòs? Propòs una
moció de censura? I ho proposa el darrer diputat que ha entrat
aquí, del grup parlamentari més petit de tots. Jo podria pensar
que aquest no és fruit de l’altivesa, de la supèrbia, de la
prepotència, però honestament els dic que no és això, o pens jo
que no és això, més aviat em sembla un signe d’inseguretat, de
falta de confiança, de debilitat.
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No sé si m’explic, perquè si un se sent segur no té cap
problema a dialogar amb qui sigui. De què té por? Què pot fer
aquesta Comissió d’Economia?

(Remor de veus)

Quin problema pot crear? Feblesa i debilitat.

Tercer, no defallirem, si ens diuen que no, és igual, ho
seguirem impulsant. Continuarem, perquè nosaltres volem un
pacte social per a aquest nou model econòmic, volem lluitar per
a les futures generacions, no és aquest un debat trivial. El nou
model econòmic que volem impulsar, la societat del
coneixement, startups, meet ko, spin-off, blue economy..., això
és el futur. Les noves tecnologies ens permeten superar per
primera vegada en la història els costos de la insularitat, per
primera vegada. Tenim una excelAlent qualitat de vida, bon
clima, bones connexions aèries, seguretat, tot això és necessari
per atreure talent arreu d’Europa i arreu del món. Tenim 600
empreses que es dediquen a les tecnologies de la informació;
130 a la recerca i desenvolupament; 100 que fabriquen
medicaments i 500 agroalimentàries, Sr. Mercadal. La principal
activitat econòmica, el turisme, té una demanda sòlida i
sostinguda. 

Sobre aquests fonaments, Sr. Mercadal, que tenim tots els
ciutadans, impulsarem aquest nou model econòmic, aquest
demà que volem millor, encara que ens diguin que no. Farà falta
ensenyar a ser més creatius i més innovadors als nostres joves,
no passa res si fracassam. Haurem de dibuixar un futur pròsper
per a tothom, haurem d’imaginar un demà que volem compartit
per a tothom. I això passa per un enorme esforç colAlectiu i
generacional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, ha d’acabar.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. I nosaltres estam disposats a fer aquest esforç de
feina i de diàleg, ho paga! Al cap i a la fi parlam del futur del
nostre país i dels nostres fills, un futur que volem just i pròsper.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara procedirem a la votació. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra i 24 a favor.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 15606/13,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a no a
l'indult de l'expresident Jaume Matas.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de dues proposicions no de llei. I en primer lloc debatrem
la proposició no de llei RGE núm. 15606/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a no a l’indult de l’expresident
Jaume Matas. Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per
defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra. Fina
Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bon dia a tots i a totes. En aquesta
proposició no de llei hi ha dos punts, els dos punts són referits
al tema de l’indult. Un d’ells està referit a una persona en
concret, el Sr. Matas i l’altre punt és una petició de modificació
de la Llei de l’indult. Ja fa un any, el març del 2013, que el
Grup MÉS va presentar una petició de modificació de la Llei de
l’indult, defensada en comissió i va ser rebutjada amb els vots
del Partit Popular, sense presentar cap tipus d’alternativa.

En aquesta proposició no de llei es demana una modificació
en profunditat de la Llei de l’indult, en un tema molt concret.
No volem repetir el debat de fa un any i que resumint
bàsicament era, que consideràvem que l’indult havia de tenir un
caràcter excepcional, no possibilitar per delictes greus, no
aplicable per a càrrecs públics, regular les causes de l’indult i la
capacitat que ha de tenir l’indult de poder ser recorregut a nivell
judicial. Consideram que era tan innovadora, que nosaltres no
demanàvem que no fos el Govern que indultés, sinó que fossin
les Corts, on hi resideix la sobirania popular i on resideix la
capacitat de perdó.

Avui la nostra petició, la segona en concret, és molt clara,
instar el Govern que modifiqui la Llei de l’indult per tal que s’hi
expressi de forma clara que no podran acollir-s’hi aquelles
persones acusades d’haver comès delictes relacionats amb la
corrupció, atès que no es va voler per part del Partit Popular
enviar una modificació, instar el Govern que modificàs la Llei
de l’indult, aquest pic l’hem concretada. Perquè tenim una llei
que nosaltres pensam que és molt poc democràtica, perquè ni
tan sols estableix l’obligació d’escoltar l’opinió pública, és que
no estableix ni l’obligació...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci per favor!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...d’escoltar la víctima, el que està perjudicada pel delicte.
En els distints governs d’Espanya s’han realitzat indults, bé per
reduir els anys de presó o bé per commutar la condemna: amb
Adolfo Suárez, 410 indults en 5 anys; amb Leopoldo Calvo
Sotelo, 878 indults en 18 mesos; amb Felipe González, 5.943;
amb José María Aznar, 5.897; amb José Luís Zapatero, 3.222;
amb Mariano Rajoy, de desembre de 2012 a setembre de 2013,
557. Molts d’aquests indults han estat altament contestats i
rebutjats per l’opinió pública, per jutges i fiscals.
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El darrer indult del Govern Zapatero va ser indultar diferents
responsables de la banca, entre ells el Sr. Alfredo Sáez i el Sr.
Miguel Ángel Calama, condemnats per frau. L’any 2012 el
Govern Rajoy va indultar per segona vegada 4 mossos
condemnats per tortures. Entre febrer i juny el Govern Rajoy
indultà 11 condemnats, tots ells amb penes de presó i amb
sentència ferma relacionada amb la corrupció, dels 11, 4 eren
militants del PP, 2 de CIU i els altres 4 eren 1 exbatle del PP i
3 regidors del PP d’un municipi de Màlaga. El Govern Rajoy
també l’any 2012 indultà la presó d’un excàrrec d’Unió i un
empresari condemnats per prevaricació i malversació, el Sr.
Servitge i el Sr. Lorenzo Acuña. El Govern Rajoy indultà també
l’any 2012 un servei de frau de l’IVA, una xarxa de frau de
l’IVA. A l’any 2013, tots recordam encara que el Govern de
Rajoy concedí un indult a un conductor kamikaze condemnat
per matar 3 joves; la germana d’una de les víctimes va recórrer
i el 6 de gener del 2014 el Suprem li va donar la raó i va anulAlar
l’indult. El mateix any 2013 el Govern Rajoy indultà un
empresari que falsificava contractes ilAlegals per als immigrants
i els cobrava entre 1.500 i 3.000 euros.

Amb aquesta exposició de tots aquests casos que varen crear
realment una preocupació social, sembla que el poder s’indulta
a si mateix, el poder polític s’indulta a si mateix, als polítics, als
policies, als militars, perquè també hi ha hagut indults a
militars, als empresaris. Algun d’aquests indults han estat
qualificats per jutges i fiscals com una decisió indigna, un
atemptat contra la independència de la justícia i una decisió
impròpia d’un sistema democràtic. El propi vicepresident del
Consell General del Poder Judicial va expressar la necessitat de
reconsiderar la Llei de l’indult, perquè era una llei vuitcentista.
Per tant, nosaltres, ja que no es pot, perquè fins ara el Partit
Popular ha rebutjat modificar la Llei de l’indult, almanco anar
a un tema concret i és que els polítics no ens puguem indultar a
nosaltres mateixos.

I l’altre punt, el qual afecta directament les Illes Balears, és
que el Parlament insti el Govern de l’Estat espanyol que
denegui la petició d’indult presentada per l’expresident Sr.
Matas. L’expresident del PP, Sr. Jaume Matas, fou condemnat
en Primera Instància a 6 anys de presó pels següents delictes:
inducció al frau de l’administració, tràfic d’influències agreujat,
prevaricació, malversació de fons públics, falsedat de document
mercantil i document oficial. El Sr. Matas va recórrer als
tribunals, al Tribunal Suprem, qui el va condemnar a 9 mesos i
1 dia per tràfic d’influències a favor del Sr. Alemany, que
redactava els discursos de l’expresident del Partit Popular.
L’expresident va solAlicitar a l’Audiència i la suspensió de la
pena, o substitució per una multa. L’Audiència de Palma va
rebutjar suspendre la pena de 9 mesos i tampoc no va acceptar
substituir-ho per una multa. Durant la deliberació de tot aquest
procés, l’expresident va ser sentenciat i condemnat per suborn,
havia de pagar una multa de 9.000 euros i tornar 42.000 euros.
I encara ara té pendents 19 judicis, tots relacionats amb delictes
de corrupció política.

Avui el Parlament ha de dir de forma clara que no volem
que el Sr. Matas sigui indultat, no volem que sigui indultat
perquè ha utilitzat la màxima autoritat civil i política de la
nostra comunitat autònoma per tràfic d’influències amb un
amic, per a lluïment personal, perquè els seus discursos fossin
millors, perquè ha subornat perquè la seva dona tingués un lloc
de feina. No volem que el Sr. Matas sigui indultat perquè ha
tengut un judici just i amb garanties i ha pogut recórrer fins on
la llei permet, cosa que molts de ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma no ho poden fer, per mor de les taxes que ha imposat
el Partit Popular. Ha pogut escollir l’advocat que volia, cosa que
actualment molts de ciutadans no ho poden fer, no poden
escollir perquè no el poden pagar i han de recórrer a la justícia
gratuïta que els representa molt dignament, però no poden triar
advocat.

