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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començam el plenari d’avui amb el primer
punt de l’ordre del dia que correspon al debat de les preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

Segons l’article 73.1 proposaria una alteració de l’ordre del
dia per no començar amb la pregunta número 1 i començaríem
amb la pregunta número 2. D’acord? Si ningú no hi té cap
inconvenient començaríem amb la pregunta número 2, amb la
segona pregunta.

I.2) 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.

Segona pregunta, RGE núm. 3029/14, ajornada la sessió
anterior, relativa a cursos de formació per al sector agrari a
Menorca, que formula la diputada Sra. María Asunción Pons i
Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Els professionals del sector agrícola ramader garanteixen, amb
una gestió activa del territori i del patrimoni rural, el
manteniment del 70% del paisatge i el medi ambient de Balears,
però el Govern del Partit Popular no vol uns pagesos jardiners
sinó unes explotacions rendibles i competitives amb la
diversificació de l’activitat agrària i la venda directa de
productes agroalimentaris que portin ingressos i donin viabilitat
en el sector primari. 

Per aconseguir tots aquests objectius la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha impulsat les
activitats formatives per preparar les noves generacions de
pagesos, facilitar la incorporació dels joves i també la
introducció de noves tècniques de gestió perquè el principal
actiu del camp d’aquestes illes és precisament el coneixement
de l’ofici amb uns usos i costums que el Govern de la comunitat
autònoma ha sabut preservar i, a la vegada, ha sabut
modernitzar donant resposta a les peticions de les
organitzacions professionals agràries.

El fet de comptar amb un conseller que viu el dia a dia i
actua com a interlocutor directe amb el camp permet incorporar
les novetats i establir mecanismes de relació entre el sector
primari. Tot açò permet modular i adaptar les activitats
formatives; Menorca, en particular, i totes les Balears, en
general, compten avui amb uns pagesos professionals de primer
nivell, preparats i motivats, que saben aplicar les tècniques de
la millora genètica, el sanejament ramader i introdueixen noves
fórmules d’explotació amb resultats tan importants com
l’augment de la producció làctia i la comercialització del
formatge amb denominació d’origen. 

Per tant, Sr. Conseller, quina valoració fa el Govern de la
resposta aconseguida amb els cursos de formació per al sector
agrari a Menorca durant l’any 2013? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la
valoració que feim de tots aquests cursos que s’han fet a
Menorca i a la resta de les Illes Balears la veritat és que és molt
positiva.

Aquest 2013 per primera vegada hem utilitzat una línia dins
del Pla de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, que està
cofinançat amb fons europeus, un 35% ve de FEADER i un
65% de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i hem
destinat 250.000 euros, ni més ni manco, a totes les Illes Balears
repartides per totes les Illes a través dels consells insulars, a
través de les organitzacions professionals agràries i
cooperatives. Tot per arribar encara més al sector. Per què? Idò
perquè som conscients que la cura del territori, del nostre
paisatge, del benestar dels animals, etc., passa perquè els nostres
pagesos, la gent que té cura de tot això, estigui cada vegada més
formada. 

Hi ha una normativa extrema dins la Unió Europea que
molta gent que no és del sector no coneix, des del tractament
dels fitosanitaris, com dic, fins al benestar del transport dels
animals, que s’han de manejar així com toca, fins a la gestió
telemàtica de tràmits ramaders fins i tot a la venda directa dels
propis productes a les explotacions, que és un dels punts estrella
que duim dins aquest nou projecte de llei agrària. Per tant, tot
això que feim ara és que els pagesos ho puguin començar a
assumir, a aprendre, a saber les normatives per després aplicar-
ho correctament. 

La veritat, hem de dir que dins l’entorn de Menorca ha estat
un èxit total i absolut, és a dir, 517 alumnes han tret el seu
certificat d’aprofitament, i això a una illa com Menorca és
realment extraordinari i digne de destacar. S’han fet fins a 32
cursos i ho han fet totes les organitzacions, des d’UCABAL,
ASAJA, SEMILLA nosaltres directament, Unió de Pagesos,
FAGME, el Consell Insular de Menorca, és a dir, una cosa que
s’ha repartit dins totes les institucions perquè, al cap i a la fi,
aquí hi ha feina per a tothom i el que interessa és que els de
baix, els que realment, com he dit abans, han de tenir cura del
nostre territori, del nostre entorn, dels nostres animals, els que
han de continuar fent demostrant claríssimament que tenim la
millor cabanya ramadera, per exemple, en temes de vaques de
tota Espanya, idò, aquests han de tenir les seves oportunitats
d’estar formats, i això és el que hem fet. N’estic realment molt
satisfet.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.1) 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:

Ara podríem fer la primera pregunta, RGE núm. 3034/14,
ajornada la sessió anterior, relativa a inversions hoteleres i
economia productiva, que formula el diputat Sr. David Abril i
Hervás del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia i gràcies, presidenta, però m’havia deixat els papers
pel canvi d’ordre. Sr. Conseller, dijous passat vostè i jo ja vàrem
tenir un debat sobre això que li deman avui i sobre altres
qüestions que afecten el turisme. Vostè em va acusar de
catastrofista i jo li vaig demanar que des del Govern tampoc no
caiguessin en el triomfalisme. La qüestió en què li insistesc avui
és com es tradueixen les inversions hoteleres tan anunciades des
de la seva conselleria en economia productiva o, si ho vol dir
d’una altra manera, en prosperitat compartida?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, nosaltres som
realistes, miri, les inversions a què vostè es refereix suposen, per
una part, la realització d’importants obres de reforma integral i,
per una altra, l’augment de categoria de més de 250
establiments. Lògicament les dues coses es tradueixen en
estabilitat laboral i, per una altra banda, també en creació i
generació de llocs de feina.

Per tant, aquesta economia productiva lògicament es
tradueix totalment en el sector turístic i en el sector de la
construcció. A més, al final aquestes inversions a la planta
turística, lògicament, també, també donen lloc que es pugui
reposicionar la destinació i l’augment de qualitat i l’augment de
les inversions en les empreses dels sectors subturístics, que
també depenen de totes aquestes inversions, es puguin dur a
terme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Miri, anem per parts, nosaltres tenim una visió molt diferent.
Primer de tot, inversions, si una inversió xinesa, d’on sigui, de
50 milions, com la que vàrem veure l’altre dia en una operació
de compravenda d’un hotel, és bona o dolenta? D’entrada és
bona, venguin d’on venguin els doblers, se suposa, però parlam
d’operacions de compravenda de coses que són el nostre aparell

productiu. Per tant, quines garanties hi ha que aquests 50
milions, per exemple, es reinverteixin d’alguna manera aquí o
que la gestió dels nous gestors d’aquest aparell productiu nostre
no acabarà sent una operació immobiliària més a curt o mig
termini. En això pensam que la conselleria hauria de fer alguna
cosa.

Segon, reformes. El mateix podríem dir i em remet a les
seves dades, aquí hi ha hagut sobretot un ball de xifres, vostè
em va dir 400 milions d’euros en la seva primera
compareixença en aquest parlament, 250 el Sr. Delgado el mes
d’octubre, 125 l’estudi de la Federació Hotelera. Quan jo li
deman per escrit, 2013, l’any fort de l’aplicació de la Llei de
turisme, em responen que 92 milions d’euros i que el que ha
aprovat d’ajuntaments, 86. I fins i tot, per una qüestió estètica,
ja ho podrien haver llevat, em posen fins i tot la reforma del
Mar i Pins de Romanov a Calvià, ho haurien de llevar. Quan li
deman quantes reformes són per garantir, per millorar
l’estructura productiva dels hotels i quantes són per facilitar
projectes de canvis d’usos, tampoc no em saben contestar.

I, finalment, hi ha tota la qüestió de com afecten aquestes
inversions les condicions de feina de la gent. Vostè diu a una
entrevista fa poc, (...) augment de categoria, s’augmenta la
categoria automàticament s’augmenta el personal. Jo li deman
per escrit i em diu: “La Conselleria no certifica ni supervisa
augment de plantilla en els establiments hotelers. La Conselleria
de Turisme no disposa de dades relatives en el nombre de
treballadors en els hotels”. A nosaltres això ens preocupa. Igual
que ara es preveu un 10% d’augment de turistes, que nosaltres
no tenim molt clar si hem d’arribar als 4 milions de turistes, si
està d’acord que aquest 10% hauria d’implicar un 10% més de
contractes laborals, què pensa fer la conselleria perquè això
realment es transformi en prosperitat compartida?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, aquest ball de
xifres jo ara no li discutiré, el que sí sé és que en dos anys i mig
s’han fet totes les reformes integrals i totes les inversions que no
s’havien fet en cinc anys. De totes maneres, les dades de creació
de llocs de feina s’han de cercar a una altra banda, no a la
Conselleria de Turisme, de totes maneres. Tenim, per exemple,
un informe d’Exceltur que ens diu que de mitjana gener-
desembre de generació d’ocupació turística, és a dir, per
exemple, l’illa d’Eivissa lidera el rànquing, i són dades tretes
d’afiliacions de Seguretat Social, de l’INE, etc. Per tant,
aquestes dades existeixen i les dades són positives.
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Vostè em parla d’economia productiva i jo li diré, vostè no
creu que l’allargament de temporada que ve, a més, pel
reposicionament de tota la planta turística per les seves
inversions, per la seva diversificació de producte, pel seu
augment de categoria no es tradueix en economia productiva?,
jo estic convençut que sí. Vostè creu que les 300 reformes que
s’han duit a terme aquests dos anys a les Balears, reformes
integrals comparades amb les 80 que es varen fer la passada
legislatura, no són un augment d’economia productiva?, jo sí.

Per una altra banda li diré que el perfil de turista que arriba
aquí ha augmentat la mitjana, la mitjana de la despesa mitjana
per turista. Això vol dir que s’incrementa la despesa en els
diferents sectors transversals que afecten el turisme, i això és
economia productiva. Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 3213/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a jornades de medicina de l'esport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 3213/14, relativa a jornades de
medicina de l’esport, que formula el diputat Sr. Josep Torres i
Cardona del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula. 

EL SR. TORRES I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Turisme i Esports, el passat dia 13 de març
tengueren lloc a l’auditori de l’Escola de Turisme les segones
jornades de medicina en l’esport, jornades organitzades per la
Conselleria de Turisme i Espots d’aquest govern balear, jornada
que tengué com a títol El dopatge, un camí sense retorn. 

Els que hem estat esportistes i la gran majoria dels que
seguim involucrats en el món de la competició esportiva
apostam i entenem l’esport com un element integrador de
cultures, com una forma de transmetre valors ètics i com la
millor forma de prevenir hàbits de vida inadequats. Tot això
potenciant els vertaders valors que han de guiar als esportistes
com són la capacitat de superació, el sacrifici esportiu, la
disciplina, la lleialtat i la companyonia, aspectes que són
incompatibles amb el món del dopatge.

També és una realitat, però, que una minoria fa ús
d’aquestes pràctiques de dopatge saltant-se els principis bàsics
de competir en igualtat de condicions, adulterant els resultats
amb risc de la seva pròpia salut, pràctiques que són una xacra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, un segon, miri a veure si agafant un altre
micròfon que no sigui el seu tal vegada tendríem millor so, és
perquè el sentim bastant malament. 

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, deia que també és una realitat que una minoria fa ús
d’aquestes pràctiques de dopatge saltant-se els principis bàsics
de competir en igualtat de condicions, adulterant els resultats
amb risc de la seva pròpia salut, pràctiques que són una xacra
que tant de mal fan a l’esport i contra les quals s’ha de lluitar
amb tots els mitjans per eradicar-les. 

En aquest sentit Espanya ha vengut assumint un alt
compromís i ja en el 2006 va promulgar la Llei 7/2006, de l’11
de novembre, de lluita contra el dopatge, però successives
modificacions i avanços a l’àmbit internacional en la lluita
contra aquest dopatge, la celebració de la Convenció
Internacional Contra el Dopatge de l’Esport a la UNESCO i
l’obligació de garantir l’eficàcia del Codi Mundial Antidopatge
feien necessaris canvis normatius per adaptar-se en aquesta
nova realitat que es concretà amb la promulgació de la Llei
3/2013, de 21 de juny de 2013, de protecció de la salut de
l’esportista i la lluita contra el dopatge en l’activitat esportiva.

Tenint en compte que ens trobam davant un fenomen
canviant i de la quantitat d’estaments professionals que estan
implicats en aquesta lluita no podem baixar la guàrdia i es fa
necessari explicar i donar a conèixer aquesta llei i comptar amb
la colAlaboració de tots els professionals involucrats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Diputat, ha d’acabar. Si vol fer la pregunta,
faci la pregunta...

(Remor de veus i algunes rialles)

... faci la pregunta.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, és per això, Sr. Conseller, que li demanam si ens pot
explicar en què consistiren les jornades de medicina en l’esport
que varen tenir lloc el passat mes de març.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Li he donat més temps perquè, com vostès saben, ha canviat
de micròfon i jo no havia aturat el temps i ha estat per això, eh?

(Remor de veus)

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, els temes principals
d’aquestes jornades que varen ser organitzades per la
Conselleria de Turisme conjuntament amb el Consell Superior
d’Esport i la Federació Espanyola de Medicina a l’Esport varen
ser els avanços produïts en la persecució del dopatge i la nova
legislació per eradicar-lo. Les jornades varen comptar amb la
presència del cap de Servei de Medicina de l’Esport del Consell
de Mallorca, del president de FEMEDE, del coordinador del
Servei de Medicina de l’Esport del Consell de Mallorca, del
metge del primer equip del Futbol Club Barcelona, del metge
del primer equip del Reial Madrid i del director de l’Agència
Espanyola de Protecció de la Salut a l’Esport.

A les jornades vàrem tractar la història del dopatge en els
seus orígens i la seva possible evolució, la Llei de la protecció
de la salut i l’especialitat de medicina de l’esport, les relacions
de les entitats esportives amb els organismes competents en
matèria de dopatge, el funcionament (...) biològic i la valoració
analítica i el tractament de mancances en l’esport professional.

El director a les jornades, el director de l’Agència Espanyola
de Protecció de la Salut, a la seva intervenció, en la situació
actual de la lluita contra el dopatge a Espanya, va destacar
sobretot l’aplicació a Espanya del nou codi mundial antidopatge
i va explicar el treball de l’organisme que dirigeix que
centralitza la lluita contra el dopatge. Les jornades també varen
comptar amb un debat que va moderar el coordinador de l’Àrea
d’Esports i Discapacitat de la Fundació per a l’Esport Balear,
Xavi Torres, i finalment es va retre homenatge als diferents
treballadors que han format part del Centre de Medicina
Esportiva els darrers trenta anys. La principal conclusió de les
jornades, i és on es farà també des dels diferents participants de
les jornades, és la importància de les campanyes de prevenció,
especialment en els joves.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 3218/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a implantació del vehicle elèctric.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 3218/14, relativa a implantació
del vehicle elèctric, que formula el diputat Sr. Jaime Fernández
i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. El
ahorro de energía es la forma más inmediata y clara que
disponemos para tratar cuestiones básicas sobre sostenibilidad
y viabilidad energética. Si entendemos como eficiencia
energética la relación entre la cantidad de energía obtenida y la
cantidad de energía consumida estaremos todos de acuerdo que
para obtener los mismos servicios y productos en las mismas
condiciones de calidad se debe disminuir la energía consumida
para los diferentes procesos.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos
posicionarnos, una vez más, a favor de los programas y
estrategias de ahorro energético que persiguen augmentar los
niveles de bienestar social e incrementar la productividad,
disminuyendo la dependencia energética y buscando siempre la
mejora del medio ambiente. 

A día de hoy el transporte terrestre supone un 33,54% del
consumo final de la energía en las Islas Baleares, por tanto,
reducir el consumo en un sector que representa un tercio del
consumo total energético en nuestras islas entendemos que ha
de ser prioritario dentro de la acción de política energética del
gobierno autonómico. 

El desarrollo tecnológico asociado al vehículo eléctrico en
los últimos años ha madurado, ha madurado hacia unos
vehículos más eficientes y con mayor autonomía, vehículos muy
similares a los tradicionales, pero con un combustible más
eficiente, unos vehículos que aunque su autonomía puede llegar
a ser un inconveniente en otros puntos del territorio peninsular
aquí, en las Islas Baleares, por sus características territoriales
pueden ser ya planteados como una alternativa al transporte
tradicional con motor de combustión interna. 

Por ello, Sr. Conseller de Economía y Competitividad, desde
el Grupo Parlamentario Popular le pregunto sobre qué
previsiones tiene el Gobierno de las Islas Baleares para llevar a
cabo la implantación del vehículo eléctrico en nuestra
comunidad autónoma.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado. Bien, como usted traslada, en
el impulso a la movilidad eléctrica en nuestra comunidad se
acaba de dar el cambio definitivo para que esto sea una realidad.
Como veníamos anunciando llevábamos trabajando durante un
tiempo con el Ministerio de Industria para conseguir recursos y
que Baleares fuera un programa piloto a nivel nacional donde la
movilidad eléctrica tuviera la inversión necesaria para que fuera
la realidad. Pues bien, nuestro gobierno ha firmado hace unos
días con el Ministerio de Industria, a través del IDAE, un
convenio para la instalación en los próximos meses de dos mil
puntos de carga eléctrica, carga semi rápida y lenta, y otros diez
de carga rápida. Esto significará que las cuatro, nuestras cuatro
islas tendrán puntos de carga para que la movilidad eléctrica sea
una realidad. Es una inversión de más de 2 millones de euros
financiados totalmente por el Estado.
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¿Cuáles son los pasos siguientes? Los pasos siguientes son
generar la convocatoria necesaria para establecer e identificar
empresas y ubicaciones en donde puedan instalarse estos puntos
que, evidentemente, deberán llevar un criterio objetivo y de
movilidad. Quiero decir que además de todo esto y para que el
vehículo eléctrico siga siendo o pueda ser una realidad en los
próximos meses, también se han hecho convenios con
ayuntamientos, por ejemplo con todos los ayuntamientos de
Menorca, con los principales municipios de Mallorca y con
Ibiza, para que de alguna forma estos municipios den ventajas
fiscales a todo aquel ciudadano que quiera tener un coche
eléctrico para su movilidad, ventajas en el IBI, en el impuesto
de circulación, en los aparcamientos, ... todo aquello que
incentive este consumo.

Usted ha dicho “eficacia energética”. El vehículo eléctrico
es eficacia energética en cuanto a consumo, pero también en
cuanto a preservación de nuestro medio ambiente. Estamos
hablando de que Baleares va a ser el punto de referencia, el
proyecto piloto para que la movilidad eléctrica sea una realidad
en España y en Europa. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 3222/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deslleialtat amb les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 3222/14, relativa a
deslleialtat amb les Illes Balears que formula el diputat Sr. Joan
Boned i Roig del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Hisenda, dimarts
passat, ara fa una setmana, teníem l’oportunitat de llegir titulars
en premsa com aquest que li estic mostrant, “el Govern acusa
Montoro de deslleialtat institucional a un informe sobre
finançament”. La pregunta és: a dia d’avui continua pensant
així? I per tant, és correcte aquest titular o ha canviat d’idea?

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. Boned. Jo li diria
quasi, no sé si la setmana passada, perquè ara no me’n record
exactament, però la setmana passada o l’altra, vàrem tenir aquí
un debat presentant el document del sistema de finançament
autonòmic de 2009, i jo li pregaria que prestés atenció a allò que
en aquesta cambra vàrem debatre. 

El Govern no considera que el Govern del Sr. Rajoy sigui
deslleial amb les Illes Balears. El Govern sí que pensa que el
Govern de l’Estat, sigui qui sigui qui governi, en ocasions
incompleix el principi de lleialtat institucional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned. 

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vostè ho poc dir i
redactar com li pareixi, el resultat acaba sent el mateix. Miri,
sap què passa, Sr. Conseller?, que la seva gestió en matèria de
finançament i d’inversió és un autèntic desastre. L’únic que
queda clar, Sr. Marí, és la inexistència de coherència i la
inexistència d’un full de ruta clar en aquesta matèria i li posaré
exemples d’aquesta incoherència, a més són dues dades que
figuren en aquest informe a què vostè fa referència, perquè
després digui si el coneixem, si escoltam o no.

Model de finançament. Miri, Ple de 7 de maig de 2013, fa
quasi un any, paraules seves. Sr. Conseller: “el sistema de
finançament actual no ha aconseguit situar-nos a la mitjana de
finançament”; ho va dir vostè fa quasi un any. Què diu avui
l’informe? Que els resultats a nivells de recursos són
acceptables en aquest nou model i que efectivament, ens deixa
dins la mitjana estatal. Això ho diu a un costat i abans ho deia
a un altre. Què passa? Que vostè avui diu una cosa i demà una
altra. Aquí sobretot diu una cosa perquè surtin titulars de
premsa, però a Madrid acoten el cap i diuen sí, amén i tot el
contrari i deixen que Madrid faci tot el contrari.

Més exemples, Sr. Conseller. Política tributària, que li he de
dir que la seva és erràtica, es queixa en aquest informe també
que Madrid bloqueja la iniciativa tributària de les comunitats
autònomes i es queixa vostè, que pertany al Partit Popular i que
té un grup que li dóna suport com a govern que ha votat en
contra sistemàticament de propostes d’iniciatives tributàries
autonòmiques, com per exemple d’un impost mediambiental,
com per exemple les seves mateixes propostes que vostè mateix
ha retirat i que teòricament també eren mediambientals, o per
exemple, la proposta de denegar, quan nosaltres demanàvem
que es derogàs la llei estatal d’impost als dipòsits bancaris.

Sr. Conseller, vostès no saben què volen, no saben per on
van i fan política de titulars de diari, cerquen profit i res més.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no tenc la culpa que vostè
prefereixi llegir els diaris que llegir els documents que prepara
el Govern i els documents que prepara el seu partit, Sr. Boned.

(Alguns aplaudiments)

Miri, al final el Govern en matèria de finançament
autonòmic fa un discurs honest i sincer, i vostè es dedica al
regat en curt del partidisme, és així, Sr. Boned. No es compleix
el principi de lleialtat institucional quan amb un tribut compartit
com l’IRPF, l’Estat pren decisions unilaterals que exhaureixen
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tot l’espai fiscal. Però deixi’m dir-li una cosa, tampoc no es
compleix el principi de lleialtat institucional quan la Sra.
Álvarez unilateralment resol els convenis de carreteres i deixa
penjats en aquesta comunitat 333 milions d’euros...

(Alguns aplaudiments)

I en canvi el Govern del Sr. Rajoy els reconeix i els paga. I
no es compleix el principi de lleialtat institucional quan
s’aprova una llei de dependència i es té el compromís de
finançar el 50% de la llei i en canvi aquesta comunitat ha de
finançar el 90% d’aquesta llei, no es compleix el principi de
lleialtat institucional. I en canvi sí que es compleix el principi
de lleialtat institucional quan l’Estat fa cas a allò que demanava
la comunitat autònoma de coordinar l’endeutament i això genera
estalvis de 17 milions d’euros cada any i 77 milions al llarg de
la vida dels préstecs. I també es compleix el principi de lleialtat
institucional quan l’Estat ens envia recursos per poder pagar els
1.600 milions d’euros que vostès varen deixar penjats als
proveïdors i a les institucions en aquesta comunitat.

A partir d’aquí, el Govern continuarà fent un discurs honest
i sincer en aquesta matèria i en altres, afecti qui afecti, afecti el
Govern central que governa ara o afecti el Sr. Manera i tots
vostès.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 3224/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliació dels ports.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 3224/14, relativa a ampliació
dels ports i que formula el diputat Sr. Damià Borràs i Barber del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President. Bon dia. Tant si passa al moll com a la
mar, tant si és oci com si és negoci, tot allò que esdevé en el
port és capital per al municipi. Considera legítim idò conseller
que els ajuntaments no tenguin dret gairebé ni a opinar sobre
l’ampliació substancial del seu port?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vostè sap perfectament
que no és cert que els ajuntaments no tenguin dret a opinar
sobre les ampliacions substancials dels ports autonòmics ubicats
en els seus municipis.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. “Existe el compromiso público, lo
reitero aquí públicamente, del Govern de no dar ni una sola
autorización de ampliación o no de nuevo puerto, sin el visto
bueno del consell insular y del ayuntamiento respectivo”. Ple
de 12 de febrer de 2013, qui així va comprometre el Govern és
l’amortitzat Sr. Delgado.

L’ampliació d’El Molinar no és cosa seva, conseller, i
l’ajuntament no hi pot fer res diu, però vostè en vol la
competència. El port de Sant Antoni sembla que el rifen.
Fornells té dos projectes d’ampliació que no vol ningú, a falta
d’un de condret d’ordenació. I dins els calaixos habituals hi ha
un caramull de projectes a l’aguait de la modificació a la carta
de la Llei de ports.

A la farmàcia del Govern no hi ha ungüents per als mals
d’aquest país, només s’hi despatxa la fórmula magistral del PP,
destrucció del territori, subhasta al millor postor del litoral; i a
la divina botiga de vins i esperits del president, sempre hi fan el
mateix còctel, mesclam la Llei de turisme amb la del sòl, hi
afegim la revisió de la Llei de ports i una nova Llei agrària, uns
bons raigs d’herència, ho endolcim amb quatre excuses per la
crisi, ho barrejam ben barrejat i ho servim ben fred al gust de
l’especulador.

