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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Primera pregunta, RGE núm. 4045/14, relativa a cànon de
sanejament, que formula el diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor
i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Molt bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, perdó, Sr. Pastor, ha estat una errada meva,
començarem primer amb una declaració institucional. Quan
vulgui, Sra. Secretària, pot començar.

Declaració institucional sobre la missió de les Nacions
Unides per al referèndum del Sàhara occidental
(MINURSO).

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

“Els drets humans han de constituir un component essencial
del mandat de la Missió de les Nacions Unides per al
Referèndum del Sàhara Occidental de cara a la seva propera
l’abril de 2014.

Davant les constants denúncies de violacions i abusos dels
drets humans a la regió del Sàhara Occidental i tenint en compte
que la MINURSO és una de les poques missions de
manteniment de la pau de l’ONU que no té component de drets
humans, el Parlament de les Illes Balears considera d’extrema
importància que s’adopti una resolució en aquest sentit en el si
del Consell de Seguretat.

Alternativament, el Parlament de les Illes Balears considera
que el Consell de Seguretat podria solAlicitar a l’Alt Comissionat
de Drets Humans el desplegament d’observadors de drets
humans en el Sàhara Occidental i en els campaments de
refugiats de Tindouf a Algèria, on actualment no hi ha cap
organització independent de drets humans.

Aquesta decisió representaria una passa important per
abordar les violacions dels drets humans al Sàhara Occidental.
Serviria per aportar informació fiable i independent sobre la
situació actual dels drets humans, que jugaria un paper clau en
la documentació de les violacions de drets humans que d’una
altra forma quedarien sense documentar, i impediria acusacions
no fonamentades en altres casos.

El Parlament de les Illes Balears constata que la falta
d’observadors independents a la regió exposa la població a
sofrir abusos. Així, aquesta cambra és conscient, a més, que el
Govern espanyol s’ha declarat en diverses ocasions a favor de
dotar la MINURSO d’un mandat de vigilància de drets humans.

Per això, el Parlament de les Illes Balears solAlicita al
Govern d’Espanya que es comprometi a defensar de manera
ferma i proactiva la necessitat d’introduir un component de drets
humans en el mandat de MINURSO, de cara a les negociacions
que tindran lloc sobre la renovació del seu mandat el mes
d’abril.”

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Secretària. Queda aprovada per assentiment
aquesta declaració institucional. 

Passam ara al primer punt que són les preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4045/14, de l'Hble. Sr. Antoni
Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a cànon de
sanejament.

Primera pregunta, RGE núm. 4045/14, relativa a cànon de
sanejament, que formula el diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor
i Cabrer. Quan vulgui.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. El cànon de sanejament d’aigua és
un impost de la comunitat autònoma de les Illes Balears que té,
en principi, per objectiu dotar del mecanisme de finançament
adequat les actuacions hidràuliques i garantir la implantació
efectiva del servei de depuració d’aigües residuals i el
subministrament dels nuclis urbans amb la finalitat d’aconseguir
una adequada defensa i restauració del medi ambient.

Sr. Conseller, és evident que no l’acusaré a vostè de l’estat
actual de les depuradores, perquè és un procés de moltíssims
anys, però sí és cert que vostè ja fa tres anys que és conseller de
Medi Ambient i ens agradaria saber, vist que el cànon de
sanejament és per un objectiu molt concret, quines inversions
destinen vostès per aquest concepte a les depuradores i, en
aquest cas, a la depuració de les aigües residuals a les Illes
Balears?