Hem de dir que no volem que el Sr. Matas sigui indultat
perquè la seva actuació política ha colAlaborat en el desprestigi
de l’acció política de les Illes Balears i del conjunt de l’Estat.
No tant com el cas del Sr. Bárcenas, excomptable del PP, però
sens dubte que hi ha colAlaborat. De fet, avui per avui, és la
segona preocupació per part dels ciutadans amb un 45%, la
primera són els aturats i la segona la corrupció política. Hem de
dir que no, que no volem que sigui indultat per part de la
ciutadania que nosaltres representam o que intentam
representar, no entendrien aquest indult, no l’entendrien, no hi
ha raons humanitàries que ho avalin, no està malalt, no és
major, no té fills petits, no té cap persona discapacitada al seu
càrrec, no hi ha res que ho justifiqui.

Hem de dir que no volem que el Sr. Matas sigui indultat
perquè no ha mostrat penediment, no ha mostrat cap d’humilitat,
tot el contrari, es va mostrar amb tot el seu esplendor, amb la
mar Mediterrània de fons, a la Colònia, quan el Suprem li va
rebaixar la condemna, ni un gest de demanar perdó, ni un gest
de penediment, encara es va mostrar com una víctima, ni un gest
d’humilitat!

És el moment en què el Parlament ha de parlar, fins que s’ha
realitzat la tramitació judicial, s’havia de ser respectuós i
prudent. Ara l’indult està en mans de polítics, dels ministres i
del president Rajoy, els polítics de les illes ens hem de dirigir a
aquests, als ministres i al Sr. Rajoy, i els hem de dir que el Sr.
Matas no es mereix l’indult. Va aprofitar, insistesc, el màxim
òrgan institucional per obtenir beneficis personals en dues
ocasions fins ara conegudes i n’hi ha 19 de pendents. 

A la pàgina 24 de la Interlocutòria de l’Audiència Provincial
de Palma, que denegava al penat, al Sr. Matas, la suspensió de
la pena privativa de llibertat de 9 mesos, s’exposa de forma molt
clara: “El delicte comès pel penat és un atemptat front a l’article
1 de la Constitució Espanyola. Aquests casos, més que en cap
altre, els jutges i els tribunals, en la nostra tasca de defensar
l’estat del dret, ens hem de pronunciar contra els que ho
degraden”. Insistesc, “... en la nostra tasca de defensar l’estat del
dret, ens hem de pronunciar contra els que ho degraden”. Estaria
bé que avui les paraules “jutge” i “tribunal” d’aquest paràgraf
poguessin ser substituïdes per “parlamentaris i parlamentàries”
i poguéssim dir el mateix: “En els delictes comesos contra
l’estat de dret, els parlamentaris i les parlamentàries de les Illes
Balears, ens pronunciam en contra dels que ho degraden i no
volem que siguin indultats, com és el cas del Sr. Matas”, de
nosaltres depèn.
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El Grup Parlamentari MÉS els demana que votem tots i totes
juntes contra la concessió de l’indult del Sr. Matas, de nosaltres
depèn la dignitat d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar
l’esmena RGE núm. 3190/14, té la paraula el Sr. Miquel Àngel
Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
general Alfonso Armada, condemnat a una pena de trenta anys
per un delicte de rebelAlió durant l’intent de cop d’estat el 23 de
febrer, va ser indultat pel Govern de Felipe González el
desembre de l’any 1988; els alts càrrecs socialistes, José
Barrionuevo i Rafael Vera, varen ser condemnats el juliol de
l’any 1998 a deu anys de presó i dotze anys d’inhabilitació
absoluta pels delictes de detenció ilAlegal del Sr. Segundo Marey
i malbaratament de fons públics, i després varen ser indultats.
Carlos Navarro, Luis Oliveró i Alberto Flores varen ser
condemnats l’octubre de l’any 1997 a penes d’entre deu i onze
anys de presó, per delictes de falsedat continuada en document
mercantil, delicte fiscal i delicte contra la hisenda pública en el
conegut com a cas “Filesa”, el desembre de l’any 2000 el
Consell de Ministres els va atorgar un indult parcial.

Com poden apreciar de molta distinta naturalesa són els
indults que el nostre país ha atorgat; s’han indultat persones que
han planificat, que han ordenat i que han perpetrat el segrest de
la nostra democràcia, però també s’han indultat persones que
han utilitzat l’estructura de l’Estat per segrestar els ciutadans
lliures. Com poden apreciar de molt diferent abast són les
condemnes pendents d’acomplir, s’han atorgat concessions de
gràcia a persones a les quals quedaven 25 anys de condemna per
complir i a persones a les quals quedaven més de 3 anys. Com
poden apreciar, es tracta de casos concrets que no estan tallats
amb el mateix patró i que, possiblement avui, en un context
social més exigent amb els condemnats per corrupció, no
haguessin aconseguit el nivell de generositat que en el seu
moment van obtenir.

I és en aquest precís context d’exigència i d’evolució social
i democràtica on s’ha de manifestar un rebuig a determinades
pràctiques delictives que encara no han trobat el seu
acomodament legal a la Llei de l’indult; el pas del temps i una
concepció més democràtica de les institucions reclama avui amb
urgència una nova llei de l’indult que deixi enrera tantes
deficiències i actuacions de determinats governs sobre la
concessió d’indults socialment molt reprovables. És necessària
una nova llei que consideri la gràcia de l’indult com a una
excepció, l’excepció major de totes, es tracta d’una proposta
reiterada per una sentència del Tribunal Suprem, de 20 de
novembre del 2013, que assenyala que l’indult, com a mesura
de gràcia, només pot concedir-se com a mesura excepcional
destinada a proveir situacions igualment excepcionals. Això
suposa concretar i limitar les causes d’atorgament d’aquest
benefici, ara estan absolutament obertes les causes, ample és

Castella, ancha es Castilla, tot té cabuda, tot és susceptible de
ser indultat.

Senyores i senyors diputats, el caràcter excepcional de la
institució requereix una delimitació més precisa i sobretot en
aquells casos on el rebuig social i el perjudici provocat a la
víctima sigui més intens; els pregunt: és assumible l’indult a una
persona condemnada per abusos sexuals? Ho és per a persones
de delictes de corrupció de menors? I per a narcotraficants a
gran escala? La reflexió, senyors diputats, és absolutament
inevitable i la reforma de la llei, en aquest sentit, també ho és
d’inevitable.

Però no només l’excepcionalitat ens ha de moure cap a la
reforma de la llei, és necessari també que els indults es motivin
i s’expliquin les raons de la concessió d’aquesta mesura de
gràcia, perquè resulta veritablement sorprenent que la principal
novetat que recull l’única reforma impulsada pel Govern
socialista de la llei suprimís l’exigència de la motivació, perquè
un estat democràtic de dret ha de ser transparent i perquè la
normativa s’ha de reforçar inevitablement d’aquesta manera, tal
i com apunta la jurisprudència del Tribunal Suprem.

I fins aquí els motius que justifiquen la nostra esmena, una
esmena readaptada des del que ens dicta el sentit comú per
atendre aquest punt d’inflexió que es produeix després de dues
sentències judicials que anulAlen la concessió de dos indults. És
necessari fer, en aquest cas, cas a les alarmes que activa el
Tribunal Suprem i instar la reforma de la llei en aquesta direcció
i introduir la mesura de l’indult, com dic, com la major de totes
les excepcions, introduir la motivació de la concessió perquè es
coneguin els motius que han conduït a atorgar aquest benefici.
Confiï, senyores i senyors diputats, que en aquesta proposta el
Grup Parlamentari Popular rebi la consideració que es mereix.

I senyores i senyors diputats, la segona part de la meva
intervenció la vull centrar en el que sembla el seu veritable
leitmotiv de la seva iniciativa, el Sr. Jaume Matas, per a després
oferir-los una esmena in voce d’addició a la nostra proposta i
que estam convençuts que supera el seu apartat primer, si és que
el que veritablement a vostès els interessa és que les condemnes
en matèria de corrupció no siguin indultables per a ningú, per a
ningú i quan dic per a ningú és per a ningú.
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Sra. Santiago, ple de convicció li dic que el debat és molt
més ambiciós que el que vostès plantegen avui a l’apartat
primer, si vostès pensen que el que ens porta avui aquí comença
i acaba amb el Sr. Jaume Matas estan molt equivocats. Si avui
ens limitem exclusivament a resoldre si al Sr. Jaume Matas se
li ha d’atorgar o no la gràcia de l’indult, els dic que perden una
oportunitat excepcional, una oportunitat magnífica, una ocasió
única per enriquir un debat obert entorn de la veritable
necessitat de reformar una llei que mereix ser actualitzada en
condicions òptimes. Desgraciadament, desgraciadament, Sra.
Santiago, a la nostra comunitat els tribunals han condemnat
membres de distintes formacions polítiques per la comissió de
delictes relacionats amb la corrupció política i alguns d’aquests
compleixen avui la seva condemna, doncs bé, sense necessitat,
perquè no n’hi ha, d’anomenar-los, per a no singularitzar en
casos concrets, han de saber vostès que tots i cadascun
d’aquests, tots i cadascun d’aquests tenen dret a formular una
petició d’indult.