Quanta raó té el Sr. Cañellas, “els ajuntaments fan nosa a un
govern que tot ho sap i no escolta ningú”. El president no gosa
treure els peus del Consolat, només pot anar a les festes de blanc
perquè és el blanc de totes les festes populars. Senyor sempre
sol i de dol en el Consolat, on no hi ha aixopluc mai per als
batles, que s’han d’enfrontar nus de raons a les queixes agres
dels vesins. Deixin que els ajuntaments també decideixin què
fer amb els ports, no són caps sense cervell els alcaldes, saben
què passa en el moll, quines barques i vaixells i quants, com i
quins serveis convenen per als turistes i també per als vesins.

Per què no poden participar de la planificació? No s’ha
planificat mai, és cert, però es pot i s’ha de fer. Ara, no es pot
deixar en mans de qui vol exprimir el port. El Pla d’usos no pot
ser cosa dels promotors. Així només s’obren les comportes al
conflicte i a l’endemesa. De què servirà que consulti els
ajuntaments sobre un pla d’usos fet pels promotors i ja aprovat?
Quan ja haurà tret vostè tota la pasta de dents de dins el tub.
Farà cas de l’informe municipal no vinculant i es desdirà?
Tornarà posar la pasta de dents dins el tub? Sap que no es pot...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 

(Se sent el timbre de tall de micròfon)
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Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vostè no se centra en
la pregunta, perquè el que diu són vuits i nous, i supòs que sap
què vol dir vuits i nous.

Jo li diré una cosa, sap qui va fer una llei que no permetia i
no donava veu als ajuntaments? Un govern socialista, una llei
de ports de l’Estat que no donava peu a donar ni un informe, ja
no vinculant, ni preceptiu, ni un informe als ajuntaments.

Miri, la nostra llei de ports, la que ha entrat en aquest
parlament i que tot això que vostè planteja sap que té un termini
per presentar esmenes i crec que hauria de ser allà on les hauria
de plantejar, no aquí, aprofitant i fent vuits i nous...

(Remor de veus)

..., li diré que el procediment per a nous ports i per a les
ampliacions...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

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

...tenen informe dels ajuntaments, tenen informe de totes les
administracions afectades. En tot cas no sé quina ampliació li
preocupa, perquè no n’ha entrat cap, totes les que hi ha són de
la passada legislatura que vostès varen guardar a un calaix.

Si fa referència al projecte de llei, supòs que ja ho ha dit, li
diré que a més, en el punt 4 del projecte, concretament a
l’article 12, es regula el procediment d’aprovació i modificació
del Pla general de ports. On a més diu, que en tot cas aquest
procediment haurà de garantir la participació de les
administracions afectades. I això va lligat també al
desenvolupament reglamentari de la llei, això va lligat també al
desenvolupament reglamentari de la llei.

La intenció d’aquest govern és condicionar qualsevol
ampliació substancial a la voluntat del municipi i així està
transmès en el text que ha entrat en aquesta cambra. En tot cas,
a la tramitació parlamentària, ja li ho he dit, vostè pot presentar
les esmenes que consideri oportunes i es tendran o no en
compte.

I li torn dir, no és cert que els ajuntaments no tenguin dret a
opinar, sinó tot el contrari. Li recordaré, Reial Decret legislatiu
2/2011, de ports de l’Estat, que va aprovar un govern socialista
i que no donava possibilitats a demanar cap tipus d’informe a
cap ajuntament.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 4023/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a aplicació del TIL i resultats acadèmics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta RGE núm. 4023/14, presentada en
substitució de la RGE núm. 3209/14 i rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 4025/14, relativa a aplicació del TIL i els
resultats acadèmics, que formula el diputat Sr. Nel Martí i
Llufriu del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camps, el Govern
defensa que el Decret TIL és una necessitat per fer front al
fracàs escolar i als baixos resultats en competències, tant
lingüístiques com no lingüístiques. Quins són idò, Sra. Camps,
els resultats acadèmics d’aquest curs en les matèries impartides
en anglès, d’acord amb el Decret TIL?

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, Sr. Diputat. Com vostè sap
perfectament, els resultats d’avaluacions del segon trimestre, els
directors dels centres encara les entren dins la base de dades del
GESTIB. Per tant, no es tenen. Però sí que li puc dir és que les
avaluacions que de moment s’estan fent des que ha començat el
curs són positives, no són negatives.

Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Camps. No ens enganin, les dades les té
la conselleria i el GESTIB és molt fàcil de gestionar, el que
passa és que el naufragi continua i en lloc de centrar-se en els
passatgers, en els alumnes, vostè continua pensant només a
salvar la bandera i que precisament no es diu “educació”.

Mentre fa unes setmanes coneixíem les dades de l’Institut de
Convivència i Èxit Escolar sobre absentisme i conflictivitat,
unes dades escandaloses, que en qualsevol país normal haurien
provocat la reacció immediata, no només del responsable en
educació, sinó del president del Govern, aquí encara esperam la
compareixença, la seva compareixença, la compareixença del
director de l’institut. Compareixeran?
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A vostè li interessa més saber si els centres escolars
compleixen amb la Llei de símbols, no sigui que encara hi hagi
alguna quadribarrada, prohibida només durant el franquisme i
durant el Govern Bauzá, penjada a la façana dels centres
escolars. I hi envia els inspectors, com si fossin agents de la
Gestapo. I no ho són, Sra. Camps, no són agents de la Gestapo.
Els inspectors tenen funcions de control, efectivament, però
també d’orientació, d’assessorament, de suport. I ara mateix
amb el TIL i amb la LOMCE, aquestes haurien de ser la
prioritat. Idò no, a vostès li interessen les banderes, una excusa
perfecta per continuar la seva tasca intimidadora dels docents i
a la independència professional dels mestres i professors.

Jo li donaré algunes xifres, i és molt fàcil, basta agafar les
xifres que els centres tenen penjades a les pàgines web. Vostè
em dirà a la seva resposta si me les rectifica o me les ratifica.
Les matèries no lingüístiques impartides en anglès han
incrementat, respecte dels cursos anteriors, un 20% el nombre
de suspesos. Els resultats acadèmics en forma de nota mitjana
dels alumnes aprovats han baixat un 35% i els continguts
impartits s’han retallat ara mateix entre un 30 i un 60%. Un
desastre, Sra. Camps, un autèntic desastre.

El seu fanatisme, el fanatisme d’aquest govern arrossega
milers d’alumnes al fracàs acadèmic, a una baixada de resultats
acadèmics d’aquest curs. Els pares estan indignats i han
presentat una querella...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula. Quan vostè vulgui, Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, els pares
amb qui estaran indignats és amb vostès.

(Remor de veus)

Les xifres que vostè dóna no són certes, són falses. No hi ha
hagut baixa de continguts, no hi ha hagut baixa d’avaluació.
Miri, li diré més, analitzant totes les xifres del GESTIB,
introduïdes pels mateixos centres a Balears, que no són pocs,
són tots i són reals, si comparam el primer trimestre dels cursos
2011-12 no hi havia TIL, respecte del 12-13 que tampoc hi
havia TIL, entre el curs 12-13 i el 13-14, que és un curs sense el
TIL i un curs amb el TIL, les oscilAlacions són mínimes. I açò
són dades científiques.

(Remor de veus)

Així el primer trimestre d’ESO -entenc que no vulguin
escoltar, no els interessa-, entre 2011-2012 i 2012-2013...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci per favor!

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

... sense TIL, hi va haver una disminució d’avaluació d’un
menys1,45%, dos cursos de primer d’ESO sense TIL. La
comparació de 2012-2013 sense TIL, amb el 13-14 amb TIL, a
totes les assignatures, ha suposat una disminució d’un 1,37%,
menys que l’altra vegada, que un any sense TIL. I açò és
científic i real.

Primària. A l’avaluació de primer, tercer i cinquè de
primària entre 2011-12 i 12-13, cursos sense TIL, hi va haver
una disminució del 0,64%. A primària, de totes les assignatures
el primer trimestre a primer, tercer i cinquè de 2012-2013 que
no hi havia TIL, respecte del 13-14 que hi ha hagut TIL, hi ha
hagut un augment d’avaluació del 0,19%.

I tot açò, Sr. Martí, amb una vaga el primer mes en un
trimestre, en els tres primers mesos, per tant, deixin-se de
demagògia, deixin-se de donar coses poc científiques perquè si
el que els interessa és acreditar precisament que en aquestes
illes el TIL és un fracàs, de moment, afortunadament no ho és.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 3221/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a presència de la Conselleria de Salut.

Vuitena pregunta RGE núm. 3221/14, relativa a presència de
la Conselleria de Salut que formula el diputat Sr. Antoni
Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, apenas faltan
400 días para que se vayan del Gobierno y en una situación de
descrédito máximo, tanto a nivel exterior como interno, con una
rebelión de alcaldes en marcha, para intentar combatir ese
descrédito, no se les ocurre otra cosa que editar este carísimo
panfleto 1.000 días de Gobierno..., eso sí en papel cuché, un
panfleto, pero en papel cuché.
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En este panfleto, la conselleria que mayor presupuesto
maneja, la suya, de 41 páginas, sólo salen méritos suyos en las
24, 29 y 30, es decir en tres. ¿A qué cree, Sr. Conseller, que se
debe que ni los suyos le cuenten méritos?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diéguez, sé que vostè es pensa
tenir molt de poder, fins i tot un gran poder d’oratòria i així ho
demostren aquestes preguntes tan directes, el que passa és que
pels 400 dies als quals fa menció, vostè és un ciutadà dels
millors ciutadans, per tant, això ho haurà de dir tota la població
a les Illes Balears, quants de dies ens queden.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, el que és clar és que aquest pamflet que vostè diu,
i que jo li dic que és un document de comunicació perquè crec
que el terme que vostè utilitza no fa referència a aquesta oratòria
brillant d’un bon parlamentari, el que li vull dir és que el que fa
és ratificar el canvi de tendència i en aquests moments
consolidar aquest canvi de tendència del desgavell que vostès
tenien quan governaven i de fixar el rumb en aquesta legislatura.

Vostè sap que la Conselleria de Salut ha fet una contribució
important com per... a moltes altres pàgines d’aquestes que
vostè ha llegit i les hi podria mencionar i els dos minuts serien
curts. El que sí li vull dir és que aquesta conselleria amb el
pressupost que té ha ajudat a consolidar aquesta despesa, ha fet
sostenible el sistema sanitari i, a més, ha fet possible quadrar els
comptes al conseller d’Hisenda i el compliment del dèficit que
per primera vegada s’ha fet en aquesta comunitat i li vull
destacar que en aquest darrer any li hem presentat també dades
que hem fet més amb manco i amb fet més amb manco perquè
s’han fet més intervencions quirúrgiques, més consultes
externes, més proves diagnòstiques que mai.

Per tant, Sr. Diéguez, el que ha de fer és una lectura més
reflexiva i bastant més analítica i no simplement aquest trazo
grueso que ha intentat demostrar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputado.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias. Sr. Conseller, le voy a echar una mano, le
voy a ayudar porque usted tiene unos méritos que los suyos
desconocen. Usted ha demostrado que no es cierto que los
cargos políticos no haya manera de que dimitan, de que no se
vayan por nada, aquí se ha hablado hoy de movilidad eléctrica
por parte un conseller, su conselleria es la conselleria de
movilidad eléctrica, y yo diría electrizante también, mire los

números: tres consellers de Salud, cuatro directores generales
del Servei de Salut, seis secretarios generales del Servei de
Salut y el séptimo lo tienen en camino, esto para una empresa
de 14.000 trabajadores, que es el Servei de Salut. El Sr. Thomàs
sólo hizo tres cambios en cuatro años, usted lleva trece, le gana
por goleada, ¿por qué no ha puesto ese mérito?

Pero sigamos, sigamos, cinco directores gerentes de
Atención Primaria en Mallorca y eso que durante un año la
suspendieron, si no tendrían diez o doce. Cinco directores
gerentes del Hospital de Inca, cuatro directores generales de
Recursos Humanos, cinco directores generales de Gestión,
espectacular, espectacular, movilidad eléctrica y electrizante.

Así, ¿cómo va a funcionar?, ¿cómo va a funcionar la
Conselleria de Salud? Luego hay quien dice que un gobierno en
minoría es inestable, menos mal que tienen mayoría absoluta, si
no llegan a tener mayoría absoluta ¿qué cambiarían?, ¿uno cada
día? Si en 1.000 días han cambiado 37 altos cargos, eso
significa que cada 27 días o dimite o es cesado alguien de la
Conselleria de Salud, ¡cada 27 días!, es un récord. Si quiere
acabar con esta inestabilidad le puedo dar un consejo: mire,
nombre alto cargo suyo a la Sra. Camps, no le bastan 100.000
personas para dejar el cargo, no le bastan.

Mire, Sr. Conseller, ¿no cree que algo deben de estar
haciendo mal en su conselleria para que ni los propios suyos les
aguanten y se vayan todos al ritmo que le he estado diciendo?,
si no sabe qué decir, si no sabe qué contestar, si no sabe por qué
se van hable de la herencia recibida, no tiene nada que ver, pero
siempre consuela y además lo hace bien.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo encara no he tengut cap càrrec
que duràs quinze dies com vostè a la Presidència d’aquest
parlament.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Dit això, Sr. Diéguez, és bo demostrar amb l’exemple...

(Continuen els aplaudiments)

...el que li puc dir també és que amb la reestructuració d’alts
càrrecs el Govern del pacte tenia sis directors generals i
nosaltres amb tres estam funcionant i donant resultats, tenien
tres gerents d’empreses públics, nosaltres...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

...amb un també ho estam gestionant, i tot això, amb la
colAlaboració dels professionals, estam donant una assistència
sanitària de qualitat i estam intentant fer més amb manco i els
resultats així ho demostren.

El que li vull dir és que vostè deu estar mancat d’idees per
tal de fer política destructiva per a aquest govern o per fer una
oposició irresponsable. El que és clar és que aquest govern sí
que està donant uns bons resultats en salut, sí que pot presentar
un document clar i que allò vostre en lloc de quatre illes, un
país, cap frontera, era quatre governs sense límits, sense fre de
despesa, sense frontera ni destí. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 3219/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a supressió de fibrociment en els centres
educatius de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 3219/14, relativa a supressió
del fibrociment als centres educatius de les Illes Balears, que
formula la Sra. Ana María Aguiló i Garcías del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyors diputats, Sra. Consellera. El
amianto se prohibió en el Estado español en el año 2002 y en
Europa en el año 2005, por lo tanto es posible que las
construcciones anteriores al año 2002 puedan contener
elementos y productos constructivos con amianto, también
conocido como asbesto, compuesto de silicato altamente
cancerígeno en ciertas circunstancia. Desde la década de los
años 80 se viene recomendando su no manipulación. Todo ello
hace prudente su retirada sobre todo en los centros escolares.
Por primera vez la Conselleria de Educación, Cultura y
Universidades ha tomado la iniciativa y encabeza la solución
de este problema. Precisamente la manipulación de este
elemento es el momento de más riesgo, del mismo modo...

(Remor de veus)

No me la sé de memòria, evidentment. Del mismo modo que
una vez establecido el objetivo de su total erradicación de los
centros escolares debemos programar su extracción con todas
las medidas de seguridad posibles. La combinación de la
necesidad y de la seguridad en este asunto preocupa al Grupo
Parlamentario Popular, por esto y por todo lo expuesto le
realizamos la siguiente pregunta: quina és la temporalització
que té previst el Govern de les Illes Balears corresponent al Pla
integral de subvenció de fibrociment al centres educatius de les
Illes Balears? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, li he dir que
excepte alguna intervenció puntual mai un govern no havia
tingut un projecte tan ambiciós com aquest de llevar tot l’amiant
de les Illes Balears perquè, Sra. Diputada, aquest govern i no un
altre govern encapçala l’eliminació de tot l’amiant. Aquest
govern, ja ho va dir al plenari de dia 19 de novembre de l’any
passat i si miram les hemeroteques ningú no ho havia demanat
fins al moment en què aquest govern ho va proposar.

En conseqüència, aquest govern i no un altre i no
associacions i persones oportunistes que ara surten havia
manifestat aquesta ambició. A tots aquests que surten ara i que
mai no havien dit res, perquè ha estat aquest govern i no un altre
el que encapçala tot açò, els he de dir que estam molt contents
que estiguin al nostre costat, perquè nosaltres precisament
vàrem anunciar ja l’any passat i hem agafat la iniciativa per
encapçalar tota l’eliminació de l’amiant de les escoles que, com
ja vaig dir, puja a un pressupost d’1.595.000 euros, que a
Mallorca s’actuarà en 15 CEIP i 11 IES amb un import total
d’1.255.000 euros, a Menorca s’actuarà a tres IES per valor de
240.000, a Eivissa a quatre CEIP per valor de 80.000 euros i a
Formentera en un CEIP per valor de 20.000 euros.

Així que com ja he dit reiteradament tot l’amiant de les
porxades de les Illes Balears del colAlegis que tenguin aquestes
porxades quedarà eliminat entre finals del 2014 d’enguany i
principis del 2015. 

I vull reiterar-li que com hem encapçalat allò de l’amiant,
aquest govern i no altre govern, aquest govern, va dir que faria
un projecte per eliminar totes les barreres arquitectòniques dels
colAlegis de les Illes Balears i aquest govern farà un pla i
començarà a executar açò, a iniciativa d’aquest govern i no
d’altres governs.

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 3216/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou centre de salut de Sant Josep de Sa
Talaia a Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 3216/14, relativa a nou centre
de salut de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa, que formula la
diputada Sra. Catalina Palau i Costa del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller de Salut, li puc assegurar que els ciutadans
d’Eivissa quan acabi aquesta legislatura estarem molt satisfets
de l’herència rebuda d’aquest govern i no podem dir el mateix
de la passada legislatura. Des del passat dia 1 d’abril el nou
centre de salut de Sant Josep de Sa Talaia atén els ciutadans
d’aquest municipi. 

Com vàrem comprovar el dia de la seva inauguració es
tracta d’un centre espaiós, lluminós, preparat per oferir
nombroses prestacions sanitàries, equipat amb una dotació
tecnològica de primer ordre i que es converteix en el centre de
referència de quasi 10.000 persones, una magnífica instalAlació
molt esperada i merescuda pels habitants del municipi de Sant
Josep, esperada perquè les obres varen finalitzar fa temps, però
la seva obertura segons marcava el contracte signat a la passada
legislatura pel Govern del pacte i la constructora anava lligada
a la finalització de la primera fase del nou hospital Can Misses.

El més important és que gràcies a l’esforç del Govern els
eivissencs veim com la nostra illa cada dia disposa de més i
millors instalAlacions sanitàries, un fet que culminarà amb la
propera obertura de l’Hospital Can Misses i la posada en
funcionament del Servei de Radioteràpia Oncològica.

Sr. Conseller de Salut, li manifestam el nostre agraïment per
aquest esforç realitzat també en temps de crisi a l’illa d’Eivissa
i li demanam avui que faci la seva valoració sobre la posada en
funcionament del centre de salut de Sant Josep de Sa Talaia.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, li he de
reconèixer que aquest centre de salut va ser visitat prèviament
a acabar les obres sense dotació ni d’infraestructures ni de
dotació elèctrica ni de res per l’anterior equip del pacte de
progrés, quan era un projecte inviable al final de la legislatura
passada, per insuficiència econòmica i per mala planificació en
la posada en funcionament d’aquest hospital, va haver de ser
amb la signatura del nou modificat que vàrem poder inaugurar
a finals del mes passat i al començament d’aquest mes es va
començar a prestar assistència sanitària en aquest nou centre de
salut que ve de la planificació de la legislatura anterior, però que
gràcies al modificat i a la contenció de despesa li hem pogut
donar viabilitat en aquest exercici 2014.

També vull destacar que aquest centre de salut el que ha fet
ha estat redistribuir les targetes sanitàries a tot el que és la
comarca amb informació directa als ciutadans en reunions amb
els veïnats del municipi per tal d’explicar-los com quedava la
seva assistència sanitària. Vull agrair també aquí la feina de
l’Ajuntament de Sant Josep que ha colAlaborat de forma molt
estreta amb l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. 

Li puc destacar que aquest centre de salut té més de 1.500
metres quadrats i que, així ja d’entrada, té un nou equip de
pediatria, una nova matrona i un fisioterapeuta nou, a més, no
hem tancat cap unitat bàsica d’aquelles que donen assistència
als diferents nuclis de població del voltant sinó que sí que s’ha
tancat la unitat bàsica de Sant Josep i s’ha traslladat al nou
centre de salut dins el mateix nucli urbà.

Per tant, per tot això, conjuntament amb la dotació
tecnològica, amb la cirurgia menor ambulatòria, amb l’eco
Doppler, amb la càmera digital de dermatoscòpia i amb els
espiròmetres, li puc dir que és un centre de salut de primer
nivell i que gràcies al modificat, al replantejament de la feina
que s’havia de fer a Can Misses, a allò que era en aquell
moment una cosa que simplement estava plasmada damunt el
paper i que no podia veure la llum per insuficiència econòmica,
aquest govern aquest 2014 li ha donat viabilitat i els ciutadans
en aquest cas de Sant Josep i per extensió, al mes de juny, el
nou centre de Can Misses seran una realitat. Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 3225/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a renúncia a la reforma de l'actual edifici de Can
Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta RGE núm. 3225/14, relativa a renúncia a
la reforma de l’actual edifici de Can Misses, que formula la
diputada Sra. Pilar Costa i Serra del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li deman més
sinceritat que en la resposta anterior, ja que ha parlat vostè del
centre de salut de Sant Josep, un centre de salut que està acabat
des del mes de juliol de l’any 2011 i ha tardat vostè dos anys i
nou mesos per posar-lo en marxa.

(Alguns aplaudiments)

Però, Sr. Conseller, a Eivissa efectivament tenim
preocupacions en matèria sanitària, dues especialment ens
preocupen: la manca de noves especialitats a excepció de la
radioteràpia, però que són necessàries, com és la cirurgia
vascular, la neurocirurgia i l’hemodinàmica que, per cert, tots
els caps de servei de l’Hospital de Can Misses -repetesc, tots- li
varen enviar una carta el desembre de l’any passat en què li
demanaven, reivindicaven aquestes especialitats. En segon lloc,
la decepció que ha provocat a Eivissa la renúncia que vostè ha
fet al centre de salut de Can Misses i a la reconversió de l’actual
edifici. 

Sr. Conseller, ens pot dir si recuperaran en aquesta
legislatura el centre de salut de Can Misses i si reconvertirà
l’actual edifici? Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, em fa la
impressió, la sensació que les decisions es prenien a Palma
sense comptar amb els ciutadans d’Eivissa i a més es contava
una pelAlícula que distorsionava respecte de la realitat, fruit
d’això va ser impossible que inaugurassin ni el centre de salut
de Sant Josep ni tampoc el nou Can Misses.

És impensable amb el ritme d’inauguracions que duien en la
legislatura passada, impensable que guardassin una inauguració
de la major infraestructura sanitària de l’illa d’Eivissa en molts
d’anys per a una setmana després que entràs el nou govern, això
no s’ho creu ningú. Dia 1 de juliol com diuen que podia
presentar-se ja en societat el nou Can Misses i el centre de salut,
això no s’ho creu ningú amb dos dits de front, amb dos dits de
seny i que conegui un poquet el tema.

Dit això, el que vàrem fer va ser donar viabilitat a un
projecte que per insuficiència econòmica i que només estava
plantejat damunt el paper i no hi havia recursos per poder-hi fer
front i posar-lo a disposició dels ciutadans d’Eivissa li puc dir
que aquest govern va firmar un modificat amb el qual es va
donar viabilitat al centre de salut de Sant Josep i al nou Can
Misses.

El que vàrem fer va ser comptar amb els assistencials, es va
replanificar tota l’àrea de laboratori, tota l’àrea amb totes les
millores que específicament ja hem debatut aquí, hem inclòs
nous serveis com pugui ser radioteràpia i estam oberts a
dialogar amb els assistencials per tal d’afrontar increments de
cartera de serveis sempre que siguin racionals i vagin en pro de
la seguretat del pacient.

El que li he dit és que es va extreure d’aquest modificat el
centre de salut de Can Misses per donar-li viabilitat econòmica
i perquè no hi havia una atenció assistencials, però no tancam la
porta perquè si s’ha de planificar un nou centre de salut es pugui
fer també a l’illa d’Eivissa i per a Vila, però l’important, el
prioritari era posar en funcionament el nou hospital de Can
Misses i el centre de salut de Sant Josep, que era el més avançat.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies. Sr. Conseller, miri, el modificat del contracte al
qual fa referència és del mes d’abril de l’any 2013, que diu
literalment en la seva memòria justificativa que “la reforma de
una parte del edificio actual, en concreto 11.600 metros
cuadrados, se propone no realizar dicha reforma” i, a més a
més, vostè proposa “eliminar la construcción del centro de
salud de Can Misses”, això va ser l’abril de l’any 2013, però
resulta que el 22 d’octubre de l’any passat, és a dir, sis mesos

després, aquí es va aprovar per unanimitat una moció en la qual
aprovàvem tots que hi hagués les noves especialitats que abans
li he esmentat al nou hospital de Can Misses, que es fes la nova
construcció del centre de salut de Can Misses i que es
reconvertís l’actual edifici.

Sr. Conseller, vostè què farà?, el que diu el modificat d’abril
de 2013 o el que es va aprovar a aquest parlament per
unanimitat de tots els grups parlamentaris?, o és que no té cap
valor el que s’aprova en aquest parlament, Sr. Conseller?