Sabem que anteriorment el cànon era finalista, enteníem que
el cànon era finalista, però que tampoc no s’hi destinava. Ara,
evidentment, d’acord a una disposició de la llei aquest cànon ja
no és finalista, cosa que ens pareix un poc contradictori amb
l’esperit d’aquest impost. Ens agradaria saber, si pogués ser i a
més si m’ho pogués ampliar a la pregunta, què varen recaptar
l’any 2013 i per aquest concepte què varen invertir? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, bé, efectivament,
el cànon de sanejament té un destí per fer una sèrie d’inversions,
des d’expedients d’obres finançades amb aquest cànon fins a
qüestions de manteniment de depuradores, finançament de
despeses de conservació, etc. Nosaltres enguany, per al 2014,
tenim una partida, que és la 441B01, de 44.135.044 euros, un
20,5% més que el pressupost de l’any passat, i es destinen i es
reparteixen a les diferents entitats que gestionen les
depuradores, com bé vostè sap, és a dir, des d’ABAQUA, que
és la nostra empresa pública, de tots els ciutadans de les Illes
Balears, fins a Emaya, Calvià 2000, a Manacor que gestionen la
seva, etc., els altres municipis que puguin gestionar les seves i
es reparteix, idò, el cànon. Ja dic, enguany seran 44 milions
d’euros que es repartiran per diversos conceptes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’hagués agradat que hagués estat
un poc més precís, Sr. Conseller. Li posaré un exemple, que jo
crec que podria ser extensible a la resta d’ajuntaments.
L’Ajuntament de Manacor té dues depuradores, per aquest
concepte ingressen vostès 2.137.00 euros, aproximadament
retornen en 750.000, multipliqui-ho per vint anys i veurà els
doblers que se’n duen, per exemple, d’un municipi que no
retornen. 

El cànon de sanejament, Sr. Conseller, no es destina a
inversió de depuradores i el més greu és que les depuradores
estan en molt mal estat. Abocaments en els torrents d’aigües, en
aquest cas, sense depurar; abocaments a la costa d’aigua sense
depurar, i això repercuteix en el medi ambient i sobretot
repercuteix en contra dels ciutadans. 

A més, hi ha un doble agreujant, que hi ha ajuntaments que
tenen depuradores que són de gestió pròpia, cosa que encara ho
fa més injust, entre ells l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament
de Manacor. Esper que el fet que siguin aquests dos ajuntaments
no sigui, en aquest cas, cap impediment perquè el Govern
assumeixi la seva responsabilitat de les depuradores. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

Té la paraula el representant del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, coincidim
plenament que aquí durant molts anys possiblement no s’han fet
les inversions que s’havien de fer en depuració d’aigües, però
supòs que convindrà també amb mi que l’any passat ja aquest
govern, amb la situació que tots sabem que tenim, va habilitar
15 milions d’euros a més d’aquestes inversions del cànon de
sanejament, a més, 15 milions d’euros en noves inversions i
enguany hi tenim pràcticament una trentena més de milions
d’euros. Si això s’hagués fet durant els darrers deu, quinze anys
no hi hauria tants de problemes com els que tenim. Per tant, en
això estam totalment d’acord.

També és veritat que, home!, no podem dir de forma tan
alegre segons quines coses, es fan les anàlisis que pertoquen a
les sortides de les aigües, hi ha vegades que hi ha problemes i se
solucionen de forma immediat i hi ha vegades que no. Vostè i
jo sabem perfectament que a Manacor tenim un problema, el
tenim perquè... un no, en tenim dos de problemes, problemes
greus que intentam dur amb la màxima responsabilitat perquè
no es tracta d’acusar ningú, però sí que és veritat que a Manacor
concretament els darrers deu anys s’han invertit 9,5 milions
d’euros del cànon de sanejament. Que tal vegada no és
suficient?, que tal vegada segurament s’haurien de menester
més? Idò és possible, però 9 milions d’euros són 1.500 milions
de pessetes d’aquelles antigues. Vull dir, en aquests darrers anys
s’han fet moltes coses, es fa i es continua fent en les altres
depuradores, i coincidim que és un tema primordial,
efectivament, i per això en els nostres pressuposts d’aquest
govern, i així s’ha prioritzat i així s’ha reconegut des de la
Presidència del Govern passant per la Conselleria d’Hisenda i
arribant a la meva conselleria, hem de fer feina en depuració i
n’hi estam fent...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

... posar-nos al dia, però ens hi posarem.

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 4053/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a règim especial en energia renovable per a les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 4053/14, relativa a règim
especial en energia renovable per a les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. Jaime Fernández i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.
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EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Hace
dos días el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático
de Naciones Unidas presentó en Berlín un informe con posibles
vías para mitigar los efectos del calentamiento del planeta y
alertaba de que los gases que provocan este calentamiento
habían crecido hasta niveles sin precedentes en la última
década. Una de las ideas que deja clara el informe presentado
por Naciones Unidas es que necesitamos tecnologías de
generación eléctrica bajas en emisión de carbono. 