Demà, persones que han ocupat un lloc en aquesta mateixa
cambra i han estat companys nostres i en altres institucions,
podran promoure, també, com no, només faltaria, que la mesura
de gràcia també els sigui aplicada. Després què farem, Sra.
Santiago, tornarem replantejar la denegació d’un indult en
aquesta cambra per a aquelles persones? Tornarem a repetir
aquesta mateixa iniciativa, amb noms i cognoms distints,
diferents? La responsabilitat que ens precedeix ens obliga a no
convertir en Parlament en un “indultòmetre” cada dimarts; no
convertim aquesta cambra en un tribunal sentenciador més, en
una cambra de doble lectura penal, facem-ho fàcil, Sra.
Santiago, instem el Govern de l’Estat, instem el Govern de
l’Estat a no atorgar mesures de gràcia a ningú, a ningú que hagi
estat condemnat per corrupció política i ho facem extensible a
tots aquells que veritablement no ho mereixen, però a tots, però
a tots.

Senyores i senyors diputats, ens empobrirem molt si ens
centrem en la particularitat i no abordem el conjunt. Senyores
i senyors diputats, els plantejaments han de fer-se des del rigor,
però no han de fer-se des del rancor, des de l’odi, fugir de
l’oportunisme polític és el que s’ha de fer i sobretot fugir de
casos concrets. És cert que la institució de l’indult ha suscitat
certa polèmica en ocasions perquè hi ha hagut concessions
d’indults que han provocat un ressò mediàtic destacable, de
vegades per qui era el beneficiari d’aquesta mesura de gràcia i
de vegades perquè es tractava de casos que socialment han
tingut una notable repercussió pels motius que siguin.

El nostre grup parlamentari, però, creu que no procedeix
entrar en aquest tipus de polèmiques singularment considerades.
No es pot debatre o impulsar la regulació d’aquesta institució al
fulgor d’uns casos concrets, és temerari, i per això mols
desaconsellable. Una reforma reactiva no és el camí encertat.
Per tant, en l’avaluació d’aquesta iniciativa, el Grup
Parlamentari Popular fugirà d’aquests plantejaments que
cerquen fer polèmica en aquest cas concret i que en la cerca del
titular es deixen pel camí el principal, l’important, la denegació
de l’indult de corrupció entesa en tota la seva dimensió i no
circumscrita a un sol cas concret.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, el Grup Parlamentari Popular
entén que la seva proposta es queda curta amb la personalització
d’un cas concret i no aprofita les circumstàncies que avui es
convoquen aquí per desenvolupar tota la seva energia contra la
concessió d’indults que no ho mereixen. La seva proposta no
aconsegueix contemplar la negativa a indultar totes les persones
condemnades per corrupció, totes les persones condemnades per
corrupció, només aconsegueix negar indults a una, només a una
d’elles ...

(Remor de veus)

... i possiblement ho facin per raó de la matèria, però estic
també completament convençut que també ho fan per raó de la
identitat de la persona.

Al Grup Parlamentari Popular ens trobaran sempre en la
tasca de combatre la corrupció en totes i cadascuna de les seves
modalitats i versions, la corrupció que es desenvolupa a l’àmbit
polític no mereix concessions a ningú, es digui com es digui i
tengui el llinatge que tengui. Per aquesta precisa raó, els
plantejam , Sra. Santiago, els plantejam una esmena que tendria
la següent redacció: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a denegar la concessió d’indults a totes
aquelles persones que han estat condemnades en casos de
corrupció política mentre no es materialitzi la reforma de la
vigent llei de l’indult de l’any 1870.”

Acab, senyores i senyors diputats, no facin d’aquesta qüestió
una qüestió política entre partits, siguin responsables i elevin el
seu rebuig a l’indult en matèria de corrupció política a la
màxima categoria, hem de segellar, senyores i senyors diputats,
un acord de màxims contra tots aquells que han defraudat la
confiança en ells dipositada i han servit o s’han fet servir les
seves posicions de privilegi per millorar en el seu propi interès.
Si veritablement creuen que totes les condemnes en matèria de
corrupció no han de tenir accés a la mesura de gràcia, acceptin
la nostra esmena in voce i no ens obliguin a portar aquesta
mesura novament a aquesta cambra, no ens obliguin a
replantejar-la una altra vegada, aprofitin l’oportunitat d’avui,
Sra. Santiago, i no esperin a demà, acceptin el principal i no es
quedin en l’accessori.

Senyores i senyors diputats, Sra. Santiago, no cerqui
unilateralment el titular de demà, plantem cara junts a la
corrupció política, acceptin la nostra proposta i demostrin,
demostrin definitivament que porten avui a aquesta cambra
aquesta iniciativa per una qüestió per raó de la matèria i no per
raó de la identitat de la persona.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per fixar la
posició, té la paraula el Sr. Antoni Diéguez, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Hoy tenemos un debate sobre la herencia recibida, el
último Gobierno del Partido Popular nos dejó en herencia, para
la vergüenza colectiva, a un único presidente del Govern con
varias condenas por delitos en el ejercicio de su cargo. Hoy
podemos decir, de forma demostrada, lo que suponíamos en
aquel momento, que fuimos gobernados por un delincuente que
utilizó los recursos del poder de forma delictiva; dos condenas
y multitud de causas pendientes nos traen hoy a este parlament
la exigencia de un pronunciamiento sobre el indulto a
expresidente del Gobierno.

Cuando leí la iniciativa parlamentaria, la primera cuestión
que me planteó es si resultaba correcto que el pleno de este
parlamento se pronunciara sobre el indulto, algo que por lo visto
flota ya en el aire, tras la intervención del Grupo Parlamentario
Popular. Pues bien, recuerdo con ocasión del indulto a unos
mossos catalanes por un delito de torturas, se hizo público un
manifiesto por parte de unos 200 jueces que se quejaban de que
la institución del indulto, antigua prerrogativa regia, decían:
“supone un quebrantamiento del principio de separación de
poderes, pues habilita al Gobierno a modificar decisiones
judiciales y, en definitiva, a desdibujar las fronteras entre el
poder ejecutivo y el poder judicial.”

La fuerza del argumento parece implicar que esta cámara,
como poder político, debería abstenerse de manifestarse al
respecto, parece tener lógica y ser formalmente aceptable, pero
si estudiamos la naturaleza del indulto veremos que esta
racionalidad del argumento se pierde pronto, el indulto está
previsto en nuestra Constitución en el artículo 62, entre las
funciones del Rey, con el siguiente texto: “Le corresponde al
Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no
podrá autorizar indultos generales”. Los actos del Rey tienen
que estar refrendados por lo que, materialmente, el indulto es un
acto del Gobierno, que es a quién se dirige la solicitud de esta
cámara. Es decir que, por definición, el llamado
constitucionalment derecho de gracia es una atribución del
poder político, por tanto, mientras no ser reforme la
Constitución, no se puede eliminar el indulto o el derecho de
gracia, eso sí, se puede matizar su alcance y contenido
reformando la ley que lo regula. Y la primera exigencia que
tenemos en este momento, y creo que todos la compartimos, es
que no se utilice el indulto en beneficio a políticos y menos que
se utilice el indulto como una tercera o cuarta instancia.

Hasta tal punto se consideró en la redacción de la
Constitución que nos encontrábamos con una cuestión de
carácter político, que, con ocasión del debate en el Congreso de
los Diputados de una enmienda que se presentó en aquel
momento in voce por el Grupo Mixto, después de que Pérez-
Llorca, en aquel momento de UCD, retirara la suya, intervino el
Sr. Fraga Iribarne hablando de lo siguiente, decía: “La
concesión de los efectos del derecho de gracia evidentemente
tiene que ver no sólo con problemas de justicia, sino con
problemas políticos en muchos casos, por tanto la propuesta
debe de ser la normal en un régimen parlamentario. Entendemos
que la buena intención de esta enmienda está clara, pero gracia
y justicia -gracia y justicia-, ambas tienen que ver con la
política.”

Quedaba claro que el derecho de gracia es una cuestión
política, y a ello añadiría, por tanto, discrecional del poder
político, respetando los límites legales que deben reforzarse para
evitar privilegios. De momento podemos decir que no es
desacertado que el lugar donde la representación de los
ciudadanos se hace política, el Parlamento, se pronuncie sobre
una cuestión de su ámbito, nos corresponde. Y yo añadiría que
en casos de representantes políticos, con funciones de gobierno
de primer orden, debería de ser normal que esta cámara se
pronunciara al respecto de la procedencia del indulto, si bien no
de manera vinculante así al menos con la misma intensidad que
el órgano sentenciador.