Miri, només li deman que ens digui la veritat, per allò bo i
per allò dolent, si complirà una cosa o l’altra, perquè ja seria
històric que aquesta legislatura acabàs amb menys centres de
salut dels que teníem abans. Si no es construeix Can Misses, el
centre de salut, en tendrem menys que a la passada legislatura.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja li dic, Sra. Costa, que crec que
moltes de les decisions que es prenien a Palma no estaven
consensuades amb Eivissa ni tan sols n’eren coneixedors. Em
referesc -i això pot ser objecte d’un debat apart- a la planificació
existent. Era impossible el fet d’obrir aquest centre de salut a la
zona on estava ubicat en el termini en què feien comptes fer-ho.

El que vàrem fer va ser treure’l del model concessional, però
no tancam la porta al fet que es pugui planificar un nou centre
de salut. El que vàrem fer va ser modificar a la baixa aquest
model concessional per donar prioritat a un hospital i a més
mantenim el diàleg obert en tot el que puguin ser els agents
implicats i el sector sanitari per tal de fer un increment de
cartera de serveis ajustada a la realitat d’Eivissa i d’acord als
màxims paràmetres de qualitat assistencial.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 3217/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llei agrària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 3217/14, relativa a Llei agrària, que
formula la diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el sector agrícola ramader de Balears pateix des de fa anys la
mancança d’un marc regulador que permeti ordenar, impulsar
i millorar l’activitat del camp a les nostres illes. 

Per respondre a la demanda d’aquesta norma general del
govern del Partit Popular ha elaborat l’esborrany de la primera
llei agrària, que fixarà els criteris d’actuació en tots els àmbits,
des de la producció fins a la comercialització; d’aquesta forma
dóna continuïtat a la bona feina legislativa d’aquest mandat, en
el qual ja s’ha redactat i aprovat la primera llei de pesca de
Balears i també s’ha actualitzat la Llei de caça, un esborrany
que ja ha estat valorat de forma satisfactòria per les
organitzacions professionals, tal com ha manifestat la Mesa
agrària de Mallorca, i ho dic textualment, “una llei
imprescindible per ordenar i fomentar el sector primari balear,
en bona mesura inspirada en idees positives que poden ajudar a
recuperar el sector”.

L’avantprojecte de llei agrària ha estat rebut amb aquestes
primeres paraules. A Menorca també s’han pronunciat a favor
d’aquesta iniciativa organitzacions i entitats com FAGME,
AGRAME i AGRENA, que han estat consultades juntament
també amb Unió de Pagesos.

El Grup Parlamentari Popular felicita el conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per la capacitat de
diàleg i enteniment amb els pagesos i les seves associacions
representatives, i espera un ampli consens durant la tramitació
parlamentària d’aquesta llei. Per tant, Sr. Conseller, quin
objectius s’ha fixat el Govern amb la primera llei agrària de
Balears?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, bé, què
pretén la Llei agrària? Idò impulsar l’economia agrària generant
inversió i creant ocupació, recuperar el patrimoni rural construït,
aconseguir el reconeixement social de l’activitat agrària,
aconseguir el reconeixement del caràcter multifuncional de
l’agricultura, exigir el reconeixement de la insularitat tant a
l’Estat com a la Unió Europea, impulsar el relleu generacional
fent atractiva i rendible l’activitat agrària, i aconseguir rendes
dignes per als agricultors.

I com ho vol fer? Idò amb una sèrie de coses: disminuint la
burocràcia administrativa, una d’elles; exigint, com he dit, a
l’Estat i a la Unió Europea el reconeixement de la insularitat;
impulsant la reconstrucció i la revaloració del patrimoni rural ja
existent, que hi ha qualcú que vol que caigui i estigui en ruïna
i nosaltres volem que això canviï; impulsant activitats
complementàries sempre vinculades al propi ús de les finques;
volem afavorir la instalAlació d’agroindústries com a motor -és

a dir, si no hi ha una tafona no hi ha oliveres, si no hi ha una
bodega no hi ha vinya-; volem impulsar la producció local, el
recorregut curt, la venda directa. La producció forestal, que ha
quedat molt abandonada, l’hem de tornar a recuperar i és una de
les potes importants d’aquesta llei agrària. En definitiva, el que
la llei vol és no donar ajudes, perquè això ho fa la política
agrària comunitària, però sí que vol donar eines perquè es
puguin defensar al màxim els nostres pagesos. 

La llei a més el que pretén és tenir el màxim respecte a les
transferències en matèria d’agricultura, i com que fa una estona
encara la m’han empesa i ja fa una sèrie de vegades que en
aquest parlament la m’han empesa, he escrit només un parell de
coses que no estaran tan ben escrites com l’orador que ha fet
abans tanta cosa, però sí que li diré, per defensar-la una miqueta
i per anar un poc de pardaleria, li diria que vaja un cuinat que
ens ha fet avui un senyor diputat, cosa pròpia d’un professional
cuiner. Llàstima que no estudiï primer el que realment la llei
diu, i si del que es tracta és d’entretenir, jo li diria que això
també ho pot fer amb un bon vi. Però no faci llarg, bon amic, i
li recoman que, al cuinat, hi posi sobretot productes d’aquí, i no
li faci por dir amb mi i repetir, no n’hi faci gens, de por ni
vergonya, repetir amb mi: facem allò necessari per als nostres
pagesos protegir. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 3214/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a iniciativa de l'associació Na Marga
Somriu a l'Hospital de Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 3214/14, relativa a iniciativa de
l’Associació Na Marga Somriu a l’Hospital Son Espases, que
formula el diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Si quan escoltam la paraula
càncer sens talla el cos, encara molt més se’ns talla quan
aquesta epidèmia afecta una persona jove i dinàmica. Na Marga
Cañellas era una jove mallorquina, periodista de professió, que
havia fet feina a diversos mitjans de comunicació com per
exemple El Mundo, Canal 4, i des de feia anys feia feina a IB3
Televisió fent diversos programes, i fins i tot va donar durant
molts d’anys cobertura al que passava en aquest parlament. 

Un càncer se’n va endur Marga Cañellas amb tan sols 40
anys, el mes de juny de 2013, i va deixar un gran record no tan
sols per la seva professionalitat i entrega, sinó sobretot per ser
una persona amable i senzilla amb les persones que
l’envoltaven. Passats uns mesos des de la seva mort, els seus
amics i familiars, que varen passar molt de temps amb ella a
l’hospital, varen mudar el dolor per la iniciativa, i així és com
es va posar en marxa l’associació Na Marga Somriu, nom que
ve en record del seu permanent somriure. 
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A les llargues estades a l’hospital Marga Cañellas demanava
al seu cercle més proper com és que els hospitals no podien ser
uns llocs més humans. Així, al voltant d’aquesta idea, va néixer
l’associació, i el seu primer projecte va ser crear un espai a la
planta d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Son Espases per als
nins més petits i els seus familiars, on l’hospital va cedir una
terrassa que va donar lloc al bosc encantat, i una sala que s’ha
convertit en una sala de jocs per als nins petits que estan en
tractament de càncer a Son Espases.

Per tant, quina opinió mereix al conseller de Salut la
iniciativa adoptada per l’Associació Na Marga Somriu a la
planta d’oncologia pediàtrica de l’Hospital de Son Espases?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Na Marga, els
que la coneixien, la definien com una persona imaginativa,
treballadora, generosa, vital, entusiasta i alegre. Després
d’aquest desgraciat càncer que va sofrir, els seus amics, familiar
i empreses que varen colAlaborar varen decidir engegar una
iniciativa molt lloable, que vull agrair aquí públicament en
aquest parlament, per tal de fer una sala de jocs i fer una terrassa
molt més habitable per tal d’humanitzar la sanitat que vénen
rebent els nins oncològics a l’hospital de referència.

Vull agrair a aquesta gent que d’una manera totalment
desinteressada i molt colAlaboradora, amb la Gerència de Son
Espases en concret, ha pogut fer més humà el tracte que reben
els nins en aquesta unitat d’oncologia mentre passen uns dies
molt durs. Per tant la valoració és molt positiva, esperem que
n’hi hagi d’altres més endavant, i per tant vull agrair a tots
aquests que han fet possible aquest projecte que l’esperit de
Marga continuï viu. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 3215/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a repartiment del fons de seguretat
pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 3215/14, relativa a repartiment
dels fons de seguretat pública, que formula el diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, un dels instruments més
importants dels quals disposa l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al compliment dels objectius
i dels principis regulats a la Llei de coordinació de policies
locals és sens dubte el fons de seguretat pública. Mitjançant ell
s’aconsegueix dotar econòmicament els ajuntaments de les
nostres illes per tal d’aconseguir una policia local o, millor dit,
unes policies locals més coordinades en tot el territori de les
Illes Balears.

Incrementar la dotació destinada als mitjans materials i als
mitjans humans destinats al municipis significa tenir, sense cap
dubte, més seguretat en l’àmbit municipal i el conjunt del
territori de les Illes Balears, una comunitat que no únicament ha
de vetllar per la seguretat dels seus ciutadans, sinó que també ha
de vetllar per aquelles persones que ens visiten, els turistes, els
quals són víctimes potencials que han de ser especialment
protegides, i mitjançant aquest fons de seguretat es dóna també
cobertura a l’SPAT, servei policial d’atenció al turista, que
també és un servei que crea la nova llei.

Doncs bé, Sra. Consellera, donada la gran importància que
té aquest fons de seguretat pública, ens podria explicar quin és
el criteri que seguirà la seva conselleria, la Conselleria
d’Administracions Públiques, per realitzar el repartiment de 2,5
milions d’euros en aquest esmentat fons?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. President. Gràcies, Sr. Diputat. Ara fa
aproximadament un any que el govern del Partit Popular va
aprovar aquest decret que regula el fons de seguretat pública; es
varen concedir ajudes als municipis l’any passat, per tant
enguany serà la segona anualitat que donam aquestes ajudes en
base a aquesta regulació ja normativa per potenciar i millorar la
seguretat pública a les nostres illes.

Aquest fons s’articula mitjançant una sèrie de criteris que
van donant punts als municipis a l’hora de repartir la quantia, i
el que es persegueix bàsicament és fomentar l’estabilitat de les
plantilles, és a dir, que hi hagi una major contractació de
personal funcionari de carrera, i també millorar la coordinació
entre les diferents plantilles de policia local per millorar també
la seguretat. 
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Els criteris que hi ha de repartiment fixats al decret són
quatre: un criteri que estableix afavorir l’estabilitat de plantilles,
i per tant dóna punts a aquells ajuntaments que han contractat
l’any anterior funcionaris de carrera; un segon criteri per
millorar la coordinació policial, donant més punts a aquells
ajuntaments que firmin convenis de colAlaboració entre ells
precisament per millorar aquesta coordinació i fer feina
conjunta; un tercer criteri que és per promoure la qualitat dels
serveis policials, fomentam mesures de modernització com és
per exemple fer feina per objectius, presentar plans d’actuacions
per objectius, o per exemple especialització de determinats
agents mitjançant el servei policial SPAT que vostè comentava,
o el programa de policia tutor dirigit als més joves; i un quart
criteri és per acreditar que s’adeqüi la prestació de serveis
policials als municipis, on valoram les ràtios que hi ha entre el
nombre de policies i el nombre d’habitants perquè hi hagi una
proporció adequada.

Enguany disposam de 2,5 milions, ni més ni manco, de
doblers per a aquesta finalitat, per a aquest fons de seguretat,
que es distribuiran entre 64 ajuntaments, i les quanties són, per
a Mallorca, 1.573.000 euros; per a Menorca, 288.000 euros; per
a Eivissa, 282.000 euros; i per a Formentera 29.400 euros, sense
comptar 325.000 euros que van destinats a l’Ajuntament de
Palma de Mallorca, que té unes peculiaritats pròpies i fins a un
13% de disponibilitat dins aquest fons de seguretat.

Els municipis ja estan informats de les quanties que pels
punts que han presentat els corresponen a cada un d’ells, per
tant ja poden començar a preparar la documentació, i ja
actualment estam tramitant, per tant esperam dictar les
resolucions a finals d’aquest mes d’abril, i entre tots amb
aquestes actuacions milloram aquesta seguretat coordinada de
tots els nostres municipis.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 3223/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millores que aporta la nova targeta
sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 3223/14, relativa a millores que
aporta la 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 a dia a tothom. Sr. Conseller de Salut, la setmana
passada va quedar palès que la nova targeta sanitària del Partit
Popular no serveix per identificar el ciutadà ni per combatre el
frau, i no du el número d’afiliació de la Seguretat Social, cosa
que posa problemes per emetre receptes als domicilis i a la resta
d’Espanya. I en relació amb la interoperabilitat ens va dir que
eren coses del futur.

Però avui li demanam que ens digui quines millores aporta
per a l’atenció sanitària dels ciutadans aquesta nova targeta
sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, per segona vegada
consecutiva li respondré aquesta mateixa pregunta que formula
en els mateixos termes. Els avantatges són que permet
identificar la persona titular i accedir de manera molt més
segura al seu historial clínic, ja que assegura la identificació
inequívoca de la persona titular amb inclusió de fotografia i amb
l’identificador únic, més un xip de proximitat; garanteix que es
faci un ús racional, eficient i individualitzat de recursos sanitaris
als quals dóna accés; facilita la localització del pacient als
sistemes d’informació; en el futur millorarà la seguretat dels
pacients, ja que permetrà assegurar que la història clínica
electrònica pertany al pacient que acudeix a la consulta mèdica;
evita l’ús fraudulent de la targeta sanitària; permetrà
redireccionament dels pacients mitjançant ús de noves
tecnologies; permetrà la gestió de les visites, la informació de
l’usuari de la programació de les visites, la incorporació d’una
contrasenya, que també és una possibilitat que s’inclou en
aquest xip de proximitat, que se’n pot fer ús; i permetrà un
millor control de les prestacions a què té dret.

Les conclusions que vostè tregui per fer renou, per fer renou,
i les conclusions totalment interessades, idò van a compte seu.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Com sempre, Sr. Conseller, no contesta. Li he demanat
millores assistencials en atenció sanitària. Ja sabem que ha
recaptat 5,3 milions d’euros. Al llarg de dos anys tres consellers
diferents, aquí en seu parlamentària, ens han dit presumptes
millores assistencials i excelAlències d’aquesta nova targeta.
Desgraciadament tot és mentida.

Millorarà l’atenció sanitària perquè es podrà accedir a la
història clínica des de qualsevol dispositiu assistencial. Això és
mentida. Com sempre, es pot accedir a la història clínica des de
qualsevol lloc, però ningú no necessita la nova targeta sanitària.
Qui té accés al sistema informàtic pot accedir a la història, però
sense targeta, a Formentera, a Menorca, a Eivissa i a Mallorca.

Es millorarà la seguretat del diagnòstic i del pacient. En
què?, com?, perquè és la història de salut per a la qual no
necessitam la targeta sanitària per accedir-hi. Fins i tot ens va
dir aquí una consellera que la nova targeta sanitària pot salvar
vides!, perquè es podrà accedir a les dades assistencials, i li torn
dir que la targeta sanitària no facilita l’accés a la història clínica.
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Tindrà accés a les voluntats anticipades; mentida, no és
accessible. Es podrà tenir accés a la sanitat privada; això va per
una altra banda. Codificarà les persones que són donants
d’òrgans; mentida. I fins i tot ens varen dir: “En definitiva, una
nova targeta sanitària que dóna serveis assistencials nous que
fins ara no teníem, i per això hem posat un taxa”, Castro dixit;
també és mentida.

Els professionals sanitaris ens diuen que no els serveix per
a res. Deroguin aquesta taxa de la targeta sanitària, que és un
frau i no significa cap millora sanitària per als ciutadans. 

Quins serveis assistencials nous...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Té la paraula, conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vostè censuri el
Govern, critiqui’l, emperò sigui una alternativa amb propostes
en positiu, proposta en positiu...

(Remor de veus)

...absolutament cap ni una n’he sentida en més d’un any que fa
que debatem cada dimarts i a les sessions de la comissió.

Li diré més. Per a vostè qualsevol excusa és bona. Vostè diu
que el nombre de Seguretat Social no apareix a la targeta
sanitària; jo li dic que no apareix, però és que a més no ha
d’aparèixer, i a vostè, que a més és metge, a vostè que a més és
metge, li donaré dues raons; la primera: en el reial decret no es
contempla ni obliga que aquest nombre aparegui, els experts del
ministeri així ho varen determinar; i, en segon lloc, vostè que és
metge, i vostè segur que ha fet domicilis, sap que les receptes es
fan amb el codi d’identificació del pacient, autonòmic o
nacional, i aquest sí que apareix a les receptes.

Li diré més. Quan els tècnics, tant de targeta com de recepta,
varen sentir les seves declaracions dins el Servei de Salut es
varen posar les mans al cap, perquè vostè sap que per fer una
recepta en paper, de les quals se’n fan 7.500 cada mes, les dades
que apareixen a la targeta són més que suficients, i els
avantatges els hi he esbrinat a la primera part de la intervenció.

Per tant el que vostè inventi quant a necessitats és paper
banyat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 3212/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a decret relatiu als principis
generals en matèria de busseig.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 3212/14, relativa a decret relatiu a
principis generals en matèria de busseig, que formula el diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. El ejercicio del buceo recreativo y
deportivo tiene una amplia tradición en nuestras islas, existiendo
un importante número de empresas que se dedican a su
enseñanza radicadas en nuestra comunidad.

En el ámbito competencial, mediante el Real Decreto 102/96
se traspasaron a nuestra comunidad las competencias en materia
de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-deportivas, que
mediante el Decreto 35/96 nuestra comunidad asumió. Mediante
el Decreto 40/07 un gobierno del Partido Popular reguló el
buceo deportivo recreativo en el ámbito de nuestra comunidad,
estableciendo las equivalencias con el régimen jurídico de las
actividades subacuáticas de ámbito nacional, que determinaban
la existencia de cuatro títulos respecto de la modalidad de buceo
deportivo recreativo y concretaban los requisitos y las
atribuciones de cada uno de ellos. 

Este govern, el actual, consciente de la importancia de la
náutica y de actividades afines, como el buceo recreativo para
nuestra comunidad, tuvo el acierto de incluir sus competencias
en la conselleria que representa al principal motor de nuestra
economía, correspondiendo las competencias autonómicas en
materia de buceo recreativo a la Conselleria de Turismo y
Deportes, de acuerdo con el Decreto 6/13.

La finalidad esencial de actuación de la administración
autonómica sobre esta materia es garantizar la vida y la
seguridad de las personas que practican este actividad, además,
como no, de preservar el medio subacuático que posee un alto
valor medioambiental, siendo la formación y experiencia
esenciales para que los participantes puedan llevar a cabo la
actividad de una manera segura. El Decreto 932/10 modificó la
normativa para obtener un título, con la formación equivalente
que permita ejercitar profesionalmente como monitor e
instructor en centros de buceo. Por ello, nuevamente, ha tenido
que ser un Govern del Partido Popular el que ha tenido que
establecer una nueva regulación, pedida por el sector del buceo
recreativo, mediante el reciente Decreto 14/14.
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Por todo ello Sr. Conseller de Turismo y Deportes, le
formulo la siguiente pregunta, ¿nos puede explicar qué supondrá
para nuestra comunidad autónoma el reciente decreto por el cual
se establecen los principios generales en materia de buceo
recreativo? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, amb l’entrada
en vigor, com ha dit vostè, del Reial Decret 932/2010, el títol de
tècnic esportiu en busseig amb escafandre autònoma, passava a
ser l’única alternativa per obtenir un títol amb la formació
equivalent per exercir professionalment com a monitor i
instructor en centres de busseig, anulAlant per tant, totes les
titulacions previstes en el decret anterior.

Aquest fet, va afectar la situació jurídica de molts de centres
de busseig ubicats a la nostra comunitat autònoma, dedicats a la
pràctica de les immersions, amb la finalitat de la contemplació,
oci i esbarjo, és a dir, en gran part turisme. D’aquí la necessitat
d’aprovar un nou decret regulador del busseig recreatiu o d’oci,
distingint-lo del busseig esportiu. 

El contingut del decret pel qual s’estableixen els principis
generals en matèria de busseig regula els següents aspectes:
l’expedició dels documents que habiliten per a la pràctica
d’aquesta activitat; el sistema d’equivalències dels títols
expedients per altres òrgans o entitats; requisits materials i
personals que han de tenir els centres que ofereixen serveis
relacionats amb les activitats de busseig recreatiu o que
imparteixen la formació de busseig recreatiu; procediments
d’autorització dels centres de busseig i el seu règim de
funcionament; requisits per a la pràctica del busseig recreatiu.
I es crea a més, la secció de centre de busseig recreatiu en el
Registre General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics
de les Illes Balears.

Queda exclòs del decret l’exercici del busseig anomenat
professional, científic i militar el qual es regirà per la seva
normativa específica i l’ensenyament del busseig esportiu que
està regulat pel Reial Decret RGE núm. 932/2010. 

Amb aquest decret regulador s’ha normalitzat la situació de
molts de centres de busseig recreatius de les illes i s’ha donat
una solució a les demandes del sector. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

I.17) Pregunta RGE núm. 3220/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'ocupació.

Dissetena pregunta RGE núm. 3220/14, relativa a dades
d’ocupació 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. Una
vegada més i per disset mesos consecutius, un any i 5 mesos,
que es diu molt ràpid però són molts mesos, dues temporades
baixes, Balears redueix les llistes de l’atur, lidera els indicadors
nacionals i acumula durant 11 mesos seguits la generació de
llocs de feina.

Satisfacció, esperança, ilAlusió en definitiva, un futur per a
milers de ciutadans i de persones que, a més a més, reafirmen
una constant com és la recuperació de la feina. Mesos difícils
com són gener, febrer i març, plena temporada baixa, la segona
en què continuam baixant la xacra de l’atur, suposen un baló
d’oxigen per continuar amb la legislatura de la presa de
decisions difícils i valentes. Queden 500 dies, 400..., cada dia
canvia l’eslògan socialista, ja dic, queden 500 dies per tancar la
legislatura de la recuperació econòmica, la legislatura de la
ruptura amb la crisis econòmica, el caos i el pessimisme que va
marcar l’anterior.

Fa mils dies, ningú no hagués donat un euro en pensar que
avui podríem sentir les xifres positives de l’atur. I estic segura
que al final de la legislatura les comparacions entre el 2011 i el
2015 seran massa evidents i diferents, un abisme. I no només
milloram les xifres de l’atur, sinó que també aquests dies s’han
fet públiques les dades del Ministeri de Treball sobre autònoms,
on som líders nacionals en el primer trimestre del 2014, amb un
creixement cinc vegades superior a la resta d’Espanya.

En definitiva Sr. Conseller, ens agradaria conèixer la seva
valoració sobre les darreres dades de l’atur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, yo creo que la reflexión es
sencilla, 17 meses disminuyendo los datos de desempleo, como
usted bien dice, casi un año y medio y 11 meses creando empleo
neto, casi 1 año. Además en temporadas o en meses que
evidentemente no son de alguna forma lo que llamamos
temporada alta. ¿Qué quiere decir? Que esto es un cambio de
tendencia, yo creo que en los datos siempre hay que analizar las
tendencias y hoy podemos empezar a decir que la tendencia es
clara y el cambio del modelo de destrucción de empleo a un
modelo de generación de empleo se ha dado.

Y además este cambio de tendencia no se ha dado nada más
que por una explicación, o sólo tiene una explicación, un
modelo claro y una hoja de ruta, y lo digo porque esta mañana
hablábamos de hojas de ruta. Existía y existe una hoja de ruta
para cada una de las circunstancias y situaciones en las que nos
encontrábamos y nos encontramos, en el 2011 había una y hoy
empezamos a tener otra.



5700 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 122 / 8 d'abril del 2014 

 

Si nos vamos a los datos, además, todos los sectores en el
ámbito del desempleo están empezando a desarrollar tanto
empleo como actividad económica, y hablamos de sectores de
la construcción, de sectores de servicios, que no solamente
hostelería y comercio, y del resto de sectores.

Pero además, también estamos cambiando el nivel de
contratación. Empezamos a tener signos, tendencias de nuevo
a que los contratos están empezando a subir a larga duración y
que la calidad de los contratos empiezan a mejorar. Pero,
además, si nos vamos a colectivos, el colectivo de desempleados
de más de un año está empezando a mejorar, están empezando
a encontrar empleo de una forma constante y continua, y los
colectivos menores de 25 años, nuestros jóvenes, llevan más de
18 meses disminuyendo las cifras del paro.

No cabe decir otra cosa además, que creo que es muy
importante y todos estamos de acuerdo, estamos en una
situación complicada y tenemos que seguir trabajando, tenemos
que seguir identificando actuaciones para mejorar estas cifras,
pero el cambio de tendencia se ha dado y los datos están
empezando a dar resultados. Qué no decir en estos momentos
que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, que el Plan
de empleo, que entre todos vamos a consensuar, será el
lanzamiento definitivo para que estos colectivos puedan tener
expectativas de trabajo y mejoren su situación actual.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 3210/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a dades econòmiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta RGE núm. 3210/14, relativa a dades
econòmiques que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta
del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, segons la Direcció
General d’Economia i Estadística, les Illes Balears varen tancar
el 2013 amb un creixement del 0,3%. Però l’Institut Nacional
d’Estadística desmenteix aquesta dada i ens diu que el PIB a les
Illes Balears en realitat va caure un 0,4%. És vera que aquesta
és una de les millors dades de les comunitats autònomes,
juntament amb les Illes Canàries, però no parla de creixement
econòmic, sinó de recessió econòmica encara.

Com explica aquesta diferència, Sr. Bauzá?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, tots volem els resultats positius i el més aviat possible,
sense cap dubte. Però miri, les dades econòmiques que està
demostrant la nostra comunitat jo crec que són acceptablement
positives.