Desde el inicio de esta legislatura el Partido Popular se ha
posicionado siempre a favor de desarrollar una política
energética en las Islas Baleares basada en la sostenibilidad, la
viabilidad y la defensa del medio ambiente. 

Por esto, Sr. Conseller de Economía y Competitividad, hoy,
desde el Grupo Parlamentario Popular, estamos de enhorabuena,
estamos de enhorabuena porque hemos comprobado como el
Gobierno de las Islas Baleares, de nuestro mismo partido
político, ha trabajado y ha luchado porque nuestras islas tengan
un tratamiento privilegiado y diferenciado en materia de energía
renovable; un régimen especial defendido, trabajado y
propuesto por parte del Gobierno de las Islas Baleares, lo que
demuestra que es el Partido Popular el que trae a esta
comunidad autónoma por primera vez en la historia un régimen
especial en energía renovable, régimen especial que permitirá
la expansión de esta energía en nuestras islas. 

Demuestra que frente a otros partidos políticos que se
autodenominan defensores del ecologismo en estas islas, y
luego no toman ninguna iniciativa, es el Partido Popular quien
realmente lucha por la sostenibilidad y el respeto al medio
ambiente. Y también demuestra que frente a otros partidos
políticos...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

... que cuando gobiernan se dedican a firmar autorizaciones para
la exploración de hidrocarburos en nuestras aguas, es el Partido
Popular quien fomenta la implantación de otro modelo
energético más sostenible en nuestras islas. 

Por todo esto, señoras y señores diputados, el Partido
Popular está de enhorabuena y por todo esto, Sr. Conseller, le
pregunto que valore en nombre del Gobierno de las Islas
Baleares el informe remitido por el Ministerio de Industria y
Energía a la Comisión Nacional de Energía.

Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.
Quan vostè vulgui.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado. Bueno, yo creo que la
valoración por parte del Gobierno, y estoy convencido que por
parte de toda la Cámara, ha de ser muy positiva. Esta orden, este
documento, que saca el Ministerio de Industria y Energía
publica una orden sobre las retribuciones a la inversión para
instalaciones eólicas y fotovoltaicas a los sistemas eléctricos
territoriales no peninsulares. Es decir, es una orden que habla de
cómo desarrollar el régimen especial de Baleares para las
energías, es decir, es el primer paso para desarrollar en nuestras
islas un modelo de energía sostenible, y es el primer paso que,
como gobierno, tenemos claro que tenemos que dar para
avanzar en nuestro régimen especial para Baleares.

(Remor de veus)

Este primer paso es consecuencia -por favor-, consecuencia
del esfuerzo de este gobierno y de su presidente que desde el
principio de legislatura dijo que Baleares iba a tener referencias
peculiares específicas frente a las demás comunidades
demostrando realmente nuestras diferencias, demostrarlas con
datos, con información, para conseguir el régimen, hablando de
energías renovables, que nosotros nos merecíamos. 

¿Cuáles son las consecuencias? Un régimen que divide
Baleares en dos subsistemas, Mallorca y Menorca, con una
retribución de 76 euros quilovatio/hora producido, e Ibiza, con
una retribución de 105 hasta 140 euros quilovatio/hora
producido; un sistema que es un procedimiento de subasta que
tendrá compensaciones de alguna forma para que estas tarifas
sean rentables para invertir en energías renovables. ¿Qué va a
generar esto? Va a generar inversión, va a generar economía y
va a generar empleo, pero además, y como bien usted ha dicho,
es un esfuerzo para seguir avanzando en el ámbito de la
sostenibilidad de nuestras islas y de ir incorporando las
estrategias Horizonte 2020 y que Baleares sea una referencia de
nuevo, como ya empieza a ser, en el ámbito de las renovables,
también en la instalación de energía fotovoltaica y energía
eólica.

Decirles también que a esto se une, como ya lo anunciamos
la semana pasada, una inversión de la Administración Central
de 2 millones de euros también en movilidad eléctrica y es, por
tanto, que desde Madrid se reconoce nuestra peculiaridad y el
éxito de nuestras políticas.