Y es lo que hacemos hoy. Podemos pronunciarnos, pero no
debemos privilegiarnos. Y no digo nada nuevo en nuestra
tradición jurídica, en nuestra historia constitucional tenemos el
precedente claro de la Constitución de 1869, cuyo artículo 90
limitaba la concesión del indulto por el Rey a sus ministros, en
el sentido siguiente, decía: “Para que el Rey indulte a sus
ministros, -condenados por el Senado en aquel caso- ha de
preceder la petición de uno de los cuerpos colegisladores.” Es
decir que el indulto de un ministro precisaba de la petición de
un colegislador, es decir que la intervención de las cámaras en
cuestiones de indultos es algo no sólo legítimo y legal, sino que
está también en nuestra tradición parlamentaria. Por tanto, nada
tiene de particular, sino todo lo contrario, que este parlamento
se pronuncie sobre la solicitud de un indulto de quién ha sido
presidente del Govern, que sólo ha habido uno.

Y añadiría que se podría plantear si debería de ser un trámite
obligatorio, en la modesta opinión de quién les habla, ya que los
casos en que se delinque contra lo público debería tenerse en
cuenta, antes de dar un indulto, a la representación de lo
público, bien sea el pleno de un parlamento, el de un consell
insular o bien el de un ayuntamiento, eso sí, con mayorías
reforzadas que evitaran el uso partidista de cualquiera de estas
instituciones.

Despejada, pues, la legalidad y también la legitimidad de
esta cámara para pronunciarse a favor del indulto del Sr. Matas,
la opinión del Grupo Parlamentario Socialista es totalmente
desfavorable. Y esa opinión no se fundamenta en la adscripción
política del Sr. Matas. Decía Concepción Arenal: “Odia al delito
y compadece al delincuente”; pero para que esa compasión
pueda iniciarse es preciso un punto de partida: el
arrepentimiento del delincuente. Y en el Auto, que ha citado ya
la Sra. Santiago, el Auto de 10 de diciembre de 2013, dictado
por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, se
recogen, además de las palabras que se han dicho, otras que creo
que son inevitables pronunciar y que se recojan en este Diario
de Sesiones, dice así el Auto: “Quién no acepta que delinquió
difícilmente se va a comprometer a no hacerlo de nuevo. Quién
despreciando lo acordado por los tribunales manifiesta su
absoluta falta de reconocimiento de culpa o responsabilidad,
difícilmente podrá comprometerse a no realizar esa conducta.
Quién ha dado ruedas de prensa y de manera pública y notoria
no acepta en absoluto lo resuelto por los tribunales, mal puede
comprometerse a no volver a una conducta que considera
correcta. El grado de responsabilidad y las altas funciones
encomendadas deben ser un criterio de la más alta exigencia,
cuando esa responsabilidad son vulneradas y vulnerada la ley
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por quién debería ser el garante de la misma”. Y finalizo:
“Parece necesario y esencial que exista un mecanismo de
reparación que podría ser equiparable a un sincero
arrepentimiento y que el mismo tuviera difusión pública”. Es
decir, la propia Sala incluso indica que ese arrepentimiento
debería de poder existir, que podría darse y que tuviera una
difusión pública.

Pues bien, el Sr. Matas compareció públicamente pero no
para sincero arrepentiemiento, sino para expresar que no era
culpable y que estaba totalmente seguro de su inocencia. Y tiene
derecho a decirlo y tiene derecho a defenderse en todas las
instancias que considere oportuno, pero lo que no puede es
solicitar un indulto cuya primera exigencia es el
arrepentimiento.

Además hay otra razón que un tribunal no puede apreciar y
que este parlamento sí que puede apreciar al respecto. No sólo
es relevante que el Sr. Matas ya ha sido condenado dos veces,
es que también permitió que una serie de grupos más o menos
organizados saquearan varias empresas públicas, como hemos
visto recientemente en casos ya sentenciados -Turisme Jove o
el caso Scala-, ya todos convictos y confesos. Haber convertido
el Consolat de la Mar en el patio de Monipodio es una
vergüenza para esta comunidad autónoma, de la que nunca nos
podrá compensar, a nadie, a nadie; a los que estamos en la
oposición y a los están el Gobierno. 

Por lo expuesto votaremos de forma favorable que se inste
al Gobierno a que se deniegue la solicitud de indulto. No he
oído la posición del Grupo Parlamentario Popular al respecto;
sí que he oído que se planteaban algunas enmiendas más o
menos semejantes, en cierto modo, a las que ya traía la
iniciativa del Grupo Parlamentario MÉS. Nuestro grupo
claramente dice que votará de forma desfavorable a esta
concesión del indulto, porque en cualquier caso tampoco nos
resultan de fiar las palabras que ha dicho el Sr. Gallardón acerca
de que no va a haber indulto en caso de corrupción política,
porque yo por lo menos ya había contado ocho casos, y la Sra.
Santiago nos ha dicho algunos más. Por tanto entendemos que,
además de legal y legítimo, es conveniente que este pleno se
pronuncie al respecto.

Y brevemente, porque me queda poco tiempo, por lo que
respecta al segundo punto de la proposición no de ley, sobre la
reforma de la Ley del indulto, hay algunas cosas del
planteamiento formal de la propuesta en las que no estamos...,
que consideramos mejorables: no se puede indultar a acusados
sino sólo a condenados; el ámbito de la propuesta podría ser
mejorable, puesto que, en “delitos relacionados con la
corrupción política”, la palabra “relacionados” establece un
ámbito de indefinición quizá demasiado grande; y entendemos
desde luego que esta cuestión debe acogerse en una reforma
más amplia de la Ley del indulto, puesto que si repulsivo puede
ser un indulto por corrupción política, hay otros delitos en los
cuales también puede ser altamente repulsivo.

No obstante, ya digo, votaremos favorablemente, en cuanto
que la idea que subyace en su propuesta, que no es otra que la
de limitar los indultos en los casos de corrupción, la
compartimos plenamente, aunque ese límite entendemos que
debía de venir impuesto más por el lado del delicuente que por
el lado del delito; o sea, más que decir que determinados delitos

no pueden ser indultados tendríamos que decir que
determinados delincuentes no deben ser indultados, y realmente
en nuestra Constitución ya hay un primer paso para ello: en
cierta sintonía con lo que he mencionado antes de la
Constitución de 1879 también tenemos el artículo 102.3 de la
Constitución, que hoy en España prohíbe el indulto a los
miembros del Consejo de Ministro, quiero decir que ya existe
una excusión por razón de la persona de la Ley del indulto y
está recogida, ya digo, en ámbito constitucional. Por eso digo
que creo que siguiendo esa línea que marca también nuestra
Constitución sería probablemente adecuado que no por el tipo
de delito pero sí por el tipo de delincuente se pudiera plantear
una interpretación más restrictiva y plasmarla en una nueva ley
del indulto, que la que tenemos ya es muy antigua.

Recuerden, y finalizo, lo que decía Arenal: “Odia el delito
y compadece al delincuente”. Ya digo, establecer delitos que no
puedan ser indultados se me antoja algo bastante difícil;
establecer delincuentes que no puedan ser indultados debe ser
el camino correcto, y entre esos, entre los que no deben ser
indultados, están los que habiendo sido condenados varias veces
presumen todavía de lo que hicieron.

Nada más, señoras y señores diputados.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula pel grup presentant, per fixar la posició i
assenyalar les esmenes acceptades, la Sra. Fina Santiago, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, benvingut el Partit Popular al debat
de la reforma de la Llei de l’indult, perquè ja en dues ocasions
anteriors, el 24 d’abril i el 27 de març, es varen fer aquestes
dues propostes que vostès plantegen i hi varen votar en contra.
Benvinguts.

Per tant si la nostra proposició, un dels punts de la
proposició, és que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a modificar la Llei d’indults per tal que s’hi expressi de
forma clara que no podran acollir-se a aquest dret les persones
acusades d’haver comès delictes relacionats amb la corrupció
política, estam totalment d’acord amb la que ha presentat vostè
in voce, que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a denegar la concessió d’indult a totes aquelles persones
que han estat condemnades. Cap problema, podem afegir les
dues, però no en retiram cap de les dues, tampoc. Nosaltres
acceptam les dues seves, d’addició, però les mantenim, perquè
aquesta es refereix a la concessió de l’indult a totes aquelles
persones que han estat condemnades, independentment del lloc,
sigui Andalusia o siguin les Illes Balears. 
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I nosaltres, mentre això no es modifiqui, mentre això no es
modifiqui, hi ha hagut una persona en concret que seia en
aquesta taula que ha demanat l’indult. Les altres persones
condemnades, que nosaltres coneguem, no han demanat l’indult,
de moment. Per tant aquesta em pareix molt preventiva i ens
pareix molt bé, però hi ha hagut una persona que ha demanat
l’indult, que vostè ni l’ha anomenada però que l’anomenarem
aquí diverses vegades, el Sr. Jaume Matas, expresident del Partit
Popular, expresident del Partit Popular, que ha demanat l’indult
i que demà l’hi podria concedir el Govern, o divendres l’hi
podria concedir el Govern, i aquesta cambra ha de dir qualque
cosa en relació amb aquest indult. Per tant nosaltres, mentre no
es modifiqui la llei, demanam que el Sr. Matas no sigui indultat.