Aquestes dades que vostè compara no fan referència als
mateixos indicadors, per tant, no poden ser comparables. Però
sí li diré que a l’any 2013 el creixement econòmica va ser d’un
0,3% i en aquest cas, a l’any 2014, la previsió és
aproximadament d’un 1%.

Com he dit sempre, aquest Govern des del primer minut es
va posar en marxa precisament per prendre les mesures
necessàries i adequades per sortir d’aquesta recessió. I
precisament ara ja es comencen a veure els seus fruits. Però
aquestes dades, Sr. Barceló, ni tan sols es poden comparar
perquè són totalment diferents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí Sr. President, són dades del PIB, de variació del PIB.
Mirin, vostès duen 1.000 dies embullant, 1.000 dies enganant,
això és el que passa. En realitat vostès tenen un missatge, aquest
de pel bon camí, un missatge, per cert, que els ciutadans ja no
s’ho creuen, avui hem conegut les dades del CIS les quals diuen
que la major preocupació dels ciutadans precisament és l’atur,
és la situació econòmica.

Nosaltres els proposam un debat sobre el model econòmic
de futur Sr. Bauzá, perquè garanteixi prosperitat compartida per
a tots, Sr. Bauzá. Un model o un debat que ens expliqui per què
hem passat de ser la primera comunitat autònoma en renta per
càpita en els anys vuitanta, quan teníem 5 milions de turistes, i
per què ara, que tenim 13 milions de turistes, hem passat a la
setena, Sr. Bauzá. Però a vostès no els interessa aquest debat, no
volen aquest debat.

Vostès parlen de què gestionen el canvi, i què vol dir això de
gestionar el canvi? Bé, el que vostès han fet és 1.000 dies
gestionant de manera autoritària, sense consens; 1.000 dies
trepitjant els drets de la gent, Sr. Bauzá; 1.000 dies en què
ignoren l’increment de la precarietat, Sr. Bauzá; 1.000 dies en
què ignoren l’increment de la pobresa, Sr. Bauzá; 1.000 dies que
gestionen un canvi que crea més desigualtats, que deixa 20.000
persones sense targeta sanitària, que deixa la meitat dels nostres
joves a l’atur. Aquesta és la realitat del que passa, un 80% de
contractes precaris, Sr. Bauzá.
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La bona notícia és que ja només queden 500 dies perquè
s’acabi aquest Govern que ha estat el que ha creat més
desigualtats i més pobresa, mai vista a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. President per respondre. Quan vostè
vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, qualsevol que l’escolti pensaria que vostè té la solució per
sortir d’aquesta situació de crisi. Però tothom sap què va passar
quan vostès varen governar i ens varen dur a aquesta situació de
crisi.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, vostès poden venir aquí cada setmana i ens poden
donar lliçons i lliçons, sempre de paraula, mai amb fets, per tant,
nosaltres ja estam acostumats a escoltar les lliçons magistrals
d’aquesta bancada, que feien tot el contrari quan governaven.

Però li diré una sèrie de dades, que no són mentides, com
vostè diu, sinó que són dades absolutament contrastables, que
vostè les pot mirar i a més no són dades que ha emès aquest
govern, miri, 17 mesos baixant les xifres d’atur; 11 mesos
liderant l’ocupació neta; una de cada cinc afiliacions es
produeix a les nostres illes; dèficits de l’1,28%, això significa
no anar al crèdit, no demanar més interessos, en definitiva,
alliberar crèdit per als petits i mitjans empresaris; augmenta la
inversió privada, augmenta la confiança empresarial. Podem
pagar els proveïdors.

Tot això no és mentida, és una realitat que a vostè no li
agrada simplement escoltar.

Però miri, quan vostès van ser a punt de dinamitar aquesta
comunitat econòmicament, vostès varen demostrar que no
sabien governar, que no sabien gestionar i que l’únic que sabien
era gastar i gastar. Vostè es demana com és possible que hagi
baixat la renta per càpita entre l’any 2007 i l’any 2013?
Simplement perquè varen governar durant quatre anys vostès i
vostès ens varen dur a aquesta situació.

Però li diré una altra cosa, miri, aquest Govern fa les coses
serioses, amb un Govern responsable que l’únic que fa és
simplement fer feina i duem les Illes Balears a un model de
recuperació econòmica i, a més, lideram la recuperació
econòmica d’Espanya. 

Per tant, Sr. Barceló, el primer que ha de fer és no posar en
entredit no només el que fa aquest Govern, sinó el gran esforç
de tots els ciutadans. I que vostès ens venguin a donar lliçons
magistrals, quan vostès ens varen dur a allò que ens varen dur,
crec que simplement sobren els comentaris.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 3226/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestió del Govern a
menys d'un any de les eleccions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta RGE núm. 3226/14, relativa a gestió del
Govern a menys d’un any de les eleccions, 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, entram a la recta final
de la legislatura, falta menys d’un any per dissoldre aquest
Parlament. La setmana passada li vaig parlar de com ha
governat i ho ha fet des de la prepotència, l’autoritarisme i la
incapacitat absoluta d’escoltar i de dialogar.

Avui li vull parlar del que ha fet, però millor primer em
digui vostè com valora la gestió del seu Govern. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. President per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. El primer que vull fer és donar-li l’enhorabona per
la seva victòria d’aquest diumenge passat. Crec que ha dit als
mitjans de comunicació fa una estoneta que no he estat ni tan
sols capaç de felicitar-la. Doncs miri, la felicit aquí i no només
la felicit, sinó que li don l’enhorabona i estic molt content que
hagi guanyat vostè i a més estic molt content del seu resultat.

Per tant, el que li diré, i passant a la pregunta, és que,
evidentment, tot a la vida és millorable, sense cap dubte, i
evidentment també la gestió del Govern és millorable, però
també li puc dir que la meva valoració de la feina que ha fet
aquest Govern, durant aquests tres anys pràcticament, és
positiva.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, gràcies per
l’enhorabona. El convit que escolti i deixi participar els
ciutadans, encara que no sé si per a vostè no serà molt bo el
resultat al final.
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Jo no sé a quin món viu Sr. President del Govern, però la
realitat dels ciutadans és molt diferent de la que vostè dibuixa.
Anem a resumir el resultat de les seves polítiques d’aquesta
legislatura.

Amb el mateix nombre més o manco d’aturats del que
nosaltres deixàrem a la passada legislatura, tenim més
precarietat laboral, més aturats de major durada, més joves
inactius i explotació de molts treballadors. Un 20% de ciutadans
en situació de pobresa. Han fiblat a imposts la classe mitjana i
treballadora d’aquesta terra. Han acomiadat milers de
treballadors públics. Han posat de nou les Illes Balears en
venda, el nostre territori ja torna tenir preu davant els
especuladors urbanístics. Han menyspreat i maltractat els
ajuntaments i consells insulars. Ja no tenim sanitat universal.
Els pensionistes paguen els medicaments. Les llistes d’espera
se’ns disparen. Han creat un conflicte educatiu sense
precedents. Tenim menys recursos a l’educació pública, però
alhora han pogut concertar un colAlegi de l’Opus Dei que separa
els nins de les nines.

(Remor de veus)

Ha estat intolerant i duríssim amb els febles i ha servit
submisament alguns interessos econòmics...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor!

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

...i al Govern Rajoy. Ha acotat el cap a Madrid i ens hem
quedat a la cua d’Espanya. Ha dirigit un Govern absolutament
ineficaç per resoldre els problemes dels ciutadans. Basta veure
que l’ha canviat de dalt a baix, Sr. President, i no ha servit
absolutament per a res.

Sr. President, ha començat el compte enrera i ho he comptat,
li queden exactament 412 dies per sortir del Consolat...

(Remor de veus)

A no ser, a no ser, és clar, Sr. President, que demani l’opinió
als batles, als militants i simpatitzants del Partit Popular, que tal
vegada el traurien fora avui mateix. Basta veure Sr. President,
que si el president Cañellas ha d’intervenir per posar ordre, és
que, efectivament, Sr. Bauzá, ho està fent molt malament.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, simplement
li vull recordar que ha acabat el procés de primàries i que no fa
falta que faci aquest discurs que segurament la va ajudar a
guanyar les eleccions...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Miri, el primer que vull fer és que vostè ha partit d’una
afirmació que és falsa, com pràcticament tot el que ha dit, que
tenim el mateix nombre d’aturats que quan vostès acabaren de
governar...

(Remor de veus)

Diu que sí? Ja no diu res, bé, normal, simplement perquè és
fals com tot el que ha dit.

Miri, Sra. Armengol, li puc assegurar que aquest Govern ha
pres un seguit de decisions que no tornaré repetir, però li diré les
decisions objectives amb resultats que no són dades que ha
emès aquest Govern sinó que són dades que vostè pot valorar.
Miri: baixada de l’atur; increment d’afiliació; pagam els
proveïdors... -vostè se’n riu, jo ho entenc que se’n rigui, perquè
no pot fer altra cosa-;...

(Remor de veus)

... hem aprovat la Llei del sòl, la Llei general turística, la
Llei de finançament de consells. En definitiva podria dir un llarg
etcètera, però el més important, el més curiós és que vostès
venen aquí i ens volen donar lliçons del que vostès no varen fer.

Però miri, com valora..., perquè nosaltres tenim dades que
són objectives i no interpretables, i vostè, amb dades objectives
que són positives, ens valora molt negativament, no ho qüestion.
Com valoraria vostè la gestió del pacte d’esquerres amb unes
dades negatives? Com valoraria vostè la seva gestió que va
deixar en el consell actual de la presidenta Salom amb dades
negatives? Si a nosaltres ens valora molt negativament amb
dades objectives, no interpretables, que són positives, ja no vull
pensar com valoraria vostè...

(Remor de veus)

Evidentment ja ho sabem.

En definitiva, miri, Sra. Armengol, aquest govern és un
govern que fa feina, el Govern del pacte era un govern
calamitós que ens va dur on ens va dur. I simplement, vostè ja
pot fer tots els discursos que vulgui en clau interna, però aquest
discurs en el carrer no és que no li compri ningú, sinó que
simplement no la volen per enlloc.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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II. InterpelAlació RGE núm. 87/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llei de finançament dels
consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 87/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llei de finançament dels
consells insulars.

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

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Els consells insulars són les institucions de Govern de cada una
de les Illes i n’exerceixen el Govern, l’administració i la
representació a cadascuna alhora que gaudeixen d’autonomia en
la gestió dels seus interessos. Aquesta és tota una declaració de
principis recollida en l’Estatut d’Autonomia, els ho torn repetir,
els consells insulars són les institucions de Govern de cada una
de les Illes, però les declaracions de principis malauradament no
són mai suficients, necessiten anar acompanyades d’un corpus
jurídic que les enforteixi, d’unes accions de govern que els
reconeguin i d’una estima colAlectiva sorgida de l’acció
individual de cada un dels ciutadans de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera envers els seus governs insulars.
Som, de fet, una comunitat massa jove que es coneix i es
reconeix poc a ella mateixa i que precisament per açò demanam
molts d’esforços, molta cura, molta atenció al batec emocional
dels ciutadans que la conformen, si el que perseguim realment
és enfortir-la. 

Sense els consells insulars no hi ha comunitat autònoma de
les Illes Balears, i aquesta per consolidar-se els necessita
musculats, els necessita amb la capacitat d’arribar a cada un dels
racons de les nostres illes, els necessita amb l’autonomia per
expressar lliurement les seves necessitats, les seves ilAlusions,
les seves preocupacions i per açò mateix hem de reconèixer, si
volem ser justs, el molt que han avançant al llarg d’aquests més
de trenta anys els consells insulars. Han guanyat en
competències, en recursos, en capacitat reglamentària, han
guanyat en autonomia, en estructura i en capacitat de resposta
i mentre fèiem tot açò a la vegada enfortíem la nostra comunitat,
mentre construíem els consells insulars consolidàvem
l’estructura de les Illes Balears. 

Clar que no ha estat fàcil, però fins ara sempre havíem
caminat fix endavant, fins ara, no, fins ara no, fins el principi
d’aquesta legislatura perquè al llarg d’aquesta legislatura els
consells han vist com se’ls reduïen els recursos, perdien
autonomia o el mateix president arribava a plantejar-ne la
supressió d’alguns. 

Els consells insulars, ho deia abans, necessiten d’un corpus
jurídic que els enforteixi, d’una legislació que els reconegui
aquesta capacitat de Govern que l’Estatut els estableix i dins
aquest corpus jurídic la Llei de finançament dels consells
insulars, ho sabem tots, és una de les claus de volta de la nostra
arquitectura, una de les peces fonamentals que condiciona

directament la capacitat dels consells per exercir el govern,
l’administració i la representació a cada una de les Illes.

Per això, Sr. Conseller, ens ha sorprès tant que de forma
unilateral, sense el suport de cap altra força política d’aquesta
cambra, vostès hagin decidit modificar la Llei de finançament
no per millorar-la sinó tot el contrari, per llevar els recursos
econòmics als consells insulars. I és que, com els crancs,
aquesta és una llei que camina cap enrere perquè aprofitant el
context de crisi econòmica romp acords, redueix aportacions i
evita els compromisos pendents. 

Li explicaré, Sr. Conseller, els cinc punts, les cinc passes
enrere, els cinc retrocessos d’aquesta llei de finançament que
vostès ja han aprovat per Consell de Govern. 

Primera passa enrere: la ruptura dels consens entre les
diferents forces polítiques que permeté l’actual llei de
finançament. Li vull recordar que aquesta, la que està vigent en
aquests moments, va ser un gran acord entre govern i oposició,
una llei que va ser conseqüència d’un treball conjunt i d’un
pacte estable que vostès dinamitaran en el moment que aprovin
tot sols, en plena solitud, la llei que han començat a tramitar. Els
projectes importants, els claus, els que surten d’acord de tots i
fan que tots ens identifiquem, quan una de les part el romp i
pretén atribuir-se la seva exclusivitat, resulta que per molta
majoria absoluta que tengui acaba sempre per debilitar-la. I aquí
ve la primera pregunta: Sr. Conseller, està disposat a treballar
per un acord parlamentari que atorgui a la nova llei de
finançament la mateixa fortalesa que l’actual?, està el Govern
disposat a treballar colze a colze amb l’oposició?

Segona passa enrere, Sr. Conseller, que fa referència a la
nova llei de finançament: es redueixen les aportacions del
Govern als consells insulars. Des que vostès han arribat en
aquesta legislatura han retallat bestretes, han congelat
increments d’IPC i han eliminat o reduït convenis, com ara el de
promoció turística o el de carreteres. En total més de 72 milions
d’euros anuals que el Govern deixa d’ingressar en els consells
insulars amb la nova llei. Ja sé que després vendrà aquí i ens
explicarà que amb la llei que han aprovat suposarà una
aportació addicional de 31 milions d’euros, però el que no diu
mai és que prèviament i al llarg d’aquests tres anys vostès n’han
retallat 72 i que els 31 que vostès proposen no són suficients per
garantir l’statu quo de fa tres anys. Ho torn repetir, perquè vull
que quedi molt clar, el Govern amb aquesta llei retallarà 40
milions d’euros cada any als consells insulars i consolidarà així
les retallades que ha fet al llarg d’aquesta legislatura. N’hi posa
31, és cert, però prèviament n’hi ha retallat 72, per tant, tenim
40 milions d’euros manco per als consells insulars. I aquí ve la
segona pregunta: Sr. Conseller, està disposat a garantir als
consells insulars les mateixes aportacions que hi havia el 2010
amb l’increment de l’IPC?, està disposat a mantenir les
mateixes aportacions actualitzades que hi havia al final de la
legislatura passada?
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Tercera passa enrere: el Govern no assumeix com a pròpies
les bestretes que ell mateix han aprovat. Cada any al llarg
d’aquesta legislatura el Govern Bauzá ha aprovat, el Govern
Bauzá ha aprovat via pressuposts generals 31 milions d’euros en
bestretes a compte del nou sistema de finançament, igual com
es feia la legislatura passada, en aquell cas eren 46. Ha de
quedar molt clar, idò, que aquestes bestretes els consells no les
han de retornar al Govern perquè eren per executar
competències pròpies dels consells insulars i anaven a compte
del nou sistema de finançament. Però ara, i per a sorpresa de
tots, quan arriba el nou sistema de finançament el Govern es
nega a assumir les bestretes aprovades i deixa a l’aire el fet de
saber si els consells hauran de retornar o no retornar aquests
doblers. I aquí ve la tercera pregunta: Sr. Conseller, per quin
motiu el Govern no vol assumir les bestretes aprovades per
vostès i es nega a reconèixer-ho en la nova llei de finançament
dels consells insulars?, com pot ser que una qüestió de tants de
milions d’euros quedi sense resoldre amb la nova llei?

Quarta passa enrere: la millora del finançament autonòmic,
finançament autonòmic aconseguit en els dotze darrers anys no
ha repercutit per a res sobre els consells insulars. Ara ja sabem
que les Illes Balears es troben a la mitjana del finançament per
càpita a nivell estatal, que amb l’actual sistema hem passat com
a comunitat autònoma d’estar els darrers de tots a estar a la
mitjana, i que això representa uns ingressos addicionals de 550
milions d’euros anuals, 550 milions d’euros anuals de més
destinats a les competències de les comunitats autònomes, dels
quals, li vull recordar, els consells en són part. Per tant, jo li vull
demanar, per què, si tant Govern com a consells gestionen les
competències pròpies de la comunitat, per què els 550 milions
d’euros addicionals se’ls ha quedat tots el Govern? No troba que
una part d’aquests 550 milions addicionals haurien d’haver
repercutit sobre els consells insulars per ajudar a pagar
competències com ara benestar social, carreteres o cultura? I
aquí ve, Sr. Conseller, la quarta pregunta: està disposat a
repercutir sobre els consells insulars una part d’aquests
ingressos addicionals que el Govern ja rep per part de l’Estat?
Per què la nova llei de finançament que vostès proposen no ha
inclòs el reconeixement d’una quantitat ja produïda sobre els
consells insulars?

I cinquena passa enrere: la poca transparència d’un model
fosc i opac. Prou vegades he sentit el conseller parlar de
l’arbitrarietat del sistema de finançament i de la necessitat de
guanyar en transparència i en claredat, però resulta que ens hem
trobat amb un model de repartiment on l’arbitrarietat i la manca
d’explicació s’evidencien amb els paràmetres i amb els factors
correctors editats. I aquí ve la cinquena pregunta: Sr. Conseller,
està disposat a replantejar-se les fórmules que determinen el
repartiment del fons interinsular de finançament de serveis, del
fons de compensació interinsular o del fons de convergència?
Està disposat a aportar transparència en el nou model de
finançament que ha proposat? 

Cinc qüestions, Sr. Conseller, cinc passes enrere que esperen
una explicació raonada per part del Govern i que haurien de
respondre a aquesta interpelAlació que li hem formulat. Esperam,
Sr. Conseller, que respongui per què vostès han decidit rompre
unilateralment els acords parlamentari en matèria de
finançament dels consells insulars. Esperam, Sr. Conseller, que
respongui per què vostès han decidit reduir les aportacions
econòmiques als consells insulars. Esperam, Sr. Conseller, que

respongui per què vostès han decidit no assumir com a pròpies
les bestretes que vostès mateixos han aprovat. Esperam, Sr.
Conseller, que respongui per què vostès han decidit no
repercutir sobre els consells insulars les millores econòmiques
a la comunitat com a conseqüència d’un millor finançament
autonòmic. Esperam, Sr. Conseller, que respongui per què el
Govern no està disposat a aportar claredat i transparència en el
nou model de finançament quan açò havia estat una (...)
reiterada per part seva en matèria de finançament. 

Sr. Conseller, si canviem la Llei de finançament dels
consells insulars li demanam que sigui per a bé, que sigui per
enfortir els consells, que sigui per dotar-los de més recursos i de
més capacitat de govern, si modificam la llei que sigui per
reafirmar aliances polítiques, per reforçar pactes d’Estat...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

... si modificam la llei que sigui per aportar més seguretat, més
claredat i més transparència. Si no, cregui’m, Sr. Conseller, si
no l’únic que haurà aconseguit és debilitar encara més els
consells insulars.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern té la paraula el
conseller d’Economia i Hisenda.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pons. Ara, al final de la
seva intervenció, ha reconegut vostè el que varen practicar
quatre anys enrere que és que com que no es posaven d’acord,
idò, ho deixaven anar. Al final de la seva intervenció és el que
vostè ens proposa aquest matí.

Malgrat això, vull agrair-li, Sr. Pons, la possibilitat de
debatre amb relació a aquest projecte de llei de finançament dels
consells insulars, un projecte de llei que es troba en tramitació
en aquesta cambra, en concret el tràmit de recaptació d’opinions
i informació del dossier va acabar ahir, i ara ens trobam en un
tràmit d’esmenes fins el dia 16 d’aquest mes. Per tant, tendrem
el debat normal de la tramitació d’una llei en aquesta cambra i
alhora tendrem avui aquest debat que deriva d’aquesta
interpelAlació d’urgència que vostè avui planteja. 
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Deixi’m dir-li una cosa amb respecte, si el que pretén amb
una interpelAlació d’urgència prèvia al debat d’un projecte de
llei en aquesta cambra que ja es troba en tramitació és cercar la
confrontació, el Govern no entrarà en aquest debat, no entrarà
en el debat de la confrontació. 

Vostè ha plantejat quatre o cinc qüestions. Deixi’m dir-li
respecte de la primera de les qüestions plantejades, la creació de
la Llei de 2002, del Consell Financer Interinsular, venia a
reconèixer una cosa i és que les qüestions de finançament dels
consells insulars els que les han de debatre són els consells
insulars, i la creació d’aquell consell financer interinsular
obligava el Govern a debatre en primer terme amb els consells
insulars l’aprovació d’aquesta llei. 

Jo no sé si vostès en la legislatura passada varen plantejar en
cap cas la possibilitat, com tocava legalment, de modificar la
Llei de finançament, si la varen plantejar en algun moment al
Consell Financer Interinsular, si varen aconseguir l’acord dels
consells insulars respecte d’una possible modificació de la llei
o no. El cert és que la llei no es va modificar quan tocava,
segurament perquè feia falta el consens dels quatre consells, i
aquest govern ha aconseguit el consens dels quatre consells.
També, en aquell moment, podrien haver aprofitat per
incorporar al finançament dels consells la pluja, la pluja de
milions que, segons vostè, suposa per a la comunitat autònoma
el sistema de finançament autonòmic de 2009.

En comptes de tot això varen emprar uns criteris
perfectament diàfans, perfectament lluminosos que responen a
criteris totalment objectius que és dir, miri, us lliurarem
bestretes de tresoreria, Mallorca 37,5, no sé per què, però 37,5;
Menorca 4,5, 4,5 milions, no sé per què, però 4,5 milions;
Eivissa també 4,5 milions perquè aquesta és la pràctica de tota
la vida. Bé, són uns grans criteris objectius. 

Miri, deixi’m dir-li respecte de les diferents qüestions que
vostè posa de manifest i després d’aquest acord del Consell
Financer Interinsular, l’avantprojecte de llei després ja aprovat
per Consell de Govern, projecte de llei, ha tengut diverses fases
i la voluntat del Govern, idò, és manifesta. Vostès al tràmit
d’alAlegacions varen presentar una sèrie d’esmenes i així,
primer, respecte de la seva apreciació que la llei només
actualitzava el fons de convergència i no tota la massa
homogènia de finançament, el Govern va acceptar la seva
alAlegació en el sentit d’aclarir, efectivament, que el que
s’actualitza és d’acord amb l’increment d’ingressos de la
comunitat autònoma, és tota la massa homogènia de
finançament, article 12.2. El mateix també, acceptant la seva
alAlegació vàrem incorporar respecte de la massa no homogènia
de finançament.

Tercer, el projecte de llei trasllada els possibles increments
d’ingressos de la comunitat autònoma que derivin del sistema
de finançament autonòmic. I amb això complim
escrupolosament l’Estatut i gràcies a això també m’agradaria
dir-li que també traslladam, fins i tot no ens tocaria, però també
traslladam increments d’ingressos que es varen produir o que
s’haguessin pogut produir en el sistema de 2009, per això, per
això incorporam pressupostàriament 39,5 milions més cap als
consells. I aquesta quantitat sumada a l’anterior passa a ser la
nova garantia de mínims que tendran els consells, de tal manera
que no podran baixar d’aquí, perquè no em dirà vostè que les

bestretes de tresoreria a compte d’una llei de finançament que
mai no varen aprovar constituïen una forma de fer partícips als
consells insulars de la millora del sistema de finançament
autonòmic de què tant parla.

Quart, també hem incorporat la seva petició que el
finançament dels consells sigui totalment incondicionat, de tal
manera feim un sistema progressiu i en tres anys el finançament
és incondicionat totalment. Ara han de destinar una determinada
quantia derivada del fons de cooperació a inversions de capital,
o sigui a capital i en tres anys això desapareix. 

També, en cinquè lloc, s’ha incorporat la seva petició
respecte que quedàs clara la imputació dels plurianuals de
carreteres i serveis socials de tal forma que aquests plurianuals
de la comunitat autònoma que responien al finançament
d’aquestes competències es paguen tots l’any 2015. 

El Govern ha intentat dialogar, entendre les seves posicions
i vostès el que fan és una interpelAlació d’urgència quan ja es
tramita la llei. El Govern ha intentat parlar amb vostès i
explicar-los les coses que no quedaven clares, però bé, vostès
continuen amb el seu mateix discurs. 