Jo demanaria ara que el Partit Popular fes un exercici
d’abstracció. No pensin que estam discutint sobre el possible
indult del Sr. Matas, pensin que estam discutint sobre l’indult
del senyor Ics, i vegem el que diu la interlocutòria de
l’Audiència quan li denega els nou anys, els nou mesos,
perdonin. Diu: “Este tribunal entiende que existe la
peligrosidad -el tracta de perillós- peligrosidad criminal del
penado entendida como la deriva de la gravedad, naturaleza
y entidad de los hechos por los que fue condenado”. Diu una
altra: “Estamos ante un delito cometido dentro de las
estructuras del poder que las sociedades civilizadas y
democráticas tratan de combatir”. Un altre precepte: “Si el
precepto... -segons el tribunal- señala que se debe atender a la
existencia de otros procedimientos judiciales pendientes”;
remarca que aquest senyor Ics té altres judicis pendents. “Dicho
penado ha sido juzgado por delito de cohecho, habiéndose
alcanzado un veredicto de culpabilidad”, i diu: “El delito
cometido por el penado es un atentado frontal, siendo el
interés social y jurídico prevalente en estos casos más que en
ningún otro; los jueces y tribunales, en nuestra labor de
defender el estado de derecho, debemos pronunciarnos contra
quienes lo degradan y lo corrompen, conduciendo la
corrupción de los políticos a la desconfianza de la sociedad en
ellos, debiendo la pena impuesta cumplirse y no se puede
perdonar”.

Un altre punt d’aquesta interlocutòria és: “En cuanto al
esfuerzo por reparar el daño, no consta que el penado haya
realizado acto alguno, ni ha mostrado interés en reparar o
rehabilitar el dicho mal, reparación que desde luego es
inexistente o nula para la sociedad, para el conjunto de los
ciudadanos verdaderamente perjudicados por el delito
cometido por el penado”. 

Vostès facin una capacitat d’abstracció, senyors diputats i
diputades del Partit Popular, i en lloc de pensar en el Sr. Matas
pensin que això fos una persona, un diputat o un exalt càrrec de
l’oposició. Vostès votarien que sí, vostès votarien que sí, i
vostès, en el cas del Sr. Jaume Matas, encara no ho sabem
perquè encara no ho han dit d’una forma clara.

És un gest simbòlic, el que demanam. Els ministres faran el
que els doni la gana, com ho fan en els temes petrolífers, que
nosaltres els deim que no facin forats al Mediterrani i ells
insisteixen a dir que cercaran gas o cercaran petroli. És un gest
simbòlic. Si vostès volen apartar realment el Sr. Matas del Partit
Popular, com ho intenten fer, avui no poden votar que no a
aquest punt de la proposició no de llei, perquè això serà tornar
el Sr. Matas al Partit Popular, el tornaran a protegir, tornaran a

ser responsables de la gestió del Sr. Matas. Nosaltres els
demanam un vot en contra, que votin que no se li pot concedir
aquest indult, per dignificar aquesta cambra i per dignificar les
institucions d’aquesta comunitat autònoma, que bé s’ho
mereixen.

Per tant acceptam les seves dues esmenes com a addició,
però mantenim les dues que tenim en aquest moment. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, abans de començar la votació i si cap grup no s’hi
oposa, deman si aquesta esmena del Grup Parlamentari Popular,
la 3190, que era una esmena de substitució, passaria a ser, si no
vaig errada, una esmena d’addició. És així? I es votarien..., es
votarien..., exacte. I també es votaria l’esmena in voce.
D’acord?

Per tant, votam i...

(Remor de veus)

Sí?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sra. Presidenta, demanaríem votació separada del punt 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix bé començam...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sra. Presidenta, no acceptam la votació separada. Acceptam
les esmenes com a esmenes d’addició a uns punts globals que,
si no, no tenen sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, si no s’accepta votació separada, començam amb la
votació conjunta de tots els punts. Començam a votar, votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra i 24 a favor.

(Remor de veus)

A continuació..., a continuació debatrem la Proposició no de
llei RGE 650/13...

(Continua la remor de veus)

Senyores diputades, senyors diputats, silenci, per favor.
Tots, tots, Sra. Diputada. Per favor, silenci.
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IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 650/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del
servei de solAlicitud de residència de ciutadans de la Unió
Europea.

Continuam. Debatem la Proposició no de llei RGE 650/13,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del
servei de solAlicitud de residència de ciutadans de la Unió
Europea.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
proposició no de llei. Té la paraula la Sra. Margarita Prohens i
Rigo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc voldria saludar i agrair la presència avui aquí de
representants i membres de l’Associació Europeus per Espanya,
així com persones que, no essent espanyoles en origen, viuen
entre nosaltres com uns balears més, i tenen forts vincles amb
la nostra terra. A tots moltes gràcies per ser aquí.

Avui veim en aquest ple la proposició no de llei del Grup
Popular que sorgeix des d’una sèrie de reivindicacions d’un
grup de ciutadans que han decidit triar les nostres illes per fixar
la seva residència, i que es troben amb tot un seguit de traves i
de dificultats que poden fer d’aquesta decisió un camí
d’obstacles; un grup de ciutadans concret, és cert, però que per
la idiosincràsia particular de les nostres illes, que sempre han
estat un pol d’atracció per treballar, per invertir, per gaudir o per
viure, mereix la nostra atenció i el treball conjunt de les
institucions perquè Balears continuï essent la terra acollidora
que sempre hem estat, i per garantir, com és la nostra obligació,
una de les cinc llibertats fonamentals de la Unió Europea, com
és la lliure circulació de persones.

Espanya es va adherir a les comunitats europees com a estat
membre de ple dret l’1 de gener de 1986, essent necessari en
aquell moment dictar el Reial Decret...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, els deman una mica de silenci.
Gràcies.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. ...dictar el Reial Decret 1099/86,
sobre entrada, permanència i treball a Espanya de ciutadans
d’estats membres de les comunitats europees, en què es
regulaven les formalitats administratives per a l’exercici del dret
d’entrada i permanència, així com la realització d’activitats per
compte aliè, propi, o prestar o rebre serveis dins el marc
establert pel tractat.

Posteriorment es va anar modificant la legislació a rel de
diferents directives que regulaven el dret a residència, l’exercici
d’activitats professionals, el dret a residència d’estudiants, etc.
A més, l’1 de gener del 2002 va entrar en vigor l’acord de 21 de
juny del 99 entre la Comunitat Europea i la Confederació Suïssa
sobre la lliure circulació de persones, pel qual als ciutadans

suïssos i membres de la seva família els és d’aplicació el mateix
tractament que els ciutadans dels estats membres de la Unió. 

El 28 de juliol del 2000 els ministres d’Interior de França,
Alemanya, Itàlia i Espanya signen una declaració per la qual es
comprometen a suprimir l’obligació de posseir una targeta de
residència en determinats supòsits, la qual cosa obligà a incloure
adaptacions i modificacions en la normativa per tal d’introduir
la no-exigència d’aquesta targeta per als ciutadans que fossin
beneficiaris del dret a residir amb caràcter permanent, estudiants
o familiars d’aquestes persones que siguin alhora ciutadans dels
mencionats estats membres; no així en el cas de familiars
extracomunitaris, en què sí continua essent obligatòria
l’esmentada targeta.

Posteriorment el Parlament Europeu i el Consell de la Unió
han valorar la necessitat de codificar i revisar els instruments
comunitaris existents amb l’objectiu de simplificar i reforçar el
dret a la lliure circulació dels ciutadans. 

Així les coses els residents comunitaris tenen dues opcions
per regularitzar la seva residència dins l’Estat espanyol. Per una
banda, aquells ciutadans de països membres de la Unió o de
l’espai econòmic, o bé de Suïssa, que resideixin a Espanya
podran obtenir el certificat de residència permanent sempre que
acrediten alguna d’aquestes condicions: haver residit a Espanya
per un període continuat de cinc anys, ser treballador per
compte propi o aliè i accedir a la jubilació amb dret a pensió
segons la legislació espanyola, ser treballador per compte aliè
i accedir a la jubilació anticipada havent exercit l’activitat a
Espanya almenys els darrers dotze mesos i haver residit a
Espanya més de tres anys, ser treballador per compte aliè o
propi i haver cessat la seva activitat per conseqüència d’una
incapacitat permanent havent residit a Espanya durant més de
dos anys, o ser treballador per compte propi o aliè i, després de
tres anys consecutius d’activitat i residència a Espanya,
desenvolupar la seva activitat a un altre estat membres però
tornant al territori espanyol diàriament o almenys un cop a la
setmana.