Deixi’m dir-li una cosa respecte del sistema de finançament
autonòmic i la repercussió que pugui tenir en la Llei de
finançament dels consells, perquè vostè va, amb allò dels 500
milions d’euros, va a tota, deixi’m aclarir-li. Miri, ingressos de
la comunitat autònoma l’any 2008 derivats del sistema de
finançament autonòmic, 1.602 euros per càpita; ingressos de
2009 derivats del nou sistema de finançament autonòmic, 1.863
euros per càpita, compte!, aquests de 2009 ens els fan tornar,
eh?, a raó de 31 milions d’euros cada any, en les liquidacions
negatives de 2009; ingressos de 2010, 1.647 euros per càpita; de
2011, 1.492 euros per càpita; de 2012, 1.798; de 2013, 1.790; de
2014, 1.746; és a dir, el darrer any de l’anterior sistema, 1.602
per càpita i enguany 1.776, un increment de 144 euros per
càpita, és a dir, 144 milions d’euros i no 500 com vostè diu.

I és veritat, perquè el Govern és sincer i és honest en aquest
debat, que resten per rebre 1.000 milions d’euros, gràcies a
aquest sistema diferit d’ingressos que varen pactar vostès amb
aquesta llei.

Respecte de la poca transparència, bé, ja li he dit, no?, ja
m’explicarà vostè quin sistema seguien per repartir les bestretes,
quins criteris seguien per repartir les bestretes; en tot cas, podem
debatre i amb els mateixos números i amb els mateixos diners
provi vostè de repartir les ponderacions de les variables; ens fa
una proposta, es posa d’acord amb els quatre consells insulars,
amb un repartiment de variables diferent del que aquí proposam.
En tot cas, en aquesta llei, la qual és molt diferent de l’anterior,
perquè l’anterior no tenia en compte ni serveis socials ni
carreteres, amb aquesta llei s’inclouen els serveis socials amb
un pes del 49%, perquè és una gran competència que exerceixen
els consells, i carreteres amb un pes del 29%.
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Si vostè discuteix que els serveis socials s’han de repartir en
funció de la població de dret, de la població de més de 65 anys,
de la població de menys de 18 anys, de la dispersió de la
població en el territori, doncs ho pot discutir, trobi l’acord dels
quatre consells i en parlarem.

Deixi’m dir-li també una altra cosa, és possible que vostès
fa tres anys incorporassin al paper altres coses, ja veim que al
paper no, perquè al pressupost no venien les bestretes,
simplement eren bestretes extrapressupostàries, però és possible
que vostès incorporassin moltes coses sobre el paper, però a la
pràctica no es pagaven, les bestretes de Tresoreria només es
varen pagar un any, no es pagaven. Per què, per què no es
pagava? Perquè al mateix temps, vostès deixaven en el calaix de
la sanitat pública 300 milions d’euros; perquè al mateix temps
vostè no reconeixia places de dependència, de tal manera que
vostè pot venir aquí a fer un discurs molt polit, de hace tres
años, hace tres años, però ho ha de contar tot.

El Govern continua disposat a continuar parlant en el tràmit
parlamentari de la llei i ho farem, crec que li he deixat clar que
la nostra voluntat ha estat incorporar totes aquelles coses que
creiem que són possibles i que tenen raó i que són responsables;
a partir d’aquí continuarem fent feina cercant aquest acord.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la paraula
l’autor d’aquesta interpelAlació, el diputat Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li hauré de dir,
l’oposició va conèixer aquesta llei pels mitjans de comunicació,
en va tenir informació pels mitjans de comunicació i just la vam
rebre, vam demanar una interpelAlació urgent, qui controla el
Parlament són vostès, arriba ara, però fa tres mesos que la van
presentar públicament i no ens ho havien dit, ni la coneixíem en
absolut.

Però li diré, n’estic convençut que vostè vol un acord i que
està disposat a cercar-lo, però li he de demanar: i el president
Bauzá, el Govern, de ver vol aquest acord? Hem tingut
l’oportunitat de rallar-ho més d’una vegada i la pregunta meva
no ha estat si vostè volia un acord o no, sinó si el president
Bauzá estava disposat a arribar a un acord o no. I aquesta
pregunta vostè no me l’ha respost.

Miri, Diari de Sessions, 26 de març del 2002, Sr. Joan
Huguet, dels històrics i dels veterans d’aquesta casa, del Partit
Popular, portaveu en aquell moment, començava: “Sr. Conseller
el vull felicitar, vostè ha aconseguit presentar un projecte de llei
i, com diria un company nostre, -feia aquí ell una broma-  elevar
el vuelo gallinaceo de este gobierno per transcendir per damunt
les picabaralles que sembla que tenen massa cabuda en aquest
parlament i transcendir, com he dit, a un tema molt important,
el tema de la finançació dels consells insulars.” El felicitava, i
després el Partit Popular votava a favor.

Aquest és el plantejament que nosaltres li volem fer, està
disposat a arribar i a passar per damunt d’aquestes coses en ares
del consens de totes les forces polítiques? Els presidents dels
consells ni els veiem aquí, per tant ja sabem la directiu que
marquen, el que el president els digui, ni la cortesia
parlamentària d’assistir a un debat que els afecta directament,
cap interès, ho donen per perdut, Sr. Conseller. Per tant, poques
esperances podem tenir.

Però jo li tornaré recordar, vostè ens ha plantejat aquí, ens
ha rallat del polida que és la caixa, però en absolut de quants
bombons manco hi ha, li vaig posar aquest exemple i li torn
posar ara, una altra vegada: l’actual Llei de finançament vostès
ja l’han modificada, l’actual, la que és en vigor, ho han fet a
través de la Llei de pressuposts generals d’aquesta comunitat
autònoma, per a què? Per congelar l’actualització de l’IPC. Si
anam a aquests tres anys fins al 2013, els consells han deixat de
rebre, han perdut l’actualització per un valor d’11 milions
d’euros, i vostè aquests números els té.

A la vegada, vostès, que tant critiquen les bestretes, cada any
les han aprovades, però en menors quantitats, basta mirar-se el
pressupost del 2012 i 2013, veurà 35 milions d’euros cada any,
ho sap perfectament vostè. I ara aquests els hem de restar,
efectivament.

I què més han fet? Doncs han retallat, per exemple, els
convenis de carreteres, un 45%, 14 milions d’euros manco.

Què ho sumam tot açò, només açò? Els podria posar la
promoció turística dels Consells de Menorca o d’Eivissa, n’hi
podria posar molts altres d’exemples, li pos aquests tres: les
bestretes, que ja no hi seran; l’IPC i el conveni de carreteres, 46
milions d’euros de bestretes, 11 d’actualització d’IPC, 14,5 de
retallades del conveni de carreteres, total 71 milions d’euros.
Aquests 71 milions d’euros, vostès els volen compensar amb 31
milions d’euros, i jo els ho dic, sí, és cert que ara n’hi posen 31,
però durant tres anys n’han retallat 70.

I quina és la conclusió? Que els consells perden 40 milions
d’euros. A açò li diuen el negoci de Na Peix Frit, i entenc ara,
en tot cas, com és que els presidents no són aquí asseguts,
perquè els fa vergonya, perquè els fa vergonya, Sr. Marí.

(Remor de veus)

I aquí devora ens trobam. Tampoc no ha volgut respondre,
Sr. Conseller, perquè no vol reconèixer en aquesta llei les
bestretes que hi ha. Pujarà aquí dalt i ens dirà per què la llei no
diu que els consells no han retornar les bestretes, tal com està
pactat no a la legislatura passada, no, aquesta amb vostès
mateixos, amb el Sr. Bauzá i amb els presidents? Per què la llei
no fa aquesta referència? Ens ho explicarà ara en el segon torn,
Sr. Conseller?
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Vostè ha reconegut, ens pot dir el que vulgui, ja ho han vist
per tot, els seus informes que remet a Madrid diuen que hi més
de 500 milions d’euros addicionals per a aquesta comunitat
autònoma, vostè ho va dir aquí, els mitjans de comunicació ho
van recollir.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Doncs miri, no només ens llegim els diaris sinó que ens
llegim els seus informes. I és més, agafarem aquest informe i
l’arribarem als mitjans de comunicació, perquè se n’adoni que
el que vostès els escriuen no s’ho llegeix, i vull pensar que sí,
Sr. Conseller, i vull pensar que sí.

Què fem amb aquests recursos? Aquests recursos són per
gestionar competències de la comunitat autònoma, del Govern
i dels consells insulars, no seria lògic que una part hagués pogut
repercutir? Per què no ho han volgut tenir en compte, perquè no
ho han volgut introduir? Aquests són, Sr. Conseller,
plantejaments que els fem.

I aquí devora els demanàvem que negociïn un nou sistema,
o els fem un plantejament, d’acord?, que estan negociant, i als
presidents els ho haurien de dir, que han negociat un sistema en
el pitjor moment econòmic; que aquesta pressió tremenda de les
retallades i del dèficit a vostès els ha sortit bé, perquè els ha
suposat condicionar-los a la baixa. I quan venguin els moments
de bonança, seran esclaus d’una llei de finançament definitiva
la qual s’haurà pactat en el pitjor moment, amb la pressió del
president Bauzá, que l’únic que haurà representat seran menys
recursos per als consells insulars. Açò és el que no voldríem.

I li proposam: tengui en compte les bestretes, actualitzi
l’IPC, reconegui que hi ha hagut més ajudes i incorpori tot açò
a aquesta llei, i a partir d’aquí cerqui aquest acord, el qual seria
perfectament possible amb totes les forces polítiques. Aquest és
el plantejament que nosaltres li fem, Sr. Marí; estam oberts,
volem continuar rallant i per suposat que presentarem esmenes.
I si aquesta interpelAlació l’haguéssim poguda fer en el moment
que la vam presentar, que és a principis de febrer, evidentment
li hauríem pogut dir en aquell moment, però en qualsevol cas,
així funciona la dinàmica parlamentària, li diem ara. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per tancar la qüestió i per un temps de
cinc minuts, té la paraula el conseller d’Hisenda.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Pons. Simplement per dir-
li, jo soc el conseller d’Hisenda i Pressuposts del Govern i quan
el conseller d’Hisenda i Pressupost del Govern parla i parla amb
vostès i negocia amb vostès, doncs ho fa el president del Govern
de les Illes Balears, d’acord? No, ho fa el president del Govern
de les Illes Balears.

Per una altra banda, i la voluntat d’acord en aquest govern
hi és i crec que l’hi he desgranat la voluntat d’acord, d’anar
incorporant tot allò que vostès plantegen, en raó i en funció del
sistema, en raó i en funció del sistema, perquè vostè no en parla
del sistema, fa una referència genèrica, hi ha obscurantisme, bé,
això va de soi, no? Però..., no, no, això és una altra cosa, això és
la dotació del sistema, i això són els diners del sistema i els
sistemes han de funcionar tant des del punt de vista estàtic com
des del punt de vista dinàmic, i hem de veure si el sistema és bo,
perquè si el sistema és bo funcionarà, amb independència del
moment, clar que sí, clar que sí, amb independència del
moment.

És que això és el que hem de començar a entendre, hem de
començar a entendre..., jo no compartesc aquesta opinió que
vostè ha exposat a la tribuna, en el sentit que és el pitjor
moment per fer un sistema de finançament; per què? Perquè
vostè se centra en el moment econòmic. Si fem una llei que
estableixi un sistema que tothom tengui clar a què atenir-se en
funció d’aquest sistema, doncs és evident que la llei funcionarà
tant si el moment és bo com si el moment és dolent.

En tot cas, fixi’s en una cosa, hi ha una garantia de mínims
i això és important, això és una cosa que el Govern de la
comunitat autònoma no té, però els consells insulars sí que
tenen una garantia de mínims, estatutària, i nosaltres apujam
aquesta garantia de mínims.

Per tant, jo no estic d’acord amb jutjar un sistema en funció
del moment.

Deixi’m dir-li també: miri, al final, sap què passa? Que el
pressupost de despeses no financeres de la comunitat autònoma
a l’any 2008 o 2009 eren 3.785 milions d’euros, i el pressupost
de la comunitat autònoma a l’any 2013, de despesa no financera,
són 3.119 milions d’euros. I això ens afecta a tots, a tots, això
ens afecta a tots, i vostè sap, perquè vostès han estat govern, que
governar és prioritzar les coses. I vostè sap, perquè vostès han
estat govern, que governar és prioritzar les coses i és evident
que, derivat d’una situació de crisi gravíssima, s’havien
d’atendre moltes coses, i era preferible, tal vegada, atendre
qüestions de sanitat, qüestions de renda mínima, incrementant
els pressuposts que no, segurament..., però bé, la baixada de
despesa no financera del 2009 al 2013 és de 600 milions
d’euros.

I li tornaré explicar allò dels 500 milions d’euros. Una cosa
és que..., primer, el document sobre el sistema de finançament
autonòmic està penjat a la web, per tant no és que l’hagi de
treure o no treure, ja el va treure el Govern quan tocava; però
una cosa és que la comunitat autònoma, dos anys després, dos
anys després, se situï a la mitjana del finançament, i una altra
cosa és que venguin -escolti’m, però escolti’m, no s’ho prengui
malament-...
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(Remor de veus)

... i una altra cosa és que venguin 500 milions d’euros
addicionals, no és veritat això. No senyor, perquè els ingressos
que li arriben a vostè del sistema de finançament cada any, per
una banda són entregues a compte i per una altra banda és
liquidació definitiva, i entre entregues a compte i liquidació
definitiva, els ingressos, els que vostè compta enguany
pressupostàriament, per fer transferències als consells, entre
d’altres, són els que jo els he comentat, 1.749 euros per càpita;
1.746 a l’any 2014, 1.790, 1.798, 1.492, amb el seu sistema,
1.492, 1.647. I queden -però si ho he dit a la meva primera
intervenció-, queden per arribar 1.000 milions d’euros per
arrodonir els cinc anys de vigència del sistema.

Però, no són 500 addicionals, perquè si em baixen les
entregues a compte és igual, tornaré estar en 1.746 per càpita,
això és el que vostè, jo crec que no és ignorància, jo crec que és
mala fe, vostè posa de manifest per continuar amb el seu
discurs, em sorprendria molt que fos ignorància.

Respecte de les bestretes de Tresoreria, Sr. Pons, jo...,
escolti, vostè faci el que considera convenient i faci les
consideracions que tengui per convenient; vostès no varen poder
arribar a un acord de finançament a l’any 2007 i ho varen
solucionar via bestretes de Tresoreria. Quin criteri? No sabem.
Quin criteri de repartiment d’aquestes bestretes? No ho sabem,
tot molt objectiu i tot molt transparent. I una bestreta de
Tresoreria vol dir a compte del sistema de finançament, o sigui
es gastaven el que vendria, no es gastaven el que tenien, sinó
que es gastaven el que vendria. Què fa aquesta llei? Aquesta llei
no treu comptes de lo que gastaron o de lo que ingresaron a
compte del sistema de finançament, no treu comptes, els deixa
reconeguts extrapressupostàriament i els anirem pagant i els
anirem pagant.

I el que fem és arbitrar un sistema de reconeixement
pressupostari, és simplement això, perquè s’han de reconèixer
pressupostàriament, es poden pagar extrapressupostàriament, es
deuen, es deuen, ....

(Remor de veus)

... escolti, jo què vol que li digui? Però si està posat, Sr.
Pons, està posat a la llei que les bestretes s’imputaran
pressupostàriament en els pròxims exercicis pressupostaris.

Jo voldria que en aquest procés d’esmenes, en aquest procés
de tramitació parlamentària, doncs poguéssim posar en comú
moltes més coses, però em fa l’efecte que no tenen res a dir
sobre el sistema, no hi ha cap proposta concreta sobre el
sistema, fora d’aquelles que varen fer en el seu moment, en el
tràmit d’audiència i que el Govern ha incorporat. I en tot cas, si
en tenen alguna que sobre la base..., facin un exercici, sobre la
base dels mateixos diners, mirin de posar-se d’acord.

No ho varen aconseguir durant quatre anys, ens agradaria
que es posassin d’acord ara.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

III. Moció RGE núm. 3109/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de benestar social, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 8392/12.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 3109/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de benestar social, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 8392/12.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
moció, té la paraula la Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
La interpelAlació que va tenir ocasió en aquesta cambra la
setmana passada va anar de benestar social, avui centrarem la
moció derivada d’aquesta interpelAlació en donar resposta a la
situació de pobresa que viuen els infants i les persones majors
en aquesta comunitat i també parlarem de què les darreres
reformes legislatives aprovades pel Govern del Partit Popular
han tengut una incidència molt clara en el benestar de les
persones, especialment entre el colAlectiu que formen les
persones amb una major vulnerabilitat, els infants i les persones
majors.

Els riscs més evidents provenen de la Llei de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local, la Llei Orgànica per a la
millora de la qualitat educativa, la reforma laboral que dificulta
la conciliació familiar i l’estabilitat en la feina, la Llei 16/2012,
de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut, la qual elimina la universalitat de l’atenció
sanitària i estableix els copagaments dels medicaments, la
reforma de les pensions i la reforma l’atenció a les persones
amb dependència, la qual desmantella pràcticament el sistema
d’atenció a la dependència.

No sols les reformes legislatives involutives incideixen
directament en els índexs de pobresa, les polítiques impositives
i d’augment dels preus públics i de béns de primera necessitat,
pujada de taxes, imposts, la pujada del transport públic, la
pujada de la llum, els medicaments, provoquen la disminució de
la protecció dels infants i dels majors en àmbits essencials per
al seu desenvolupament.

En el panorama balear les dades són molt dures: un elevat
índex d’atur, 28.149 persones el mes passat, un 32%; un elevat
nombre de persones que no reben cap tipus de prestació, quasi
60.000 persones; uns salaris que s’han vist reduïts un 10%; unes
pensions, un 8% més baixes que la mitjana estatal. 
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Mentre el Govern elabora un discurs oficial de fi de la crisi
creix el nombre de famílies senceres que entren a formar part
dels nous pobres, una classe mitjana que treballa en pèssimes
condicions, amb contractes d’explotació laboral per continuar
essent pobres, mentre augmenten els beneficis de les persones
amb més riquesa.

Per això, per aquests motius que hem expressat, les mesures
legislatives i la situació real de l’ocupació a les Illes Balears, per
això -dic- augmenta l’índex de pobresa a les Illes Balears que ha
passat en dos anys del 18,5% al 24,2%. Són dades molt dures
que el Partit Popular nega, nega el Partit Popular, nega el
ministre Montoro l’informe de Càritas que situa Espanya com
el segon país europeu amb més pobresa infantil, però també es
nega aquí, es nega a la Comissió de Benestar Social, ho neguen
els diputats del Partit Popular, amb l’excusa que hi ha diferents
indicadors i no es posen d’acord a veure quina és la referència
que s’agafa per escenificar l’índex de pobresa real a les Illes
Balears.

Qüestionar els indicadors no esborrarà la realitat i la realitat
és que a la nostra comunitat la demanda dels serveis socials
comunitaris de les famílies en situació de pobresa i exclusió va
augmentar l’any passat un 47% i la demanda relacionada amb
la dependència va augmentar l’any passat un 26%. El 10% dels
nostres infants viuen en llars que pateixen privacions severes,
més del doble que la mitjana estatal. El darrer informe de la
UNICEF de fa uns dies afirma que els menors que viuen a les
Illes Balears tenen un major risc de pobresa que els que viuen
en altres llocs, ser infant a les Illes Balears augmenta el risc de
pobresa, augmenta el risc de viure en pobresa dels infants.

Nosaltres no podem consentir que en la nostra comunitat hi
hagi infants que pateixin fam, que pateixin mala nutrició, no
podem consentir que hi hagi infants que hagin de viure amb
l’amenaça de perdre casa seva o que l’hagin perduda ja. No
podem consentir que hi hagi un sol nin sense igualtat
d’oportunitats, sense accés a un suport escolar necessari i
inclusiu. No podem consentir que hi hagi un sol infant sense
dret a tenir una atenció sanitària completa, integral i amb
dificultats per comprar els medicaments que necessita. No
podem consentir que hi hagi persones majors amb dependència
que viuen els darrers anys de la seva vida sense rebre l’atenció
que necessiten, sense rebre l’atenció a la qual tenen dret.

Per tot l’exposat, proposam, primer, al Govern que dugui a
terme avaluacions sistemàtiques sobre l’impacte que generen
totes les mesures adoptades per les diferents conselleries sobre
el benestar de la ciutadania, especialment sobre els grups amb
una major vulnerabilitat, així com crear un registre unificat amb
totes les avaluacions que es realitzin.

Segon, adoptar una pla específic de lluita contra la pobresa
infantil i per al benestar de la infància amb objectius concrets,
indicadors de compliment a mig i llarg termini, suficient dotació
pressupostària i mecanismes de coordinació entre les diferents
conselleries. Així mateix és necessari concertar amb els consells
insulars i els ajuntaments l’impuls de plans locals que
contemplin aquest objectiu.

Tercer, impulsar amb caràcter d’urgència un pla per
augmentar l’oferta d’educació infantil de 0 a 3 anys amb
l’objectiu de garantir l’accés a les escoletes d’educació infantil
a famílies amb dificultats econòmiques.

Quart, desenvolupar amb caràcter d’urgència un programa
de formació, d’oci i de temps lliure i de servei de menjador a les
escoles públiques durant els períodes no lectius i assegurar que
els filles i les filles de les famílies amb escassos recursos puguin
participar en aquests programes tot i assegurar la gratuïtat
d’aquelles famílies d’infants i joves que cursen ensenyaments
obligatoris que no puguin assumir el cost d’aquest programa.

Cinquè, assimilar el percentatge d’aportació al pagament
dels medicaments que necessiten els menors d’edat al
percentatge de pagament establert pels pensionistes, mitjançant
un sistema informàtic aplicat al programa de recepta electrònica
dels menors que impedeixi pagar més del que els correspongui.

Sisè, aprovar immediatament el decret de desenvolupament
del Pla estatal d’habitatge 2013-2016.

Setè, impulsar l’increment de les exempcions i reduccions
en preus públics de transport, energia i aigua, tenint en compte
la situació de dificultat econòmica de les persones.

Vuitè, facilitar una targeta sanitària als infants en situació de
vulnerabilitat que garanteixi la total atenció sanitària.

Novè, millorar i enfortir el procés d’aplicació de la Llei de
la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència elaborant un pla per reduir el temps
d’espera de dos anys a sis mesos.

Desè, elaborar i realitzar un pla d’inversions a les
residències que gestiona la Fundació de la Dependència i altres
administracions públiques per tal de reconvertir les places de
vàlids en places per a persones amb dependència i així donar
una resposta a la llista d’espera.

Onzè, introduir les modificacions adients al programa de
recepta electrònica de les Illes Balears perquè els nostres
pensionistes no hagin d’avançar els diners un cop que s’hagi
arribat a la quantitat màxima que pugui correspondre al mes,
segons la seva declaració de l’impost sobre la renda de les
persones físiques tal i com fixa el Reial Decret 16/2012.

En definitiva, senyors i senyores diputades, tots els punts
d’aquesta moció, la major part d’aquests punts, han estat
assumits com a molt necessaris per la directora de l’Oficina de
drets del menor en la seva compareixença el passat divendres a
la Ponència d’infància i família. Vàrem poder escoltar, els
membres que formam part d’aquesta ponència, les demandes
que va expressar la directora de l’Oficina dels drets del menor,
demandes encaminades..., demandes per prioritzar les
estratègies de protecció dels menors i posar recursos damunt la
taula, això va manifestar la directora de defensa dels menors, i
va proposar una sèrie de mesures que són coincidents amb les
mesures que plantegen cadascun dels punts de la moció. 
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Primer, avaluar els impactes dels projectes de llei, de quina
manera incideixen dins la pobresa i dins la vulnerabilitat dels
infants; potenciar les prestacions, va demanar; potenciar els
menjadors escolars, va demanar; fer servir els centres educatius
a l’estiu, va demanar la defensora dels menors; potenciar els
recursos humans dels centres educatius per a l’atenció a la
diversitat, reducció dels preus dels llibres de text. 

Tot això són mesures i propostes que presentarà la directora
de l’Oficina dels drets del menor i que van en consonància amb
la situació de patiment que passen milers de famílies, milers de
persones a les Illes Balears, i que els nins i les persones majors
són el colAlectiu més vulnerable i que més hem de protegir quant
a cobrir les seves demandes bàsiques.

Per tant, esperam que les mocions que van encaminades en
la mateixa direcció que es va presentar a la Ponència de la
infància, on tots els representants que han comparegut han
indicat que la situació dels infants és molt greu i és molt
preocupant, esperam que tenguin el suport d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions per part dels grups, té la paraula el
Grup Parlamentari MÉS, la Sra. Fina Santiago, per un temps de
deu minuts.

LA SR. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes, discutim en
aquest moment una moció sobre benestar social en el sentit més
ample i lamentam que de tots els consellers només hi sigui la
consellera de Serveis Socials, perquè el benestar social no
només és de Serveis Socials, sinó que és transversal -com vostè
ha exposat- perquè de fet fa una moció que implica cinc
conselleries i sembla que no interessa el debat. Sempre solen
quedar els consellers en el debat de mocions amb la titularitat de
la moció, el títol de la moció.

En qualsevol cas, aquesta sí que és una transversal que
afecta tot el Govern, insistesc, en un senti ampli, de caràcter
molt transversal, cinc conselleries afectades: Educació, Sanitat,
Serveis Socials, Habitatge i Hisenda.

En el primer punt vostè fa una proposta, també de caràcter
transversal, que és conèixer l’impacte de les mesures que
realitza un govern, fer tot un ventall d’indicadors que siguin de
caràcter permanent i que al llarg del temps s’estudiï com les
mesures o les decisions que pren un govern afecten la població.
Nosaltres li donarem suport perquè ens sembla una bona idea,
és una idea que hi hagués pogut ser abans, d’altres governs, però
es proposa avui, es defensa avui i per tant, nosaltres avui li
donarem aquest suport, perquè efectivament les mesures que
pren un govern tenen un efecte directe sobre les persones i sobre
els ciutadans, a curt termini, a mig termini o a llarg termini.

Nosaltres sabem que les mesures que es prenen en temes
sanitaris allarguen, allarguen les intervencions quirúrgiques, si
el març del 2011 n’hi havia 11.993 i hi havia 51 dies de temps
d’espera, el desembre del 2013, informació del conseller de
Salut, hi havia 14.140 persones en llista d’espera per a
intervenció quirúrgica i 114 dies d’espera. D’això, quan es pren
la mesura, s’ha d’informar la població, no es pot dir només que
es pren aquesta mesura i no donar informació dels resultats als
quals poden conduir i així en tenim moltes. Per tant, ens sembla
adequat, no només ara perquè és temps de crisi, sinó durant tota
o qualsevol situació econòmica ens sembla que és oportú aquest
tema. Ja es fa amb l’impacte de gènere, és veritat que la
directora de l’Oficina de defensa del menor també diu que ho
proposarà per al tema d’infància i jo crec que ha de ser amb
caràcter general.

Un altre punt al qual es refereix és el punt set, que es
refereix a Hisenda, que la Conselleria d’Hisenda faci un estudi
per valorar la reducció de taxes o d’impostos en general per
aplicar a aquelles famílies que estan en una situació de pobresa,
que es pugui demostrar a través d’un informe social o a través
d’altre document públic que hi ha una situació de pobresa o una
situació de vulnerabilitat, i especialment en totes aquelles taxes
o tots aquells impostos que afectin a productes bàsics com pot
ser energia, com pot ser aigua, com pot ser transports, com pot
ser la targeta sanitària, que tenim reducció de taxes per a família
nombrosa, per a discapacitat, però per exemple no per a famílies
vulnerables, i és una situació que pot ser injusta perquè podem
trobar una persona amb discapacitat que tengui una família en
situació econòmica molt bona i en canvi un nin petit o un
menor, etc., perquè parlam de famílies amb menors aquí, en
aquesta cas, que estigui en una situació econòmica fatal i no se
li aplicaria aquesta taxa. Per tant, el concepte de vulnerabilitat
de risc de pobresa s’ha d’introduir a les taxes igual que s’hi
introdueixen altres variables com discapacitat, persona major,
etc. Per tant, també nosaltres li donarem suport.

Després té un altre punt, que és el punt d’habitatge, que
afecta en aquest la conselleria amb competències d’habitatge
que el que demana és un pla del 2013 a 2016 per veure la
necessitat d’habitatge a la nostra comunitat autònoma i després
prendre mesures. Pensam que això hauria de ser un pla que en
qualsevol legislatura en principi s’hauria de tenir, perquè
l’habitatge ara és una necessitat, hi ha moltes persones amb
molts dificultat d’accedir-hi, que són expulsades del seu
habitatge habitual, fins i tot del seu habitatge en el qual fa molts
d’anys que viuen, però també l’habitatge és una necessitat social
de tots... i personal, de tots els ciutadans i aquest hauria d’estar
quasi sempre al principi de legislatura.

És curiós que dependent del partit, si és partit conservador,
ai!, perdó, si és govern conservador o si és govern progressista,
l’increment dels habitatges oficials augmenta, augmenta sempre
més amb partits, amb governs progressistes.
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Després vostè fa una proposta als punts 5, 8 i 11 que afecta
bàsicament a sanitat, fa una proposta de no pagament de la
medicació per part dels infants a través, podria ser, de la targeta
sanitària o de la recepta electrònica que sembla que és la recepta
electrònica un element millor per poder fer aquest copagament,
per evitar fer aquest copagament. 

Nosaltres hi estam d’acord, però pensam, per l’argument que
he donat anteriorment, que aplicable a les famílies en situació
de vulnerabilitat, per tant, totes aquelles que poguessin justificar
la seva situació econòmica, seria a través d’un informe social.
Per tant, aquest concepte de vulnerabilitat nosaltres
l’introduiríem en aquest punt.

El punt vuitè és la targeta sanitària. Això és una vergonya,
el que està passant a la nostra comunitat autònoma, tenir 16.000
persones excloses del sistema sanitari normalitzat perquè estan
en una situació administrativa irregular és una autèntica
vergonya, i que això afecti menors que han nascut a la nostra
comunitat autònoma, que tenen nacionalitat espanyola, però que
els seus pares estan en una situació administrativament irregular
i no tenen targeta sanitària, és una vergonya. I això ho han dit
tots, totes les entitats que han passat per la ponència d’infància,
fins i tot la defensora dels drets dels menors, la gestora i la
defensora de l’oficina dels drets del menor. Això s’ha
d’arreglar, això el Parlament no ho pot consentir. 

Nosaltres tenim dades, efectivament s’atenen aquests
infants, però s’atenen fora de la normalitat sanitària i no són
qualsevol, 1.312 a Mallorca, 101 a Menorca, 454, 1.868 menors
que han necessitat assistència sanitària i que els han hagut de
donar assistència sanitària fora del procés normalitzat, fora de
l’horari normalitzat, no se sap si té un pediatre avui i demà en
tendrà un altre, es consideren visitants, nins que, la majoria, han
nascut a la nostra comunitat autònoma. La Conselleria de Salut
els posa els indicadors de visitants, això no pot continuar! Això
no pot continuar! És que, a més, la Conselleria de Salut no ens
diu què s’estalvia amb aquests doblers, apart que això no pot ser
un indicador de presa de decisió, però és que no pot continuar.

De totes formes, nosaltres també li demanaríem o li
esmenaríem, aquesta proposta in voce que fossin també els
adults, vull dir que no es pot excloure ningú; els infants han de
tenir prioritat, si això efectivament qualque dia es pot arreglar,
els primers que han d’estar normalitzats i regularitzats són les
famílies amb infants, després els adults que no tenguin infants,
però no pot continuar.

Després, també donarem suport a una que ja s’ha debatut en
aquest parlament en plenari i en comissió que és que els
pensionistes que paguen, tots aquells que han de pagar més de
8 euros, idò que a través de la recepta electrònica se’ls limiti el
pagament perquè no hagin de pagar aquests 8 euros. A l’any
2013 es varen recaptar 6 milions d’euros per aquesta via,
2.800.000 euros s’havien de tornar, per tant, el Govern es queda
amb 2.800.000 euros que haurien de ser a les butxaques de les
persones majors i estan corrent en el sistema sanitari a través de
les farmàcies, i només els ha tornar 1,4. Això, si a vostès els
sembla normal... per a nosaltres no ho és. Quan a altres
comunitats autònomes com l’andalusa, a través de la recepta
electrònica, quan aquella persona ja ha pagat els 8 euros, ja
deixa de pagar i ho paga el sistema sanitari, que de totes formes
li ho ha de tornar. Per tant, complicar menys l’administració, el

Partit Popular que és tan defensor de la reducció de
l’administració, la complica amb aquesta gestió i a més a més
es queda amb uns doblers que diguem que no són seus perquè
els ha de tornar, vull dir, no és la devolució d’un any d’Hisenda
que has pagat més, és la devolució cada mes d’una quantia que
no s’hauria d’haver pagat. Això, ni des d’aquest plantejament,
de reduir l’administració, d’agilitar-la i de justícia, no és normal
mantenir això.

D’infància també té tres punts, també donarem suport a tots,
en tots els estudis sociològics i pedagògics la infància de 0 a 3
anys és fonamental, ara hi poden anar els que poden pagar
aquesta escolarització, els que no la poden pagar perquè estan
en atur o en una altra situació, idò no la poden pagar i ja
comencen amb una situació de diferència.

La utilització d’espais públics en l’estiu, fonamental també,
no fa falta tornar-ho debatre, ho hem debatut també en comissió
i estan als butlletins informatius. Però mirin, per exemple,
dades, ara no hi és la consellera, però dades oficials de la
conselleria, científiques per tant que tant li preocupen, el
programa de l’estiu, el darrer que es va fer, el de Convivència
i Èxit Escolar, programa “Recupera’t a l’estiu”, que el darrer
que es va fer va ser a l’any 2011, idò miri es varen recuperar un
62% dels alumnes que hi varen participar, varen poder
promocionar per mor d’aquest programa, ara no hi és, això és
una llàstima. 

Els altres punts també de la moció, perquè se m’acaba el
temps, i si em permet la president mig minut, també els
donarem suport, manco en el punt 10.

En el punt 10 ja vàrem tenir un debat en els pressuposts de
la comunitat autònoma, vostè va fer una moció en aquest sentit
i nosaltres no li donarem suport, nosaltres no estam d’acord que
les poques places residencials que en aquest moment tenim a la
comunitat autònoma per a persones no dependents es facin
dependents, això bàsicament és a la Bonanova i a la Llar dels
Infants. Convertir la Bonanova, que té 600 places, o 600 i
busques, que és una barbaritat de residència, que només n’hi ha
tres a tot l’Estat perquè és un model a no repetir, convertir-la
exclusivament en persones dependents, és crear un sociosanitari
de caràcter quasi clínic i no el que ha de ser una residència.

Pensam que les residències de persones amb dependència
han de ser petites, 100-120, i aquesta proposta pensam que hi ha
altres necessitats a la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies i gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. María José Bauzá, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Si hay algo que realmente
preocupa a este gobierno y al Grupo Popular son precisamente
las dificultades por las que están pasando las familias y
especialmente aquellos colectivos que son más vulnerables. No
podemos negar que la crisis, iniciada ya a finales del año 2007,
ha afectado con dureza a esta comunidad autónoma. El aumento
discriminado del paro que se inició en esta comunidad ya desde
el año 2008, ha disparado el número de familias que tienen
dificultades para llegar a fin de mes y ha expuesto a miles de
familias a una situación de necesidad.

En el Partido Popular somos plenamente conscientes del
drama que esto supone y es y seguirá siendo un compromiso del
Gobierno y del Partido Popular el poner todas las herramientas
necesarias para luchar contra este drama social, un drama que
requiere más que nunca la unidad de todas las fuerzas políticas
y sociales. Y no es en los objetivos donde residen nuestras
diferencias, sino precisamente en los medios para luchar contra
la pobreza y la exclusión.

Usted ha citado algunos informes sobre tasas de pobreza y,
efectivamente, estos datos son terribles, terribles para todos;
creo que nadie en esta sala puede sentirse satisfecho al saber que
en los últimos años han aumentado en esta comunidad el
número de familias con dificultades o el número de hogares sin
ingresos. Y por supuestos, desde el Partido Popular no nos
quedamos indiferentes ante estos datos, es más, estamos
trabajando por cambiar esa realidad, nos rebelamos frente a esa
realidad.

Y creo que sería honesto por su parte algo de autocrítica y
sentido de responsabilidad, porque algo de responsabilidad en
esta situación tienen ustedes también. Por tanto, les pediría un
poco de pudor a la hora de manejar las cifras y sobre todo un
poco de respeto por las personas que sufren, porque no estamos
hablando de simples números sino de dramas humanos. Y no
pueden ustedes presumir de nada, porque precisamente fue en
la legislatura del pacto donde Baleares incrementó un 56% la
brecha de pobreza, donde Baleares incrementó en más de
50.000 el número de parados, donde el índice de pobreza
económica en Baleares se incrementó un 287%, creció más que
en ninguna otra región. Y lo peor, es que Baleares pasó de ser
la comunidad con menos número de pobreza a ser la quinta por
la cabeza.

Me gustaría saber ¿qué medidas eficaces, qué medidas
efectivas, qué medidas contundentes tomó el pacto para frenar
esa situación? La respuesta es que no hicieron nada, siguieron
gastando sin criterio ni prioridad dinero público, como si la
crisis no fuera real. ¿Sabe usted, Sra. Obrador, que en ese
mismo año 2010, en pleno auge de crisis, el Gobierno del pacto
bajó un 2,5% el presupuesto en políticas sociales? Y mientras
tanto se gastaban más de 100 millones en comprar trenes de
escasa necesidad. ¿Saben a cuántas personas se hubieran podido
ayudar con esos más de 100 millones?

¿Sabe cuándo el PSOE presentó su primer plan de lucha
contra la pobreza? Yo se lo diré: en mayo de 2013, dos años
después de haber dejado el Gobierno, ese fue su primer plan de
lucha contra la pobreza. Ojalá alguna de las medidas que
ustedes nos plantean ahora las hubieran tomado durante su etapa

de gobierno, porque no les quepa duda de que si muchas de las
reformas las hubieran planteado antes no tendríamos porqué
estar ahora tomando las decisiones que se están tomando.

Pero este gobierno tiene muy claro que no ha sido elegido ni
para lamentarse ni para seguir recordando la herencia que tiene,
sino para transformar la realidad que nos ha tocado vivir. Desde
el Partido Popular asumimos un compromiso cuando nos
presentamos a las elecciones, que fue garantizar la protección
social para que nadie quede excluido y no resignarnos a ser una
comunidad en el furgón de cola de España, sino a situarnos de
nuevo a la cabeza de la economía española y a volver a ser una
comunidad de oportunidades para todos. Y ese compromiso está
hoy más vigente que nunca y por eso estamos actuando sobre la
raíz del problema y no sólo sobre la superficie.

Queremos y debemos acabar con la pobreza, pero más
importante aún es acabar con las causas que la originan y, sin
duda, la mejor herramienta para acabar con la pobreza es la
creación de empleo. Cuando se crea empleo también se recupera
la confianza de los ciudadanos y se devuelve a cada individuo
la capacidad de administrar su propio futuro, por eso este
gobierno trabaja para detener la sangría del paro, estimular el
crecimiento, crear empleo y mantener y mejorar nuestro sistema
de bienestar. Pero desde el Partido Popular somos muy
conscientes de que no podemos mirar a otro lado y que muchas
familias necesitan de la ayuda de las administraciones para
seguir adelante y por eso apoyamos de manera firme y decidida
a las familias y a las personas que peor lo están pasando. Por
eso este gobierno, en los presupuestos de 2014, dedica más de
20 millones a las políticas de inclusión social; a atender las
necesidades básicas de las personas en situación de pobreza;
aumenta un 22,2% las partidas destinadas a la discapacidad;
aumenta un 14,6% las partidas destinadas a menores y familia,
y aumenta un 3,1% las partidas destinadas a dependencia. Este
gobierno ha aumentado un 152% la renta mínima de inserción;
ha triplicado el Plan de prestaciones básicas y además este año
incorpora 1 millón de euros específicamente para proyectos
relacionados con la familila.

Se está trabajando en un plan de familia de las Islas
Baleares, se está trabajando con las entidades en una estrategia
de inclusión social que contemplará medidas contra la pobreza.
Y porque somos conscientes de la importante labor que realizan
las entidades, además de trabajar conjuntamente con ellas,
además de pagarles todas las deudas que tenían contraidas con
el gobierno anterior, se han incrementado en un 20% las
partidas destinadas a las subvenciones de las entidades.

Sin duda, la mayor muestra de la apuesta de este gobierno
por las políticas sociales son los 140 millones de presupuesto
dedicados a los colectivos más vulnerables, 36 millones más
que lo que destinaban ustedes en sus últimos presupuestos.
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Pero, como bien ha dicho la Sra. Santiago, las políticas de
apoyo a las familias vulnerables no son exclusivas de la
Conselleria de Bienestar Social, en Educación, por ejemplo,
además de pagar todas las deudas de los comedores escolares
que se contrajeron la pasada legislatura, se han aumentado un
33% las partidas destinadas a estas becas. En el tema de
vivienda qué gran labor la que se ha elaborado desde la
conselleria: se ha puesto en marcha el Plan de alquiler del
IBAVI, para evitar que precisamente aquellas personas que han
perdido su trabajo perdieran además el techo bajo el que viven;
se ha ampliado de 150 a 250 viviendas sociales a un precio
reducido este año 2013 y, además, se está elaborando el decreto
de desarrollo de plan estatal. ¿Me puede decir usted alguna
medida que tomó el pacto ante los deshaucios, porque yo no he
encontrado ninguna?

En materia de sanidad, me alegra ver que por fin coinciden
las dos portavoces en que se tenga en cuenta el criterio de la
renta en materia de copago, porque eso es precisamente lo que
ha hecho la reforma del Partido Popular al revisar el sistema de
copago; es decir, se ha buscado una fórmula más justa y más
equitativa, para que aporten más quienes menos tienen.

(Remor de veus)

Y precisamente con la reforma nacional de sanidad se han
incorporado nuevos colectivos exentos de aportación,
especialmente los parados de larga duración, que, con ustedes,
pagaban el 40% de sus medicamentos, y que, con nosotros, no
pagan nada hasta que no encuentren un trabajo.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Gracias a este real decreto más de un millón y medio de
familias...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

... en las que ninguno de sus miembros recibe ningún ingreso
y que hasta ahora tenían que pagar el 40% de sus
medicamentos, no van a pagar nada.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Y repito que todos los menores en esta comunidad son
atendidos independientemente del origen.

Ustedes olvidaron a los españoles que no tenían derecho a
la asistencia sanitaria y la reforma lo ha solucionado; ustedes
olvidaron a los parados de larga duración, sí señor, si Sr.
Thomás, ustedes olvidaron a los parados, y con esta reforma
está solucionado.

Así que, Sra. Obrador, no le quepa duda de que este
gobierno y el Grupo Popular que le da apoyo van a responder
ante los ciudadanos, no vamos a fallarles porque tenemos una
hoja de ruta con medidas de urgencia para arreglar la situación,
la que heredamos, pero con medidas estructurales precisamente

para que no nos volvamos a encontrar en una situación como la
de ahora.

Y creo que más que nunca, sinceramente, los ciudadanos nos
piden a todos que trabajemos conjuntamente para buscar
soluciones y dejemos de pelearnos entre nosotros y de utilizar
cifras para echárnoslas en cara, sí, sí.

(Remor de veus)

Yo creo que están cansados de una oposición de en cuanto
peor mejor y del no a todo, y creo que este fin de semana los
ciudadanos lo han dejado claro en ese sentido.

Ojalá se presten ustedes a ese diálogo sincero y constructivo
que toda la sociedad balear yo creo que está demandando. Y
porque queremos llegar a acuerdos, le vamos a votar a favor a
varios puntos, si me acepta unas modificaciones in voce.

Al punto 1, le propongo, la parte que afecta al “registro
unificado”, a “trabajar en la creación del registro unificado”.

En el punto 2, le propongo cambiar el “plan” por
“estrategia”, porque es precisamente lo que firmamos en el
pacto por la infancia.

Y en el punto 9, redactaría que “instamos al Gobierno a
mejorar y fortalecer el proceso de aplicación de la Ley de
dependencia para reducir el tiempo de espera.”

Si acepta estas modificaciones, le votaremos a favor.
Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del grup proposant, té la paraula la Sra. Conxa
Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Bauzá, em sap greu que
en temes de pobresa vostè utilitzi precisament aquest tema per
llançar un pamflet partidista en relació amb la intervenció i amb
les propostes que ha fet el grup parlamentari i que converteixi
això en una campanya política per anar contra el Partit
Socialista.

(Alguns aplaudiments)

Miri, nosaltres podríem mirar cap enrera, posar el retrovisor,
com posen vostès, i veure el que pagam encara de governs del
Partit Popular, del Govern Matas, Palma Arena, metro,
autopistes, tot això és l’herència que s’ha hagut de pagar i va
haver de pagar el pacte de progrés i que encara pagam i que
serien doblers que es podrien destinar a les polítiques socials
que no hi podem destinar en aquests moments.
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També dir-li que superar el compliment de l’objectiu de
dèficit ha suposat posar a disposició dels bancs 44.000 milions
que podrien ser destinats a la lluita contra la pobresa i que no
seran destinats contra la lluita de la pobresa. Això són les
prioritats del Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)

No vengui a dir que nosaltres no vàrem prendre cap mesura
i que vàrem reduir els pressuposts; els pressuposts del 2010 en
matèria social va ser de 119 milions, però es varen executar 150
milions, vostès no han superat aquesta quantitat, per favor! Per
tant, no digui que el Govern del pacte va retallar les polítiques
socials.

Miri, perquè hi ha molt poc temps, perquè queden tres
minuts, dir-los que la targeta sanitària dels nins que són fills de
gent que no té papers, llevar la targeta sanitària, l’assistència
sanitària a aquests nins és d’una crueltat intolerable i, a més, ja
els han dit des de la Unió Europea que no es pot admetre que
aquests nins i les persones i els seus pares i les seves mares
quedin sense atenció sanitària per una decisió política. Per tant,
el que nosaltres demanàvem és que, per favor, que assumeixin
que aquests nins tenen dret a una atenció normalitzada, no a
anar a urgències, normalitzada, tractaments normalitzats i
seguiment i pediatria normalitzats. Per tant, quin cost té? Per
què posam damunt la taula el cost econòmic que pot tenir
l’atenció sanitària d’aquests nins i no posam damunt la taula el
dret universal a la salut que tenen aquests nins? Per això els
vàrem demanar que ho rectificassin i que assumissin aquesta
moció, aquest punt.

I en relació amb els desnonaments, quan aquí se sent que no
hi ha problema de famílies desnonades, perquè només hi ha
dues famílies desnonades diàries, a mi se’m posa la pell de
gallina de la poca sensibilitat que té aquest govern en afirmar
que només ‘hi ha dues diàries. Miri, vostès tenen un Pla estatal
d’habitatge que no fan servir la utilitat d’aquest pla, no han
firmat el conveni, duem més d’un any sense firmar un conveni
que podria impulsar la creació d’habitatge de protecció oficial
i tenir accés les famílies amb dificultats per poder pagar
hipoteques i lloguers socials. Vostès haurien de firmar aquest
conveni, però no tenen cap intenció, perquè això no és una
prioritat per a aquest govern, les penúries d’habitatge que
pateixen les famílies de les Illes Balears no són una prioritat del
Govern, perquè, si no, ja haguessin impulsat el conveni d’aquest
pla.

Per tant, no em vengui a dir que tenen sensibilitat en les
necessitats de les persones, quan un pla d’habitatge, el qual no
costa ni un duro a aquesta comunitat, queda en via morta, queda
damunt la taula. Quant de temps hauran d’esperar per firmar
aquest conveni? Quant de temps haurà d’esperar la gent per
poder accedir a habitatge de protecció oficial, així com vàrem
impulsar el Govern del pacte de progrés, que sí va firmar aquest
conveni i va crear habitatges de protecció oficial?

Per tant, Sra. Diputada, agraïm el seu suport als tres punts,
acceptam les esmenes in voce que ha proposat. En el tercer punt
és una declaració d’intencions reduir el temps d’espera de les
persones majors amb dependència, però pensam que és millor
això que no tenir un pla i una estratègia, per tant acceptam la
seva proposta i acceptam les propostes que ha presentat, que ha
manifestat la portaveu del Grup MÉS.

I dir únicament que els socialistes defensam un model de
benestar social i que per això recuperarem tots els drets que les
reformes legislatives del Govern del Partit Popular i els retalls
pressupostaris han eliminat. Nosaltres retornarem a la societat,
en els futurs governs d’aquesta comunitat, alternatives al
Govern del Partit Popular, retornarem a les persones que viuen
en situació de pobresa, en situació de vulnerabilitat tots aquells
drets, prestacions i serveis socials que han estat eliminats per les
polítiques d’austeritat retalladora del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de començar a votar, demanaria a la Sra. Conxa
Obrador si miràssim d’aquests, el punt 1, 2 i 9, que han acceptat
aquestes esmenes in voce, a veure si ens podrien dir, per favor,
perquè en prenguin nota el serveis de lletrats de la casa, com
quedarien exactament aquests punts.

L’1, per exemple?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

L’1 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a dur a terme avaluacions
sistemàtiques sobre l’impacte que generen totes les mesures
adoptades per les diferents conselleries sobre el benestar de la
ciutadania, especialment sobre els grups amb una major
vulnerabilitat, així com treballar en crear un registre unificat a
totes les avaluacions que realitzi.”

LA SRA. PRESIDENTA:

El segon, qualque paraula que s’hagi modificat?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

El segon punt, quedaria: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a adoptar una estratègia
específica de lluita contra la pobresa infantil...”

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, ja està, era “estratègia”, “estratègia específica”.

I el punt novè?
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

I el punt novè: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a millorar i a enfortir el procés d’aplicació de la Llei de
promoció d’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència per reduir el temps d’espera.”

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, moltes gràcies, Sra. Obrador.

Per tant, començarem amb la votació, si els sembla, farem
votació separada del punt 10, començaríem per la votació
separada del punt 10. Passam a votar, votam.

El punt 10, queda rebutjat per 38 vots en contra i 20 a favor.

Ara passaríem a la votació separada dels punts 1, 2 i 9.
Començam a votar, votam.

Quedarien aprovats per 59 vots a favor.

I ara passaríem a la votació de la resta de punts.

La resta de punts queden rebutjats per 34 vots en contra i 24
a favor.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 5920/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a modificació de la Llei 5/2010, de 16 de
juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 5920/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista per fer
la presentació de la proposició de llei, té la paraula la Sra.
Lourdes Aguiló, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Vull saludar alguns membres del Consell Consultiu que han
vengut a aquesta sessió parlamentària. 