Per altra banda, els ciutadans d’un estat membre de la Unió,
de l’espai econòmic o de Suïssa que hagin de residir en territori
espanyol per un període superior als tres mesos estan obligats a
solAlicitar la seva inscripció en el Registre central d’estrangers.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats... Perdoni un segon. Hi ha un renou de fons
que la veritat és que em costa... Ho dic a tothom. Senyors
diputats, tots i cada un dels diputats que són a la sala, per favor,
demanam silenci.

Gràcies. Continuï.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 1 d'abril del 2014 5673

 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Poden accedir a aquest registre si
acrediten ser treballadors per compte aliè a Espanya, per compte
propi, disposar de recursos econòmic suficients per a ells i la
seva família, i aportar una assegurança de salut pública o
privada; ser estudiant i estar matriculat a un centre oficial, així
com disposar d’aquesta assegurança de salut; o ser nacional
d’un estat membre o familiar que l’acompanya, i es reuneix amb
un ciutadà de la Unió.

És en aquest supòsit que aquest certificat de registre central
d’estrangers substitueix des del 2 d’abril de 2007 l’anterior
targeta de residència, que al ser un document personal amb
fotografia del titular servia com a document acreditatiu del
mateix. El 2007 la transposició d’aquesta directiva europea, que
havia de suposar una facilitat per a la vida dels ciutadans
europeus, suposa en molts de casos per als residents a Balears
i a la resta d’Espanya una passa enrere quant a la simplificació
i la millora dels tràmits administratius diaris. L’anterior targeta
servia per a la realització de qualsevol tràmit i identificació
personal amb un format senzill i còmode, similar a una targeta
bancària; però el 2007 això passà a un certificat en paper de
mida DIN A4, que posteriorment s’ha reduït, de manera que es
fa necessari acompanyar-lo d’un altre document identificador
per a la realització d’activitats quotidianes. No obstant això,
altres estats com França o Itàlia, sí que avançaven cap a la
simplificació.

Aquest fet es produeix perquè els ciutadans comunitaris
tenen dret a identificar-se amb el document d’identitat del seu
país d’origen a tot el territori de la Unió. Si haguessin de tenir
una documentació addicional es consideraria una restricció a la
lliure circulació de persones, i per tant un efecte desfavorable
que cal evitar. Per això, no obstant que la incorporació
espanyola d’aquesta directiva s’ajusta el dret comunitari, el cert
és que els estats membres són lliures de dispensar un tracte més
favorable a les persones a què fa referència aquesta directiva.

Per això avui amb aquesta proposició no de llei, tot i que
sabem que seria necessari acudir a instàncies europees per a la
instauració d’aquesta targeta, sí que volem també instar el
Govern d’Espanya a realitzar els tràmits necessaris, així com a
treballar en la possibilitat de modificar el Reial Decret 240/2007
per tal d’incorporar una fotografia al document actual, que
ajudaria ja a la identificació del titular.

En el segon punt de la nostra proposició no de llei es fa
referència també a una petició més que justa d’aquest colAlectiu,
i una passa més en la voluntat dels governs del Partit Popular
tant a nivell autonòmic com estatal de modernitzar, agilitar i
simplificar els tràmits per a l’obtenció i la renovació dels
diferents certificats de residència per part dels ciutadans
europeus. Actualment es requereix la presència física dels
interessats, i la complexitat dels tràmits fa que es formin
llargues cues als exteriors de les oficines d’estrangeria, cues que
poden durar hores i que donen una imatge d’una administració
anacrònica i que complica en gran manera aquest tràmit,
especialment si pensam en les dificultats que poden tenir
persones majors, persones dependents, famílies amb infants o
persones treballadores, que poden fer la llarga espera en les
condicions actuals alguns cops haver de realitzar aquests tràmits
en diferents dies.

Consideram necessari, per tant, instar la Delegació de
Govern que continuï treballant de manera conjunta amb el
ministeri per tal de normalitzar aquesta situació i, dintre de les
seves possibilitats, instaurar mesures com ara la cita prèvia o els
processos telemàtics les quals facilitarien aquest procés, tal com
es fa a altres països europeus.

Entenem aquí l’esmena que presenta el grup MÉS per afegir
el terme “estrangers” i l’acceptam perquè no és la intenció
d’aquesta proposició no de llei ni del Grup Popular ni del
Govern fer uns ciutadans de primera o ciutadans de segona, ni
tractar-los d’una manera o d’una altra segons el seu país
d’origen, res més lluny de la intenció d’aquesta proposta que
avui debatem. El que passa és que han d’entendre que es tracta
de processos molt complexes i que per això s’ha decidit
començar amb els ciutadans comunitaris, ja que amb els
extracomunitaris es tracta de procediments totalment diferents
i, si cal, és encara un tràmit més complicat de canviar o
d’incloure-hi modificacions, els quals no depenen en molts de
casos de l’Administració d’aquí.

Els deman per això que entenguin que no es pot fer tot de
cop, que comencem amb els comunitaris, en compliment de la
normativa vigent quant a simplificació administrativa i
eliminació de traves, però els acceptam l’esmena, perquè és la
nostra voluntat anar consolidant aquests canvis cap a tots els
ciutadans que resideixen a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar
l’esmena RGE núm. 3153/14, té la paraula la Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari també vol
donar la benvinguda a les entitats representants dels ciutadans
europeus. Crec que..., ho faré de forma molt breu perquè no
podem com a Parlament oposar-nos a una proposició no de llei
de les característiques que ha presentat avui el grup del Partit
Popular la qual demana agilitar l’Administració pública i que
tots els tràmits que s’hagin de realitzar a l’Administració
pública no perjudiquin l’administrat, el ciutadà. 

Per tant, a nosaltres ens sembla molt positiva aquesta
proposició no de llei i confiam que puguem d’aquí a uns mesos,
efectivament, saber que s’han fet passes que sempre són difícils
des de la gestió, ho sabem, però que s’han fet passes per facilitar
aquesta gestió, coses tan senzilles com per exemple la cita
prèvia, que és una cosa que donaria tranquilAlitat, que donaria
garanties al ciutadà i sobretot li donaria comoditat.
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Sabem com ho és de complex de vegades coordinar el dret
internacional amb el dret nacional, amb el dret de l’Estat, però
sens dubte s’ha de millorar, vull dir, ja duim -com deia vostè-
molts d’anys en què compartim el nostre territori, compartim les
nostres ciutats i els nostres pobles amb gent que no només ha
nascut aquí, que no només ha nascut a l’Estat espanyol, que ha
vingut o ve d’altres ciutats i altres països d’Europa i del món i
per tant tenim sens dubte aquesta obligació de millorar-los la
convivència.

A més a més, la nostra comunitat autònoma és una de les
comunitats que més presència de persones estrangeres,
independentment que siguin europees o no europees, té de tot
l’Estat, per tant, hauria de ser una de les comunitats que més
s’esforçàs a millorar. Segons les dades que tenim d’1 de gener
de 2013..., o, perdoni, sí, de 31 de desembre de 2013, hi ha
224.000 persones, 224.000... sí, quasi 225.000, de persones
estrangeres entre comunitàries i no comunitàries a la nostra
comunitat autònoma, un percentatge molt elevat. D’aquestes
224.000, 124.000 són europees; d’aquestes 124.000, 118 són
comunitàries i 6.000 no són comunitàries i no comunitàries hi
unes 100.000 persones. 

Aquestes no comunitàries es redueixen perquè és un procés
d’immigració que està lligat a la feina, quan les persones que
estan lligades a processos d’immigració no troben feina se’n
van, com passa amb els ciutadans sud-americans i els
marroquins, però els ciutadans europeus moltes vegades han
decidit viure aquí, perquè ja s’han jubilat al seu país, perquè
tenen feina aquí, perquè tenen facilitat de creuar fronteres i per
tant, tenen la seva residència aquí.

Per tant, ens sembla bé també que comencin per aquests
ciutadans que tenen tal vegada la seva residència d’una forma
més fixa a la nostra comunitat autònoma. En aquest sentit la
nostra proposta era afegir també “estrangers” perquè és un
nombre també molt significat de persones, és un nombre que
també ha millorat la nostra comunitat, quan hi havia feina
milloraven, contribuïen a aquesta riquesa que és conjunta, i a
més a més, tenen processos de vegades més complexos perquè
un comunitari a la vegada que pot, tal vegada, legalitzar la seva
situació legalitza a tota la seva familia; per a un estranger és
més complex perquè primer ha de legalitzar la seva, després fa
la reunificació familiar, però també tenen els mateixos drets.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei, la qual pretén millorar la vida i la convivència d’un
conjunt de 224.000 persones que bé s’ho mereixen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista per fixar la
posició, té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, el meu grup també vol aprofitar per donar la
benvinguda als representants del ciutadans europeus que ens
acompanyen i també vol dir al Grup Popular que donarem
suport també a aquesta proposició no de llei.