Avui pujam a aquesta tribuna per parlar de democràcia, per
parlar de democràcia amb majúscules, per parlar de qualitat
democràtica, perquè la democràcia no és un concepte estàtic
sinó que és dinàmic i avança i es mesura actualment en termes
de qualitat.

Avui, moltes institucions internacionals s’ocupen, com ara
Freedom House, s’ocupen de mesurar les característiques i el
funcionament de les democràcies per determinar-ne la qualitat
d’aquestes. Cada vegada més estudis es dediquen a examinar el
funcionament de les democràcies i avaluar-ne la qualitat fent
atenció a determinats indicadors que serveixen també per
avaluar l’índex de desenvolupament humà d’una societat.

Ho diguérem la setmana passada, quan vàrem debatre la
proposta del Grup MÉS de reforma del Reglament d’aquesta
cambra, i ho explicarem novament avui. Anualment s’analitza
la qualitat democràtica dels països del món i és molt, molt, molt
greu el fet que els informes anuals sobre la qualitat democràtica
del nostre país han constatat una baixada en la puntuació en tots
els indicadors. L’informe donat a conèixer el febrer de 2014 va
tenir un resultat demolidor, la qualitat democràtica del nostre
país està sota mínims i provoca la pèrdua de la confiança
ciutadana en les nostres institucions. En aquest mateix sentit es
va pronunciar també l’informe del Cercle d’Economia a partir
d’una enquesta realitzada a les Illes Balears, donat a conèixer
també la setmana passada.

El nostre sistema democràtic es va configurar a partir de la
Constitució de 1978 quan la democràcia estava estesa
pràcticament a tot el nostre entorn. La democràcia avui, però, no
només implica disposar de determinats procediments per
seleccionar el poder polític...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats i senyores diputades, els prec silenci, per
favor. Grácies.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

... sinó que també cal disposar de procediments per controlar-lo
i per mesurar també els objectius i els resultats que es pretenen
assolir, com ara el desenvolupament econòmic, la justícia social
o la igualtat.

Per tant, quan s’examina el funcionament del sistema
democràtic d’un poble es fa atenció no només a la qualitat dels
mecanismes que permeten l’accés al poder polític sinó també a
la rendició de comptes dels resultats i a la qualitat dels
mecanismes que serveixen per controlar l’exercici del poder
polític, i és en aquest sentit on la nostra democràcia, la
democràcia de les Illes Balears, falla estrepitosament.

La democràcia es mesura a partir de cinc dimensions
bàsiques, tres són elementals, la primera es correspon al
respecte als drets polítics i a les llibertats civils, i el nostre
govern ha acreditat que no n’és precisament el més respectuós
del món. Ho hem vist, per exemple, en l’intent constant de
reprimir la llibertat d’expressió del nostre poble, i la Llei de
símbols n’és un exponent.

La segona és l’actitud del Govern per respondre a les
necessitats i a les preferències dels ciutadans, i el nostre govern
s’ha entestat a fer polítiques en contra del nostre poble, com ara
la imposició del TIL amb calçador i en contra de tota la
comunitat educativa, o amb la imposició de mesures sobre els
empleats públics, sense transparència i sense negociació
sindical.
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La tercera és la participació ciutadana, que és una important
expressió de salut democràtica, i que el nostre govern també ha
descuidat completament.

I les dues darreres dimensions es vinculen a la idea del
control del poder polític. La primera d’aquestes, o la quarta, a
través de la rendició de comptes, i la segona, seria la darrera, fa
referència a l’estat de dret. 

I la nostra proposició de modificació de la Llei 5/2010, de
16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, està
vinculada a aquesta darrera dimensió, a la necessitat de reforçar
l’estat de dret, a la necessitat de reforçar el principi de legalitat,
la submissió dels poders públics a l’imperi de la llei i a reforçar
també el principi de seguretat jurídica que tant invocava el
Govern de les Illes Balears al començament d’aquesta
legislatura, però que ha oblidat completament a les alçades que
ens trobam ara quan ja han transcorregut tres quartes parts.

La qualitat d’una democràcia també es mesura per
l’existència d’un sistema legal que permeti fer efectius els drets
polítics, les llibertats civils i els mecanismes de control de
l’activitat governamental i de la legalitat vigent, com també la
rendició de comptes. 

Sense un estat de dret rigorós i fort, que compti amb
institucions que s’ocupin de la seva defensa i garantia, la
igualtat i la dignitat dels ciutadans estan en risc. És
imprescindible un marc legal que posi límits a l’acció del
Govern i a les forces polítiques, i això ho ha de fer l’estat de
dret. 

L’arquitectura institucional de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que es conté en el nostre Estatut d’Autonomia, té
en aquest sentit algunes mancances que s’haurien de corregir a
mesura que es fan evidents. A diferència del que fa la
Constitució, que crea i regula el Tribunal Constitucional com a
òrgan de garantia constitucional, el nostre Estatut d’Autonomia
no crea cap òrgan de garanties estatutàries per a la defensa
jurídica de les normes que s’hi contenen, de manera que
qualsevol normal amb rang de llei que vulneri o atempti contra
les previsions estatutàries no té cap més defensa que les
previstes per a la defensa constitucional, recursos de
constitucionalitat o qüestions de constitucionalitat davant el
Tribunal Constitucional.

Ara bé, la legitimació per a la formulació d’aquests recursos
és únicament l’establerta a la pròpia Constitució i és molt
restrictiva, perquè l’any 1978, en què fou elaborada i aprovada,
les comunitats autònomes encara no existien i en conseqüència
no va preveure cap legitimació per permetre a les minories
parlamentàries de les respectives comunitats autònomes
disposar de la possibilitat de dirigir-se al Tribunal
Constitucional. A més, els estatuts d’autonomia no tenen
establert tampoc cap òrgan amb competència per a la defensa
del respectiu estatut quan una norma amb rang de llei
autonòmica vulnera les seves previsions.

A les Illes Balears aquesta mancança s’ha fet molt palesa
durant aquesta legislatura per la quantitat de lleis que s’han
dictat i sobretot pels decrets lleis que s’han dictat i sobretot pel
seu contingut, com ara el del TIL, i també per l’aprovació
d’algunes lleis, com ara la de símbols o la de la suspensió del
CES. 

Els grups parlamentaris no tenim cap sistema democràtic,
cap, per reaccionar contra aquestes imposicions, cap, i per això
és necessari palAliar d’alguna manera, i amb els mitjans de què
disposa aquest parlament, el fet que la defensa i la garantia de
les normes estatutàries no estan encomanades a cap òrgan
específic i el fet que els grups parlamentaris minoritaris no
tenim cap instrument de defensa de la legalitat estatutària i
constitucional. 

A l’Estat a 50 diputats els és permès la interposició d’un
recurs d’inconstitucionalitat respecte d’una llei de les Corts
Generals o un decret llei del Govern central i fins i tot ho poden
fer respecte de lleis aprovades per parlaments autonòmics o
decrets lleis aprovats per governs autonòmics, 50 diputats, és a
dir, una setena part del Congrés dels Diputats, que té, com tots
sabem, un total de 350 membres. En el Senat també 50 senadors
poden interposar recursos d’inconstitucionalitat, com ho poden
fer els 50 diputats, en aquest cas, gairebé una cinquena part de
la Cambra. 

A les Illes Balears, en canvi, els grups minoritaris ni tan sols
si ens ajuntam tots els diputats que conformam actualment
l’oposició al Govern, ni tan sols els 25 diputats que constituïm
més del 40% de la Cambra, ni tan sols tots junts ens és permès
solAlicitar, solAlicitar ni tan sols, dictamen del Consell Consultiu,
que és el superior òrgan de consulta de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en cas que pensem, raonadament, que una
llei, un decret llei o un decret legislatiu o un acte parlamentari
contravé l’Estatut d’Autonomia o la Constitució. Els tribunals
ordinaris, ho sabem, tampoc no hi poden entrar i el Tribunal
Constitucional està massa enfora.

A parer nostre, aquesta mancança de garanties mínimes va
en contra de la pròpia democràcia i de la qualitat de la nostra
democràcia. Així les coses entenem que resulta imprescindible
arbitrar algun sistema de resposta directa de defensa i garantia
de l’Estatut d’Autonomia i de la Constitució i posar-lo a l’abast
dels diputats i de les diputades del Parlament de les Illes
Balears. 

Som conscients que la creació d’un òrgan de garanties
estatutàries requereix la modificació de l’Estatut d’Autonomia
i, per tant, un procediment de molta complexitat i que no està a
l’abast d’aquesta cambra per si sola, modificar l’Estatut
d’Autonomia requereix, com tots sabem, la voluntat de les Corts
Generals, atès que s’ha de tramitar com una llei orgànica i
requereix també una majoria qualificada perquè s’ha d’aprovar
pel Congrés dels Diputats per majoria absoluta i en una votació
sobre la totalitat del text. Sabem que això ara no és factible, no
hi renunciam, però, ara bé, volem ser possibilistes i per això
possibilitam establir, com a mínim des de ja, i atès que aquest
parlament té la competència i ho pot fer, establir, com deia,
mesures que facilitin instruments de reacció als grups
parlamentaris per a la defensa i la garantia de les previsions
estatutàries instrumentada a través de la legitimació d’aquests
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per solAlicitar dictamen del Consell Consultiu. Una mesura que
no suposa cap cost, cap cost econòmic. 

Només demanam això, amb aquesta proposició de llei
demanam únicament poder solAlicitar dictamen al superior òrgan
de consulta de les Illes Balears, un dictamen que, ho sabem, no
serà vinculant, un dictamen que ens ha de servir per treure’ns de
dubtes, un dictamen que ha de contribuir a reforçar el principi
de seguretat jurídica, que ha de contribuir a reforçar el principi
de legalitat, que enfortirà, que reforçarà l’estat de dret i, en
conseqüència, enfortirà i reforçarà la democràcia.

No els explicarem ara les propostes concretes que es
contenen a la nostra proposició de llei, consten al text que hem
presentat i és a l’abast de tothom, interessa en aquest moment
explicar, simplement, quin és l’objectiu de la nostra proposició,
possibilitar que els grups parlamentaris amb caràcter facultatiu
i no vinculant puguin demanar dictamen, puguin demanar un
informe, un simple informe al Consell Consultiu quan tenen
dubtes raonats de vulneració constitucional o estatutària en la
tramitació de les normes amb força de llei que es tramiten en
aquesta cambra, lleis o decrets lleis sotmesos a validació
d’aquest parlament.

Ens trobam ara, en aquest moment, davant el debat sobre la
presa en consideració d’aquesta proposició de llei, una
proposició de llei feta per un grup parlamentari de l’oposició
que necessàriament ha de passar per aquest tràmit, per aquest
sedàs per poder ser debatuda després en profunditat durant la
tramitació parlamentària. En aquest cas parlam d’una proposició
de llei feta pel meu grup, el Grup Socialista, un grup que en
aquest moment, també ho sabem, no tenim la majoria
parlamentària i, per tant, necessitam del consens amb els altres
grups, i molt especialment el consens amb el grup parlamentari
majoritari de la Cambra per poder superar aquesta tràmit de
presa en consideració, i perquè es pugui tramitar i debatre la
nostra proposta de reforma legislativa.

Cal recordar i insistir que en un debat de presa en
consideració d’una proposició de llei no és el moment de
defensar ni d’analitzar detalladament el text que presentam ni de
manifestar l’acord o el desacord amb la totalitat o amb part del
seu contingut, ni de fer-hi precisions o esmenes, és simplement
el moment de decidir si el Parlament està disposat a parlar del
tema, a debatre aquest tema que planteja aquesta proposició de
llei i a tramitar-lo en el si de la seva organització, en comissió,
en ponència, amb esmenes o sense i finalment en el Plenari
podrem decidir si l’aprovam o el rebutjam en el sentit que el
meu grup proposa.

Només si la proposta supera aquest tràmit, i esperam que
així sigui, aleshores serà el moment de començar el debat de
fons. En el moment que ens trobam ara és suficient demanar, i
els ho demanam, als grups parlamentaris i als diputats i a les
diputades i al diputat i a la diputada no adscrit que manifestin si
estan d’acord o no amb les línies generals de la proposta i amb
debatre-la i tramitar-la perquè en el futur pugui ser una realitat.
Es tracta de discernir si estam tots d’acord o no que els grups
parlamentaris, tots, tenguin la possibilitat de demanar informe
al Consell Consultiu. En aquest moment ho pot fer el Govern,
ho pot fer el grup parlamentari majoritari, però no ho podem fer
les minories. Això ha de canviar.

Els demanam simplement que ens permetin parlar-ne, no
que analitzem ara la proposta completa, això ho farem en el
moment procedimental oportú, ara els demanam a tots els
diputats i diputades, i molt especialment als del Grup
Parlamentari Popular, que es pronunciïn sobre l’objectiu últim
d’aquesta proposta, com és si estan d’acord o no amb
possibilitar que un mecanisme de consulta, del qual ja
gaudeixen, que en gaudeix el Govern i que en gaudeix el grup
majoritari, en puguin gaudir també els grups minoritaris
d’aquesta cambra.

Aquesta presa en consideració ha de servir, si prospera, per
convocar la ponència per obrir el termini per presentar esmenes,
cosa que ens ha de permetre a tots els grups aportar iniciatives
per establir un debat sobre la modificació de la Llei reguladora
del Consell Consultiu que el nostre grup proposa i, a més, pot
servir també per obrir un debat sobre els mitjans que tenim al
nostre abast per tal de millorar la qualitat democràtica de les
nostres institucions, un debat que ens pot enfortir i que és
absolutament necessari i imprescindible en un moment que la
societat es transforma a marxes forçades.

Com a representants de la sobirania popular no podem fer el
sord a les demandes socials de més democràcia, de més
transparència, d’efectivitat en la separació de poders, d’enfortir,
en definitiva, la funció de control de Govern que correspon a
aquesta cambra i que correspon molt especialment als grups i
als diputats i a les diputades de l’oposició.

Per tot això, torn a dir, demanam a tots els diputats i
diputades d’aquest parlament que donin suport a la presa en
consideració d’aquesta proposta. Deman al Grup MÉS, a la Sra.
Font, al Sr. Pastor que se sumin a la nostra proposta i al Grup
Parlamentari Popular un esforç de consens i que permeti el
debat sobre aquesta qüestió la qual, se’ns dubte, enfortirà la
nostra democràcia i la farà més creïble i més encertada la funció
parlamentària de control de govern. Els demanam que ens
asseguem, que en parlem. 

Els socialistes, ho hem dit moltes vegades, estam a favor de
tot allò que serveixi per millorar la nostra democràcia, per fer-la
més forta i els demanam que no deixin perdre aquesta
oportunitat. Calen mesures com aquesta, calen modificacions de
la nostra arquitectura institucional en tots aquells aspectes que
millorin la qualitat democràtica, la participació, la transparència
i en general facin més propera i entenedora l’activitat
parlamentària, tant la legislativa com la de control de govern;
cal recuperar la credibilitat de les institucions i donar resposta
a la desafecció política de bona part de la ciutadania, i un gest
pot ser perfectament la presa en consideració d’aquesta
proposició de llei.

Estam convençuts que actualment la ciutadania ens ho
demana, la demanda d’establiments de fórmules que millorin la
qualitat de la nostra democràcia és una demanda social, i no
podem deixar passar aquesta oportunitat.
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Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Moltes gràcies,
Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Abans de res també donar la benvinguda als membres
del Consell Consultiu, el Sr. Oliver, la Sra. Ballester. I dir, ja
anticipar que la nostra postura serà de donar suport a la presa en
consideració d’aquesta proposició de llei, creim que és
necessària i creim que és positiva.

Amb aquesta proposta el Grup Socialista ens proposa
introduir mecanismes específics de defensa i garantia de les
normes estatutàries i legitimar els grups parlamentari per
solAlicitar formalment dictamen al Consell Consultiu, òrgan
superior de consulta de la comunitat autònoma, tal com recull
l’article 76 de l’Estatut d’Autonomia, en els casos que es
consideri que una iniciativa legislativa, un decret llei, un decret
legislatiu o un acte parlamentari sense força de llei pugui
contravenir la Constitució o l’Estatut d’Autonomia.

L’objectiu de la proposta, com deia, és necessari i ompl un
buit existent a l’ordenament jurídic actual que no preveu la
legitimació del decret llei ni la legitimació de cap dels casos
esmentats per part dels grups parlamentaris sense la majoria.
Ara mateix, l’única via de legitimació, de defensa i de garantia
de la nostra Carta Magna, de l’Estatut de les Illes Balears, és la
que estableix la pròpia Constitució i, com s’ha dit, ho fa de
forma molt restrictiva. 

És una qüestió de democràcia, de qualitat democràtica i
també de sentit de país. En un sistema parlamentari per garantir
tant el control del Govern com l’acció legislativa és fonamental
que els grups parlamentaris, tots, els que tenen la majoria i els
que no la tenen, disposin dels instruments necessaris per vetllar
per la legitimitat estatutària i constitucional. I per sentit de país,
deia també, perquè qualsevol comunitat política que disposa
d’un marc jurídic específic i diferenciat disposa d’un organisme
de garanties d’aquest marc de convivència.

En aquest sentit, la via idònia, la via que el nostre grup
considera idònia per introduir un mecanisme de defensa i
garantia dels preceptes estatutaris, seria l’articulació d’una nova
institució de rellevància estatutària adequada als nivells
d’autogovern dels quals gaudeix la comunitat autònoma amb
l’atribució de la funció de la tutela de l’activitat legislativa del
Parlament en desenvolupament dels drets estatutaris, un
organisme equiparable al Tribunal Constitucional o més
exactament equivalent al Consell de Garanties Estatutàries de
Catalunya.

És evident que la creació d’aquesta figura, més ambiciosa i
més ajustada a la nostra visió de país, requeriria d’una adaptació
legislativa de l’Estatut que, en aquests moments, difícilment
trobarà encaix. En aquest sentit valoram positivament i veim
amb bons ulls l’opció proposada, reformar la Llei del Consell
Consultiu, en la proposició de llei per aconseguir les mateixes
garanties, encara que sigui de forma transitòria com una opció
transitòria. 

La reforma és necessària perquè pretén atorgar al Consell
Consultiu una funció consultiva que va més enllà de la prevista
a la Llei 5/2010, atorgant-li noves funcions determinadores com
les consultes de caràcter facultatiu no només en els casos de
projectes sinó també de proposicions de llei, decrets de llei
sotmesos a validació o decisions, com deia, sense valor de llei
adoptats pels òrgans del Parlament de les Illes Balears. També,
i en consonància amb l’ampliació de les funcions de control que
inclou la proposta, es proposa modificar els preceptes relatius a
la legitimació perquè puguin solAlicitar els dictàmens en
determinats casos els grups parlamentaris.

Queda clar, per tant, que la proposició pretén ampliar les
funcions del Consell Consultiu i els òrgans legitimats per
formular la consulta.

Tanmateix, emperò, aquest canvi no afecta l’essència
mateixa de la institució, que continuarà essent una institució
consultiva, per bé que podrà intervenir per pronunciar-se sobre
la conformitat o no amb la Constitució i amb l’Estatut de les
normes amb rang de llei autonòmiques. 

És important tenir en compte que aquesta argumentació ve
refermada per la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
institució del Tribunal de garanties estatutàries, que com ja he
esmentat és el precedent més immediat de la reforma que ara es
proposa, una nova atribució al Consell Consultiu que en cap cas
no interfereix en les facultats de propostes i lliure debat dels
grups parlamentaris en el decurs del procediment legislatiu. La
lliure autoritat de la cambra està plenament garantida en tant
que el Consultiu, com expressa clarament la Llei 5/2010,
exerceix -llegesc textualment- “les seves funcions amb
autonomia orgànica i funcional per garantir la seva objectivitat
i independència”. 

La reforma que es proposa, per tant, el que fa és introduir un
control previ de caràcter tecnicojurídic, facultatiu i intern, res
més; no oblidem que precisament a la definició i naturalesa que
estableix la llei diu clarament que li correspon, en els termes
expressats en aquesta llei, a la llei del 2010, l’alt assessorament
del Parlament, del Govern i de l’Administració de la comunitat
autònoma; també dels consells insulars i dels ens locals. 
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És, com deia al començament, per tant, una funció
necessària, és una proposta encertada, és una iniciativa que
tindrà el nostre suport, i és una iniciativa que avui, vist allò vist,
podríem considerar a més a més, sense por d’equivocar-se,
també imprescindible i urgent. Raons d’aquesta urgència i
d’aquesta necessitat: l’abús que fa el Govern de la figura del
decret llei; durant aquesta legislatura s’han aprovat 26 decrets
llei, un decret llei per cada quatre sessions d’aquest parlament,
decrets llei aprovats sense dictamen del Consultiu, sense
garanties jurídiques i sense la possibilitat que els grups de
l’oposició, en exercici de les seves funcions, puguem obtenir un
dictamen davant el presumpte incompliment de l’Estatut, a no
ser que anem al Tribunal Constitucional, i açò, com ja s’ha
explicat, només ho poden fer alguns grups que en aquesta
cambra es troben a l’oposició. Açò ens ha passat amb el decret
del trilingüisme, el Decret 5/2013. O amb el Decret 6/2013,
també, que modifica la tipologia d’habitatges susceptibles de ser
comercialitzats com a estades turístiques prevists a la Llei
8/2012, de turisme; aquí vam tramitar, vam debatre i vam
aprovar, ho van aprovar, una llei, la Llei 8/2012, que pocs
mesos després, pocs mesos després, era modificada per decret
llei sense informe, sense dictamen del Consell Consultiu. 

La realitat és que el tracte i la consideració d’aquest govern
amb l’alt òrgan d’assessorament ha estat molt lamentable. Tots
recordam el cas de la Llei de símbols i de les pressions que
varen rebre el Consell Consultiu i el seu president per obtenir un
dictamen favorable a les previsions del Govern, i davant la
queixa del president, el Sr. Rafel Perera, la resposta no podia ser
més desoladora: “I gràcies que no el suspenem”, com
efectivament havien fet amb altres organismes també prevists a
l’Estatut, com el Consell Econòmic i Social. 

Així idò, i per acabar, Sra. Aguiló, li donarem suport, sense
cap dubte, però no tenim gaire confiança ni gaire esperança que
el Partit Popular faci el mateix, i per tant aquesta proposta no
pugui ser tramitada, debatuda en el si d’aquest parlament. Ens
agradaria que fos així, és una qüestió, com deia, de qualitat
democràtica, i seria una llàstima que els grups d’aquest
parlament no optéssim, no donéssim facilitats perquè aquestes
garanties i aquesta qualitat democràtica pogués ser una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del grup parlamentari, en torn en contra de la
proposició, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Fernando Rubio, per un temps de quinze minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull també en nom del Grup
Parlamentari Popular donar la benvinguda als membres del
Consell Consultiu i professors de dret constitucional.

Senyores diputades, senyors diputats, debatem avui aquesta
proposició de llei del Grup Parlamentari Socialista relativa a
modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell
Consultiu de les Illes Balears. Concretament aquesta proposta
de modificació de la llei esmentada fa referència a la
modificació d’articles que fan esment a la legitimació dels
òrgans o les institucions que poden demanar informe del

Consell Consultiu per tal que aquest es posicioni sobre la
legalitat, la constitucionalitat o no, de les lleis i si aquestes estan
d’acord o no amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

Volem posar de manifest que ens ha sorprès bastant
l’exposició de motius que ha fet el Grup Parlamentari Socialista,
ja que per defensar aquesta moció es basa en el fet que la
Constitució Espanyola, entre altres qüestions, s’ha dit que és
molt restrictiva quant a la legitimació per a la interposició del
recurs d’inconstitucionalitat, i defensa que no es permet que les
minories parlamentàries puguin fer ús d’aquest recurs per vetllar
perquè les normes amb rang legal estiguin en sintonia amb la
Constitució Espanyola. Nosaltres no pensam igual, ja que la
Constitució Espanyola preveu que estan legitimats per
interposar recurs d’inconstitucionalitat el president del Govern,
50 diputats, 50 senadors, els òrgans colAlegiats executius de les
comunitats autònomes, és a dir, els governs de les comunitats
autònomes, i en el seu cas les assembles o els parlament de les
mateixes. Per tant entenem que la Constitució Espanyola és del
tot oportuna quant als òrgans legitimats per interposar recurs
davant el Tribunal Constitucional, i no únicament no ho és amb
els òrgans de l’Estat, sinó que també ho és amb els de la
comunitat autònoma.

Hem de tenir present que el constituent el que volgué era
evitar que aquest recurs d’inconstitucionalitat estigués en mans
de qualsevol entitat o qualsevol persona, qualsevol minoria, el
que podria suposar un clar colAlapse per a la tasca que
desenvolupa el Tribunal Constitucional com a màxim garant de
la constitucionalitat al nostre estat. Per tant aquest article 162 es
va redactar quan les comunitats autònomes encara no existien,
això és cert, però aquest article ja preveu el pes institucional que
han de tenir les comunitats autònomes en el moment en què les
reconeix a través dels governs i en el seu cas assemblees com a
òrgans legitimats per a la interposició del recurs
d’inconstitucionalitat.

Què és el que vostè pensa, Sra. Diputada?, que s’hauria
d’estendre més la llista de legitimitats per interposar recurs? És
això el que vostè vol dir? Doncs si és això el que vostè vol dir
digui-ho, proposi-ho al seu partit a nivell estatal i plantegin
aquesta qüestió per tal de reformar la Constitució. Siguin
valents.

Per altra banda vostè diu que allò que seria necessari és la
modificació de l’Estatut d’Autonomia per a la creació d’un
òrgan de control del mateix Estatut, amb unes funcions
semblants a les d’un tribunal constitucional però dins l’àmbit de
la comunitat autònoma i per vetllar pels preceptes estatutaris.
Doncs, Sra. Aguiló, si això és el que li sembla adient, per què no
ho ha presentat per debatre en aquesta cambra parlamentària? Si
és això el que vostè vol, escolti, dugui-ho a aquesta cambra, en
parlam, ho discutim, però faci la proposta, no vagi a la
modificació d’una llei per fer el que vostè pensa que s’hauria de
fer.

(Remor de veus)
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Què passa?, que ni vostès mateixos no es creuen el que
pensen? Ho diuen quan són a l’oposició, però quan governen
no? No voldríem pensar així. 

Si el que vostès el que volen és la creació d’un òrgan
jurisdiccional que vetlli pel compliment dels preceptes del
nostre Estatut d’Autonomia, per què vostès plantegen la
modificació d’una llei com és la Llei del Consell Consultiu?,
llei que, per cert, va ser aprovada per vostès, pel pacte
d’esquerres, la passada legislatura, concretament la Llei 5/2010,
de 16 de juny, llei que va ser impulsada per la Conselleria de
Presidència del pacte, de la qual vostè, Sra. Aguiló, era
secretària general, i el que no entenem és que allò que a vostè
avui li sembla poc democràtic, quan vostè elaborava la llei
doncs no li pareixia poc democràtic. Això no ho entenem.

Vostè avui el que planteja a aquesta cambra és que qualsevol
grup parlamentari pugui solAlicitar informe al Consell Consultiu
perquè es posicioni davant la constitucionalitat i la legalitat de
les lleis, els decrets llei, la qual cosa suposa una suspensió o
paralització de la tramitació i/o entrada en vigor de la llei; per
tant suposa paralitzar la funció legislativa que impulsa el
Govern i que desenvolupa el Parlament de les Illes Balears, i
això que per vostè avui s’ha donat, que és de vital importància
per a la democràcia de les Illes Balears, ni tan sols no ho va
pensar ni s’ho va plantejar quan eren vostès els encarregats
d’elaborar la Llei del Consell Consultiu. Clar, han caigut, tres
anys després d’estar a l’oposició, en el fet que s’havia de fer
aquella modificació. Ni quan governaven ni durant aquests tres
anys que duim de govern del Partit Popular no se’ls havia
ocorregut fer aquesta modificació de la Llei del Consell
Consultiu.

Una vegada més donen mostra del seu oportunisme, Sra.
Aguiló, de la seva doble vara de mesurar quan governen o quan
estan a l’oposició. L’únic que pretenen amb aquesta modificació
és posar pals a les rodes de la tasca importantíssima d’aquest
govern, que ha impulsat i que continua impulsant normes
legislatives que són de capital importància per als interessos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i a
vostès l’únic que els preocupa és de quina manera poden
obstaculitzar aquesta feina perquè no arribi a bon port.

Aquest oportunisme que avui han deixat clar amb aquesta
proposta que fan avui, també el veuen els seus companys de
partit a Madrid, els quals estan ja farts de la seva política
partidista i que sempre vostès cerquin que 50 senadors o 50
diputats del seu grup parlamentari a les Corts presentin recurs
d’inconstitucionalitat... 

(Remor de veus)

Ells mateixos els han dit que ja estava bé de fer aquesta
política, ja n’hi ha prou, de fer perdre el temps en qüestions que,
més que un problema de legalitat o de constitucionalitat,
simplement són temes que vostès...

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

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...simplement són temes que a vostès no els agraden des
d’un punt de vista polític. Per tant desvirtuen la tasca de control
que té el Tribunal Constitucional.

(Més remor de veus)

Avui, Sra. Aguiló, diu que és poc democràtic que els grups
parlamentaris no puguin presentar recurs o no puguin demanar
informes al Consultiu, però recorda qui va eliminar el recurs
previ d’inconstitucionalitat del nostre ordenament jurídic?
Doncs va ser el seu partit, Sra. Aguiló, el Partit Socialista. Va
derogar aquell recurs que el que feia era suspendre la tramitació
d’una llei, la qual abans de ser aprovada ja s’examinava si era
o no era constitucional. Això era un instrument de control que
tenien, efectivament, els grups parlamentaris, i vostès el que
varen fer va ser derogar aquesta qüestió sense cap tipus de
problema, i avui vostè planteja alguna cosa semblant amb la
modificació de la Llei del Consell Consultiu. Consideram que
no és coherent, ni amb el seu plantejament ni amb el que vostès
defensaven, el Partit Socialista defensava quan va derogar el
recurs previ d’inconstitucionalitat.

Alguna cosa semblant segons vostè, Sra. Aguiló, perquè em
permetrà que li digui que no compartesc en absolut que vostè
barregi les funcions i les tasques que té encomanades el
Tribunal Constitucional amb les d’un òrgan d’assessorament i
consulta com és el Consell d’Estat o com són els consells
consultius de les respectives comunitats autònomes. No tenen
res a veure. Si vostè el que vol és parlar d’un òrgan d’àmbit
autonòmic que vetlli pel compliment de les normes estatutàries,
sigui valenta, plantegi la revisió de l’Estatut d’Autonomia, si el
seu partit la deixa, per a la creació d’un òrgan de control dels
preceptes estatutaris. Si el que vostè vol simplement és
modificar la Llei del Consell Consultiu per donar legitimació als
grups parlamentaris, defensi-ho, però defensi-ho d’una altra
manera, no amb aquesta argumentació, defensi per què vol
modificar al Llei del Consell Consultiu.

(Remor de veus)

No em digui que vostè el que vol és ampliar la...

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor!

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...el nombre de legitimats per interposar recurs
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional, o no
m’argumenti que sigui o no necessari el fet de tenir un òrgan per
tal de vetllar per la legalitat i el compliment de l’Estatut
d’Autonomia.
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El Tribunal Constitucional és un òrgan que emet sentències
que són vinculants per a tothom; el Consell Consultiu és un
òrgan de consulta; les seves funcions són unes altres, són
clarament diferenciades i no tenen res a veure un amb l’altre.
Però, insistim, si el que vostè pensa és que s’ha de modificar la
Llei del Consell Consultiu perquè tots els grups parlamentaris,
que poden ser una persona o dues persones, demanin informe al
Consultiu i paralitzin la seva tramitació, li torn demanar per què
no ho va regular vostè quan elaborava la norma l’any 2010, per
què no ho varen vostès regular? Doncs jo li diré per què. Perquè
això vostès no ho volen quan governen...

(Més remor de veus)

...i perquè ni vostès mateixos no es creuen que aquesta
proposta sigui condreta i que pugui arribar a bon port. 

La Llei del Consell Consultiu diu al seu article 21.b) que
està legitimat per solAlicitar dictamen el Parlament de les Illes
Balears d’acord amb el que disposa el seu reglament en els
supòsits prevists per la llei. El Parlament no és la Mesa, ni la
Junta de Portaveus, és el Ple del Parlament de les Illes Balears,
i així es regula a una resolució de la Presidència del Parlament
a la qual, en principi, no es va posar cap discrepància, va ser per
tant aprovada i sotmesa a consideració de la Junta de Portaveus,
i ho va ser aquesta legislatura, al començament d’aquesta
legislatura. Per tant és un argument més pel qual el Partit
Popular no entén com és que ara vostès han canviat de criteri.

Quant als òrgans legitimats per demanar informe al Consell
Consultiu, l’article 21 de la llei efectivament diu que és el
president de les Illes Balears, a iniciativa seva o a iniciativa de
qualsevol membre del seu govern; el Parlament de les Illes
Balears, com ja hem argumentat, com ja hem mencionat; els
presidents dels consells insulars, batles, rectors d’universitats
públiques i demés representants d’entitats en els termes regulats
i prevists per la llei; i amb caràcter facultatius els presidents de
consells insulars a iniciativa pròpia o per acord del Ple del
consell. Per cert, Sra. Aguiló, vostè vol que qualsevol grup
parlamentari pugui demanar informe al Consell Consultiu, però
dels grups polítics dels consells no diu res. Ja veig el poc que li
importen els grups polítics dels consells insulars.

(Remor de veus)

Si fos coherent demanaria també per als consells el mateix
que vostè demana per al Parlament de les Illes Balears. Per tant
una vegada més demostra la poca importància que vostès donen
als consells insulars. L’ha traïda el subconscient, Sra. Aguiló.

(Continua la remor de veus)

A no ser que, com que vostès..., clar, que ja tot pot ser, com
que vostès governen a un consell insular, que és el Consell de
Formentera, doncs, clar, ley a medida, demanam per als grups
parlamentaris la participació, la legitimació perquè puguin
demanar informe, però als consells insulars no per no tenir
problemes quan nosaltres governam a un consell, i això em fa
pensar així de malament, Sra. Aguiló, perquè quan vostè tenia
la possibilitat d’incloure aquest tema que avui vostè defensa,
perquè diu que és poc democràtic que els grups parlamentaris
no puguin solAlicitar un informe al Consell Consultiu, doncs,
Sra. Aguiló, què passa?, que la seva actuació va ser poc
democràtica?, és això el ens vol dir?, que la seva actuació, que
l’actuació del pacte de progrés era poc democràtica? Jo no crec
que hagi volgut dir això, maldament és el que ens ha donat a
entendre.

En qualsevol cas, miri, l’ordenament jurídic ha de tenir unes
regles per ser respectat, el que no és possible és modificar lleis
i normes a conveniència de si un governa o de si un és a
l’oposició; el que no és possible és modificar normes quan això
significa un instrument més perquè l’oposició pugui fer la seva
tasca, amb interessos clarament partidistes.

Miri, la Llei del Consell Consultiu regula de manera clara,
de manera absolutament detallada la naturalesa, les funcions i
la tasca del Consell Consultiu a les nostres Illes. Per tant, crec
que el que s’ha de fer és respectar aquesta funció, una funció
que és absolutament necessària per garantir la legalitat de les
lleis, de les normes amb rang de llei, que aquestes s’adeqüin als
preceptes constitucionals i que aquestes s’adeqüín a la
Constitució Espanyola i no fer ús partidista, com vostès
pretenen fer d’una institució que té tot el nostre respecte.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps de rèplica del Grup Parlamentari Socialista,
presentant de la iniciativa, té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies al Grup
Parlamentari MÉS per donar-nos suport.

Lamentar, una vegada més, que el Grup Popular impedeixi,
amb la seva majoria, la presa en consideració de la nostra
proposta i en conseqüència la tramitació parlamentària
d’aquesta proposició de llei i el debat i la possibilitat de si els
grups parlamentaris, els grups dels consells insulars hi han
d’intervenir o no, ja he dit que no era aquest el moment per
entrar en el detall, es tractava de saber si volíem o no parlar
d’aquest tema.
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I Sr. Rubio, sí, és cert, en aquest moment ens hem fet
conscients de la necessitat d’establir algun mecanisme, encara
que sigui un, que sí podem donar des d’aquest parlament,
perquè mai, mai no hi ha hagut un govern tan poc respectuós
amb els preceptes constitucionals com aquest govern, mai, ...

(Alguns aplaudiments)

... més de 25 decrets lleis burlant la doctrina del Tribunal
Constitucional en relació amb la legislació per aprovar-los. Mai
hem tengut un govern tan poc respectuós amb la legalitat vigent
com aquest govern, absent d’aquesta cambra en aquest moment.

Som conscients que vostès gaudeixen de la majoria
parlamentària suficient per decidir el que s’aprova i el que no
s’aprova en aquest parlament, vostès tenen la clau, nosaltres els
hem demanat que obrim la porta i vostès no ho volen fer.
Nosaltres manifestam la nostra voluntat de parlar d’aquest i
d’altres temes que ens permetin millorar la qualitat democràtica
del nostre país. I, si com diuen, finalment no donen suport a la
presa en consideració d’aquesta proposta els faig saber, els faig
saber que aquesta proposta no quedarà damunt la taula, o
quedarà, més ben dit, quedarà damunt la taula, no passarà, no
quedarà dins cap calaix, no quedarà dins cap calaix, la durem
novament al començament de la propera legislatura, quan vostès
siguin un grup minoritari i a l’oposició, nosaltres volem més
democràcia, més transparència...

(Alguns aplaudiments)

..., hi estam compromesos. Volem un bon control de govern,
del nostre govern, del govern del proper govern a aquesta
legislatura, volem garanties de seguretat jurídica ...

(Remor de veus)

... respecte de les nostres decisions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, senyores diputades i diputats.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

I per tot això, aquesta proposta s’aprovarà i vostès, com a
grup parlamentari minoritari en aquesta cambra, tendran el dret
que ara ens neguen, els reconeixerem aquest dret i la legitimació
de poder demanar informe al Consell Consultiu quan tenguin
dubtes de legalitat, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

... de constitucionalitat o de contravenció de les previsions
del nostre Estatut d’Autonomia, ...

(Remor de veus)

... vostès tendran aquest dret que ara ens neguen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló, un momentet. Per favor, senyors diputats,
silenci.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sr. Thomàs, Sr. Thomàs, el crid a l’ordre. Sr. Thomàs...

(Remor de veus)

Sr. Thomàs, el crid a l’ordre, no pot intervenir perquè no té
la paraula, d’acord. La persona que modera som jo, que som la
presidència, Sr. Thomàs, per favor.

Pot continuar quan vostè vulgui Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vostès, deia, tendran aquest
dret que ara ens neguen, perquè per a nosaltres la democràcia
passa per establir garanties estatutàries, per donar veu a les
minories, per incrementar els indicadors de qualitat, malmesos,
molt especialment per les seves decisions polítiques durant
aquesta legislatura, aquí i a Madrid.

Sabem que cal reforçar els mecanismes de control de l’acció
de govern, ho hem dit o ho continuarem dient tantes vegades
com faci falta, els socialistes estam compromesos amb la
millora de la qualitat democràtica a les Illes Balears, també en
aquest vessant, en el vessant de control de govern. La nostra
portaveu, i candidata i propera presidenta de les Illes Balears, la
Sra. Francina Armengol, ...

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petita cridòria)

... ha manifestat aquest compromís en moltes ocasions.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I els puc assegurar que els socialistes introduirem aquest
mecanisme i molts d’altres per millorar la qualitat democràtica
de les nostres institucions, sí senyors. Assegurarem la creació...,
la possibilitat de consulta del Consell Consultiu quan hi hagi
dubtes d’inconstitucionalitat i evitar que un únic grup
parlamentari, com ara, ho pugui impedir, tengui o no tengui la
majoria parlamentària, ho evitarem.

Assegurarem la creació de comissions d’investigació i
evitarem que un únic grup parlamentari pugui impedir el debat
i la constitució, tengui o no tengui la majoria parlamentària.
Establirem amb claredat les obligacions del govern quant a la
remissió de la documentació solAlicitada per aquesta cambra,
tengui o no tengui la majoria parlamentària el grup que li doni
suport. Establirem un sistema de participació ciutadana de
manera directa. Possibilitarem la tramitació dels decrets lleis
com a projectes de llei i evitarem que vostès, que un únic grup
parlamentari pugui impedir-ho.
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Miri, establirem mecanismes de qualitat democràtica per
possibilitar també fer més intensos i flexibles les intervencions
i els debats, tediosos, d’autocomplaença, que avui caracteritzen
aquest parlament amb les preguntes que fan els diputats i
diputades que donen suport al Govern. Establirem mesures de
transparència en tot allò que afecti l’activitat parlamentària.

Vostès, senyores i senyors del Grup Popular, tenen alèrgia
a la democràcia, sí, sí, sí, tenen alergia, són nouvinguts a la
democràcia i es pensen que aquesta es limita a elegir cada
quatre anys el Govern, i no és això, no és això.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Vostès han perdut la legitimitat i el suport popular, si no
mirin en el carrer com estan les coses.

(Remor de veus)

Avui no donaran suport a aquesta proposta, es posaran
novament en evidència, són conservadors, són a la dreta, a la
dreta més dretana, ni una passa endavant en drets ni en
democràcia ni en transparència. Allò de la seguretat jurídica de
què parlaven en el principi d’aquesta legislatura ja no existeix,
se n’ha anat en orris.

Vostès només imposició, ho veiem cada setmana, cada dia,
però els queda manco. Ha començat el compte enrera i vostès
estan acabats.

(Remor de veus)

A la propera legislatura recuperarem els drets perduts i
avançarem, avançarem en qualitat de democràcia...

(Remor de veus)

... i assolirem la majoria suficient perquè això sigui possible.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS, Sr. Nel Martí, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident que aquest debat
no interessa al Partit Popular, al Grup Popular, no interessa al
Govern, de fet durant tot el debat el Govern hi ha estat
absolutament absent, només ara que han entrat lògicament per
fer presència durant la votació. És evident que al Govern
tampoc no li interessa la tasca de l’oposició i l’intenta dificultar
o anulAlar sempre que pot, sigui modificant la representativitat
i la composició d’aquesta cambra, introduint modificacions a la
Llei del bon govern per reduir la participació i la transparència,
una modificacio de la Llei del bon govern, que no em cansaré
de dir on és; ens deien aquí un dia rera l’altre que vivíem en
pecat; el Consell Consultiu va elaborar un informe crític
respecte de la proposta que presentava el Govern i d’allò no se
n’ha sabut res més.

En el marc de la Constitució i de les garanties
constitucionals existeixen, efectivament, dues figures ben
diferenciades, el Tribunal Constitucional i el Consell d’Estat,
podríem parlar i molt del Tribunal Constitucional i si aquest
respon més a les garanties jurídiques o a les garanties polítiques,
però el que és inqüestionable, i que és lamentable que el Partit
Popular negui avui, és que el marc de garanties de l’Estatut té
un dèficit que és un dèficit jurídic i un dèficit democràtic i que
el podem resoldre de forma molt fàcilment i que al Partit
Popular, però, açò no li interessa, no li interessa ni una cosa, ni
la seguretat jurídica ni l’altra, ni la qualitat democràtica, a tot
açò li diu no.

M’ha semblat que la intervenció del Partit Popular ha estat
allò que en diem excuses de mal pagador, no sé el raonament
però excuses sí, moltes, totes. I curiosament s’argumenta que els
grups parlamentaris que no tenen la majoria, el fet de poder
presentar i solAlicitar un dictamen al Consell Consultiu diu,
textualment, que suposaria paralitzar -paralitzar-, paralitzar la
tramitació legislativa. S’ha dit açò, m’agradaria que ho tornés
a afirmar; és a dir que els grups de l’oposició, els grups
minoritaris demanen un dictamen suposa generar dificultat a la
tasca que té aquest parlament? Si açò és així moltes coses
s’entenen; la manera d’entendre la democràcia per part del Partit
Popular, l’activitat parlamentària per part del Partit Popular, si
és així, moltes coses s’entenen.

Per què, per què ara es posa en evidència i s’ha demanat la
necessitat d’aquesta proposta?

(Remor de veus)

De veritat que els ho demanen açò? Per què ara s’ha posat
en evidència? Home, 26 decrets llei, 26 decrets llei, un per cada
quatre sessions, per cada quatre vegades que aquesta cambra es
reuneix, açò no és suficient? No és suficient la desconfiança que
genera la forma d’utilitzar la democràcia, l’activitat
parlamentària el Partit Popular, no és suficient? És trist, és molt
lamentable veure com a una proposta que no genera cost, tan
preocupat el Partit Popular amb el cost, que genera seguretat
jurídica, tan preocupat el Partit Popular amb la seguretat
jurídica, ara, en canvi, rebutja i menysprea aquesta proposició,
aquesta proposta que avui s’ha presentat.

En certa manera, l’actitud del Partit Popular no pot ser altra
que la de burla d’aquest parlament; o no és burlar-se d’aquest
parlament que es tramiti una llei, tal com està previst, per
exemple, la Llei 8/2012, de turisme, amb el dictamen
corresponent, i al cap de tres mesos es modifiqui per decret llei,
sense dictamen del Consell Consultiu, sense la participació
d’aquesta cambra? Açò no és burlar-se d’aquest parlament? Què
està previst? Sí que està previst, sí que està previst que el decret
llei es pugui utilitzar de forma excepcional, de forma justificada,
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però aquest govern no l’utilitza ni de forma justificada ni en
situacions excepcionals, l’ha convertit en la seva forma de
governar, una forma que no pot tenir altre qualificatiu com de
forma, jo diria que autoritària, vostès li diran menys
democràtica, però, en qualsevol cas, és el mateix, poca
participació en aquest parlament, poca participació en els
representants de la ciutadania, i açò sí, la capacitat de canviar la
llei en qüestió d’hores -recordem el decret llei del TIL-, hores
sense les garanties jurídiques i sense la participació d’aquesta
cambra.

Si aquest és el Parlament que vostès volen fan molt bé
rebutjant aquesta proposta, si el que vostès volen és un
parlament democràtic, que es preocupa per la qualitat
democràtica i que cerca la garantia jurídica, doncs li haurien de
donar suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Contrarèplica del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Fernando Rubio, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Aguiló, no es posi així,
Sra. Aguiló, no ens hem de posar així.

(Remor de veus)

Sra. Aguiló, vostè es pot enfadar perquè el meu grup no
estigui d’acord amb una proposta que vostè fa a la tribuna, però
d’aquí a bravejar que vostè és la persona més demòcrata
d’aquest parlament i haver de llevar la legitimitat que té el grup
parlamentari majoritari d’aquesta cambra, que és el que ha triat
el poble, ...

(Alguns aplaudiments)

... en això vostè no té raó, en això vostè no té raó.

Perquè miri, Sra. Aguiló, quan nosaltres anam pel carrer, sap
què veiem? Que es crea feina, que la comunitat autònoma creix,
que es redueix el dèficit, que venen més turistes que mai, que la
gent surt de les llistes de l’atur. I saben què és el que ens
demana la gent? Precisament tot això que aconsegueix el
Govern del Partit Popular i ningú no ens demana, ningú no ens
demana que es canviï la Llei del Consell Consultiu, miri per
on,...

(Remor de veus)

... ningú no ens demana que es canviï la Llei del Consell
Consultiu.

Maldament això, Sra. Aguiló, ens pareix absolutament
respectuosa la seva postura i el seu plantejament, però això no
significa que haguem de dir que estam d’acord amb una
proposta que vostè fa en aquesta tribuna.

I també li vull dir, Sra. Aguiló, que aquí, supòs que no ho
dirà per nosaltres que incomplim la constitucionalitat de les
lleis, perquè el discurs que vostè ha fet aquí jo me’n record molt
bé que la seva jefa ho va fer en aquesta mateixa tribuna quan
discutíem la Llei de funció pública, varen dir que anirien al
Tribunal Constitucional, que interposarien un recurs
d’inconstitucionalitat, i sap què els va dir el Tribunal
Constitucional? Que la modificació que havia fet el Govern del
Partit Popular era absolutament legal i respectuosa amb l’ordre
constitucional, això és el que va dir el Tribunal Constitucional.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, una cosa és ser respectuós amb l’ordenament
jurídic, ser respectuós amb la Constitució Espanyola i una altra
cosa és voler fer política en el Tribunal Constitucional, en els
tribunals de justícia o voler fer política utilitzant el Consell
Consultiu de les Illes Balears, que no tenim el més mínim dubte
que és la seva vertadera intenció, no en tenim el més mínim
dubte.

(Remor de veus)

Miri, nosaltres no negam cap dret de participació de ningú,
de ningú, entre d’altres motius perquè aquesta llei no l’hem feta
nosaltres, l’han feta vostès, per tant, simplement diem que
volem mantenir la mateixa llei, la mateixa que varen redactar
vostès. Per tant, no girin la truita, Sra. Aguiló, no girin la truita,
aquesta llei va ser la seva llei.

I vostè avui aquí ha fet un discurs totalment polític, un
discurs totalment marcat ...

(Remor de veus)

... totalment marcat per un ..., sí, sí, sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, senyors diputats.

(Continua la remor de veus)

Silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

... totalment marcat per una situació política interna que han
viscut dins el seu partit.

(Remor de veus)

Avui ha vengut vostè amb el mantra de sempre dels 400 i
busques de dies i de què quan governi la Sra. Armengol. Per
cert, persona que mai no ha guanyat unes eleccions, però sí ha
governat, ja em dirà vostè quina democràcia és aquesta.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I també matisar, Sra. Aguiló, que maldament vostè sommiï
amb això, el meu partit mai no ha estat un grup minoritari,
sempre ha estat el grup majoritari d’aquesta cambra, maldament
vostès s’hagin d’ajuntar tots per arrabassar les institucions del
que la majoria,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... sempre la majoria d’aquesta comunitat autònoma vol per
a les institucions de la nostra comunitat.

En definitiva, miri, crec que quan es parla de garantir l’ordre
constitucional...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

..., quan es parla de vetllar pels preceptes estatutaris, quan es
parla de ser garants i fidels a l’ordenament jurídic un ha de
deixar les consignes de partit, un ha de deixar aquest
posicionament tan visceral, com vostè ha protagonitzat avui en
aquesta sessió parlamentària, i el que s’ha de fer és ser un
poquet més rigorós, almanco rigorós amb el que un mateix ha
fet, que és la seva llei, per tant és que no són rigorosos ni amb
vostès mateixos.

(Remor de veus)

En qualsevol ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

En qualsevol cas, insistim, el Partit Popular no està d’acord
amb aquesta revisió, pensam que és oportunisme, oportunista i
continua defensant amb més raó i amb més força que mai els
valors democràtics d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la presa en consideració de la
proposició de llei debatuda. Començam la votació, començam
a votar.

Queda rebutjada, per 33 vots en contra i 25 a favor.

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