En qualsevol cas, hem de lamentar que després de tres
quartes parts de la legislatura fent polítiques d’austeritat que han
reduït de manera dràstica els serveis als ciutadans, molts dels
quals estan en situació de necessitat, aquesta sigui l’única
proposta que presenta el Grup Parlamentari Popular en aquesta
cambra dirigida no al Govern de les Illes Balears sinó al de
l’Estat i sigui per millorar l’atenció als ciutadans europeus i no
als ciutadans de les Illes Balears ni als altres ciutadans
estrangers que viuen entre nosaltres.

(Alguns aplaudiments)

No ens duen una proposició no de llei al plenari d’aquest
parlament per posar fre als paradisos fiscals ni per implantar
polítiques d’ocupació per als joves ni contra els desnonaments,
ni per establir mesures contra l’atur de llarga durada o l’atur
dels majors de 50 anys; res contra la troica de la Sra. Merkel
que ha anunciat recentment la seva intenció de restringir el dret
de residència a Alemanya als ciutadans de la Unió Europea que
no tenguin feina, res d’això.

Tot i així donam la benvinguda a la seva proposta i esperam
que el Govern central l’escolti ja que és una iniciativa que pot
comptar amb la unanimitat d’aquesta cambra si els diputats no
adscrits també li donen suport.

Ens agradaria que el Grup Parlamentari Popular tengués la
mateixa preocupació per a tots els ciutadans del món que viuen
a les nostres illes i que se sumi a les propostes de l’oposició
quan denunciam retallades als serveis per a les persones i no
només a les de Delegació de Govern envers els ciutadans
europeus.

No volem pensar que aquesta PNL tengui únicament
intencions electoralistes envers els ciutadans europeus, que
tenen dret al vot a les properes eleccions del 25 de maig, feta
per compensar tal vegada la manca d’iniciativa del Partit
Popular que encara no té designat candidat o candidata.

En qualsevol cas, no podem deixar de dir que resulta una
mica sorprenent aquesta proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Popular, molt especialment quant al primer
punt, és el que demana que el Parlament insti el Govern de
l’Estat espanyol a dur endavant els tràmits necessaris per tal de
tornar instaurar la targeta de residència per als ciutadans
europeus residents al nostre país. La desaparició d’aquesta
targeta de residència, com vostè ha assenyalat, té el seu origen
en la firma el 28 de juliol de 2000 a Marsella, per part dels
ministres d’Interior de França, Alemanya, Itàlia i Espanya,
d’una declaració en què tots aquests països es comprometien a
suprimir l’obligació dels ciutadans de la Unió Europea residents
als territoris respectius de posseir la targeta de residència i
s’obligaven a introduir les corresponents adaptacions en el
règim de normativa interna a cada país. 
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No sé si ho recorden, senyores diputades i senyors diputats,
però en aquell moment era president del Govern central el Sr.
José María Aznar i el vicepresident, el Sr. Mariano Rajoy, que
també era el ministre d’Interior. Ens trobàvem a la segona
legislatura del Govern del Sr. Aznar, la legislatura 2004, en la
qual el Partit Popular governava amb majoria absoluta i per
donar compliment a aquella declaració es va modificar la Llei
Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social mitjançant tres
lleis orgàniques: la 8/2000, l’11/2003 i la 14/2003, i també es va
aprovar el Reial Decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre entrada
i permanència a Espanya de nacionals dels estats membres de la
Unió Europea i d’altres estats part en l’acord sobre l’espai
econòmic europeu.

Posteriorment el Parlament europeu i el Consell de la Unió
Europea varen valorar la necessitat -com vostè ha dit- de
codificar i revisar els instruments comunitaris existents i varen
dictar la Directiva 2004/38C del Parlament Europeu i del
Consell de 29 d’abril de 2004. En aquesta directiva es regulen
els tràmits administratius que han de realitzar els ciutadans
davant les autoritats dels estats membres en relació amb el seu
dret de residència, que ja no passa per tenir targeta de
residència, sinó per un reconeixement d’aquest dret i un simple
registre en el Registre Central d’Estrangers.

L’aprovació d’aquesta directiva va fer imprescindible la
transposició del seu contingut a l’ordenament jurídic intern de
tots els estats membres i per tant, també a l’ordenament jurídic
espanyol, com passa amb totes les directives d’acord amb allò
que disposen els articles 17 i 18 del Tractat Constitutiu de la
Comunitat Europea.

A partir d’aquí és quan l’Estat espanyol queda obligat a no
exigir la targeta de residència per als ciutadans dels estats
membres de la Unió Europea i els altres estats que formen part
de l’acord sobre espai econòmic europeu que fossin actius
beneficiaris del dret de residir en caràcter permanent, estudiants
o familiars d’aquestes persones que siguin també ciutadans dels
esmentats estats i és aquí quan s’aprova, per aquesta
transposició, el Reial Decret 240/2007, reial decret que va ser
informat pel Fòrum per a la integració socials dels immigrants,
per la Comissió Permanent de la Comissió Laboral Tripartida
d’Immigració i per la Comissió Interministerial d’Estrangeria.

És amb l’entrada en vigor d’aquest reial decret que
desapareix definitivament la targeta de residència i la idea mare
d’aquest comprimís de fer desaparèixer la targeta de residència
no era la de complicar la vida als residents europeus, justament
era la contrària. Allò que hem de fer, al nostre parer, és resoldre
els entrebancs, però no llevar-los un dret de residir sense
necessitat de targeta sanitària.

La residència als distints estats es considera, a partir
d’aquest compromís, un dret en majúscules, l’exercici del qual
no ha de precisar l’expedició de cap targeta de residència, sinó
que la idea és que qualsevol ciutadà europeu pot residir a
qualsevol dels estats membres amb la seva pròpia documentació
identificativa expedida per l’Estat del qual és nacional, sense
cap altra, com sí necessiten els ciutadans d’altres països no
comunitaris i, com molt bé diu la PNL que ha presentat el Partit
Popular, no serà suficient que se’ls atorgui cap targeta que els
atorgui aquest dret perquè el dret ja el tenen i allò que hauran de

fer simplement és inscriure’s en el Registre Central
d’Estrangers, cosa que els dóna dret a obtenir un certificat
d’aquest registre al qual ha de constar el nom, la nacionalitat, el
domicili, el número d’identitat de l’estranger i la data de
registre.

És cert que fins al mes de febrer d’enguany aquest certificat
s’expedia -com vostè ha dit- en un paper DINA4, semblant als
certificats de residència que també molts de ciutadans de les
Illes Balears hem de dur dins la butxaca o dins la cartera per
poder acreditar la nostra residència a un municipi de les Illes
quan viatjam. Gràcies precisament al Govern del Partit Popular
ara ja no és suficient el DNI com abans passava, sinó que hem
de passejar també el certificadet amb un paper DINA4 i ens hem
d’ocupar també de renovar-lo cada sis mesos, tal vegada
qualque dia també podríem consensuar una PNL sobre aquest
tema.

A partir, però, del mes de febrer del 2014, i segurament per
solucionar aquest problema que sembla que tenen els ciutadans
europeus, s’ha modificat la certificació de residència i
actualment ja s’expedeix en forma de targeta, fàcil de guardar
dins qualsevol cartera i conté les mateixes dades que la
certificació en paper DINA4 d’abans. No és un document
d’identificació, cert, no té foto, és simplement una certificació
com mentre el titular viu a les Illes Balears o a qualsevol altre
indret de l’Estat espanyol i certament s’ha d’acompanyar de la
documentació acreditativa de la personalitat expedida per l’Estat
del qual el ciutadà és nacional.

També és cert que per poder residir legalment a l’Estat
espanyol i a les Illes Balears els ciutadans espanyols ara, els
ciutadans europeus ara han de complir més requisits que s’han
incrementat amb l’aprovació per part del Govern central de
l’Ordre de Presidència 1490/2012, de 9 de juliol, per la qual
s’han dictat normes d’aplicació del Reial Decret 240/2007,
considerava el Govern que no s’havien inclòs la totalitat de les
exigències derivades de la directiva del 2004 i se n’han afegit
d’altres per garantir el reemborsament de despeses ocasionades
per la prestació de serveis sanitaris i socials a ciutadans
europeus.

Tot això afegit a les retallades que ha imposat el Govern
central a la seu d’Estrangeria de les Illes Balears i a la manca de
recursos de què disposa actualment la Delegació del Govern de
les Illes Balears, han determinat, certament, com reconeix la
proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular, que els
tràmits que s’han de dur a terme per part dels ciutadans
europeus distin molt de ser àgils, homogenis, a l’alçada dels
temps actuals, del temps de la societat de la informació i de la
comunicació i és un procediment lent i no absent de dificultats.



5676 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 1 d'abril del 2014 

 

Per tot això, podem estar d’acord que cal instar la Delegació
de Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a realitzar
quantes modificacions siguin necessàries perquè l’obtenció de
la certificació de la residència per als ciutadans comunitaris i en
general per als estrangers sigui un procés modern, àgil i senzill
per a tots, com demana el Grup Popular al punt 2 de la seva
PNL.

Quant al punt 1, instar el Govern d’Espanya a dur endavant
els tràmits necessaris per tal de tornar instaurar la targeta de
residència per als ciutadans europeus, tot i que no ens hi
oposam, entenem que farem ratlles dins l’aigua perquè seria
necessari -com vostè ha reconegut- modificar la normativa
comunitària i els acords signats en sentit contrari pels governs
del Partit Popular.

No creim que el Sr. Rajoy ens escolti ni atengui aquesta
petició, en canvi tal vegada allò que es pot fer és aprofitar el fet
que actualment ja no s’expedeix la certificació en paper DINA4,
com passava en el moment en què vostès varen presentar
aquesta PNL, sinó que s’ha reconvertit en una certificació en
forma de targeta i tal vegada tendria més possibilitat de
prosperar i faria el mateix servei demanar al Govern d’Espanya
que s’introduissin, dins aquesta certificació que s’expedeix ara,
totes les dades que contenia l’extingida targeta de residència,
amb foto inclosa, si és això el que cal.

I si el Grup Popular hi està d’acord, podríem tal vegada
demanar un recés per consensuar amb tots els grups i els
diputats no adscrits una altra redacció del punt 1 d’aquesta PNL,
la qual tengués més garanties d’èxit. Jo li ho planteig i en
qualsevol cas ja li dic que si no hi estan d’acord nosaltres
votarem a favor de la seva proposta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup Parlamentari Popular
i per fixar-ne la posició i assenyalar les esmenes acceptades, té,
per un temps de cinc minuts, la paraula la diputada Sra. Marga
Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair el suport
a aquesta proposició no de llei per part dels dos grups de la
Cambra, de les portaveus que m’han precedit, tot i això entenc
el discurs que ha fet el Grup Socialista i que es pensi que això
és una proposta electoralista quan és una proposta que es va
registrar en aquest parlament l’any 2012, la veritat és que sona
un poc estrany. 

I és cert que quan es va fer aquest acord de l’any 2000 que
modificava la directiva europea hi havia un govern del Partit
Popular, però vull recordar que aquest acord, la transposició es
va fer mitjançant un reial decret de l’any 2007 i que... amb una
pregunta que es va fer al mateix parlament europeu deia el

mateix... la resposta era que aquesta directiva no diu quin ha de
ser el format d’aquest certificat, no diu si aquest certificat pot o
no tenir fotografia, per tant, va ser el 2007 quan es va decidir
que fos d’aquesta manera i no d’una altra.

El que nosaltres reivindicam avui aquí és, per una banda,
aquesta instauració d’aquesta targeta, que ja he explicat a la
meva primera intervenció quina és la idea que hi ha de fons,
però creim que això és la reivindicació que fa el colAlectiu i
creim que l’hem de mantenir, si bé és cert que sabem que la
possibilitat més propera que podem tenir és treballar per a
aquesta incorporació d’aquesta fotografia, com he dit també en
la meva primera intervenció, a la targeta actual, si bé
consideram que hem de seguir amb la nostra proposta de seguir
fent passes per al que considera el colAlectiu que seria més just
i més útil per a ells.

I és que segons les darreres dades a les Illes Balears hi ha,
com deia la Sra. Santiago, 118.574 ciutadans comunitaris
censats, ara bé, tant el mateix cos consular com les associacions
i entitats que treballen amb aquest colAlectiu, xifren aquest
nombre de ciutadans en més o manco 200.000 persones, és a dir,
que perdem més de 80.000 persones de les quals no en sabem
res, ni les seves característiques demogràfiques ni el seu perfil,
80.000 ciutadans que viuen de fet a les nostres illes i que
consumeixen, que interactuen, que reben i que ofereixen serveis,
perdem tal vegada una informació sobre potencials ciutadans
que podrien o haurien de fer efectius aquí els seus ingressos en
forma d’imposts i que serien ingressos per a aquesta comunitat
autònoma, i també, a més, perdem unes dades essencials per
conèixer quina és la població real que tenen aquestes illes, que
és de gran utilitat quan s’han de fer altres tipus de reclamacions.
I per què els perdem? Els perdem perquè tenim, com hem dit,
uns serveis que són obsolets i perquè a més tenen unes traves,
quant a aquesta targeta de residència, el resultat dels quals és un
certificat que ells consideren que no és útil i que no serveix. 

Aquests ciutadans no demanen, baix el nostre parer, ser
tractats amb cap privilegi, volen només el dret que els
corresponen, segons la Unió Europea, com a membres d’un país
de la Unió. Una Unió Europea que per ser més forta i
cohesionada i més integradora, el que primer que ha de tenir en
compte són els seus ciutadans.

Cal actuar doncs des de la colAlaboració interadministrativa
que ve fent el Govern del Partit Popular, que ha traslladat
aquestes reivindicacions, tant des del treball de la delegada del
Govern, com dels nostres senadores, com l’eurodiputada Estaràs
i fins i tot l’europarlamentari i secretari general del Partit
Popular europeu el Sr. Antonio López Istúriz, no és una mesura
electoralista, és una mesura en la qual fa feina des de fa molts
d’anys el Partit Popular i que, a més, duia el Partit Popular dins
el seu programa electoral, en el sentit de millorar aquest
certificat de residència que reben els ciutadans avui en dia.
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I avui aquest Parlament instarà en aquesta mateixa línia. De
fet, mirin si aquestes aportacions estrangeres són importants per
a la nostra economia, que fins al mes de setembre del 2013 a les
Balears es van triplicar les inversions estrangeres obtingudes en
tot el 2012, arribant als 741 milions d’euros i assolint xifres
històriques que creim que per això val la pena també facilitar-
los aquí la seva instalAlació, la seva residència i les seves
inversions. 

De fet, estic d’acord amb allò que deia la Sra. Santiago, per
la variada procedència dels habitants de les Illes Balears, és en
molts d’indrets una Europa fins i tot un món en miniatura les
Balears, en la qual es pot i s’ha de treballar aquesta vertadera
integració social, cultural i política. Una integració, per al tema
dels ciutadans europeus, que va ser objecte d’un estudi dins el
Comitè de les Regions en el marc de l’any 2013, que fou l’Any
europeu dels ciutadans.

Per això, des del Partit Popular hem cregut sempre en la
importància d’aquest colAlectiu per a la nostra societat, ja el
1986 un Govern del Partit Popular creà el Centre Balears
Europa, que s’ha reorientat per respondre a les seves necessitats
actuals, i també el maig del 97 va ser un govern popular que
creà l’Oficina de residents europeus no espanyols, que rebia
unes 10.000 consultes l’any. Malauradament va ser el primer
govern del Sr. Antich que la va tancar el 1999.

I avui debatem aquí una reivindicació també històrica
d’aquest colAlectiu, que ve fent des del 2009 quant a certificats
i targetes de residència, el 6 d’agost de 2010 varen registrar
gairebé 7.000 signatures a la Delegació del Govern, però no van
obtenir cap resposta positiva per part del Partit Socialista, ni
aquí a les illes, ni a nivell estatal. I és ara amb el Partit Popular,
que són varies les reunions i les gestions que fa mesos que es
fan i avui en feim una més, per a la implantació i aquestes
millores al Servei d’Estrangeria, com ara comentàvem, la cita
prèvia o l’obtenció d’aquest certificat el qual, en primer lloc,
inclogui aquesta fotografia identificativa i que pugui ser una
realitat.

No obstant això, nosaltres consideram que el text de la
nostra proposició no de llei s’ha de votar tal com està estipulat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passam a la votació amb l’esmena incorporada del
Grup Parlamentari MÉS. Començam a votar. Votam.

Començam a votar... No surt el marcador.

Bé, idò, si els sembla bé, seria per assentiment, veig que el
marcador no funciona. Queda acceptada per assentiment.

V. Informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2013.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia que correspon a
l’informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de
les Illes Balears per a l’exercici 2013.

Sotmetrem a la consideració de la cambra l’informe sobre el
compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per
a l’exercici 2013, aprovat per la Mesa dia 19 de març proppassat
i que ha estat tramesa oportunament als grups parlamentaris i als
diputats no adscrits. 

Aquesta presidència demana a la cambra si hi ha assentiment
en l’aprovació de l’informe esmentat? Deman si hi ha
assentiment? D’acord. Per tant, queda aprovat.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 119, de dia
25 de març del 2014.

- A la pàg. 5542.

Allà on diu:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned... Sr. Boned, silenci, per favor. Senyors diputats.
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Hi ha de dir:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet... Sr. Bonet, silenci, per favor. Senyors diputats.

I allà on diu:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, per favor, silenci.

Hi ha de dir:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, per favor, silenci.
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