Muchas gracias.
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I.3) Pregunta RGE núm. 4062/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a marca per l'educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 4062/14, relativa a marxa per
l’educació, que formula el diputat Sr. Lluís Maicas i Socías del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, que va poder
participar a la marxa per l’educació del proppassat dissabte?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per poder
respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. No, no hi vaig
participar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies. Sra. Consellera, mentre el món educatiu viu la més
greu convulsió de la democràcia, vostès, que l’han provocada i
agitada, no cerquen ni volen cap acord per tancar el conflicte.
L’única satisfacció que exigeixen és que aquells als quals
consideren adversaris es rendeixin, vençuts i humiliats, sense
condicions. 

Sords al sentit comú i ebris de poder no exerceixen allò que
fa grans els qui governen: la generositat i el sentit de l’equitat.
Vostès són petits, en aquest sentit són insignificants, perquè no
estan a l’alçada que exigeixen les circumstàncies i perquè han
abusat del poder per sotmetre un colAlectiu que dóna proves de
fermesa, dignitat i resistència davant la injustícia i l’arbitrarietat.

Sra. Consellera, estic desolat i avergonyit de veure la seva
ineficàcia. No s’empegueeixen de tòrcer i malmenar els
fonaments democràtics? La seva inclemència i la seva conducta
contra els docents només poden tenir un origen patològic,
només una fixació malaltissa explicaria la seva obcecació, la
seva sinistra persecució contra els professors i mestres, contra
tot l’entorn de l’ensenyament, contra la llengua, contra la
convivència, contra tot i contra tots. 

La marxa per l’educació donà dissabte passat milions de
passes a favor d’una educació pública de qualitat i en català.
Vostès, però, són monolítics com el granit, impermeables al
diàleg, indiferents a l’argumentació, alAlèrgics a la discrepància
democràtica. Atenen, per tal d’acontentar-los, la ideologia dels
radicals, dels ultres, que s’ufanen en públic de tenir-los al seu
servei. Han abdicat de la seva obligació d’escoltar, de governar
per a tots els ciutadans. Han fet servir la seva majoria absoluta

no per conciliar, sinó per dividir, per imposar i per enfrontar la
societat, i això és mesquí en un govern el deure del qual és
cercar l’harmonia i l’equilibri. 

Vostès, Sra. Consellera, no han donat una sola passa en la
direcció de rebaixar la tensió, de facilitar l’entesa, ben al
contrari, han estret cada cop més el setge, coaccions, amenaces,
expedients, sancions i lleis repressives no han pogut silenciar ni
doblegar la raó dels qui tenen raó. Que ho són de valents amb
els dèbils, senyora, però no dubti que de més verdes n’han
madurat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, Sra. Consellera.
Quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Que bo de fer
és amollar aquí un discurs de prosa buida. 

Convulsió democràtica, convulsió democràtica és la que
vostès pretenen crear. Les manifestacions democràtiques i la
democràcia sana i ja madura implica acatar la voluntat de les
urnes, cosa que vostès no fan. Les urnes són les que ens
mostren, amb el vot secret, sense cap tipus de coacció, la
voluntat del poble, no manifestacions que surten enmig del
carrer. Imagini’s vostè que les urnes voten una cosa i surten
manifestacions enmig del carrer que pretenen tombar la voluntat
de les urnes. Açò és una democràcia madura. No em doni
lliçons de manifestacions enmig del carrer que han de fer el que
ells volen.

Miri, la conducta contra els docents se la inventen vostès,
així és de clar, a vostès els interessa dir que aquest govern va
contra els docents quan açò no és ver. I ho he dit moltes
vegades. No s’inventi que aquest govern va contra la llengua,
perquè no és ver. Aquest govern el que estima és la nostra
llengua i vol que s’apliqui i també està convençut que el
trilingüisme no implica anar contra la llengua, al revés, implica
el domini de més llengües a més de la pròpia nostra, perquè
estimar la nostra llengua no implica no poder conèixer l’anglès
o el castellà. A més, i li dic, a més l’alemany, el francès i les
llengües que facin falta.

També li diré que la falta de diàleg, que no hi hagi diàleg,
els interessa a vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

... aquest govern, aquest govern si es troba gent amb capacitat
de dialogar davant, dialoga. Si es troba gent que no vol cap tipus
de diàleg més que imposar la seva pròpia posició, açò no és
dialogar, açò és voler imposar les coses. No em ralli de
mesquineses perquè tal vegada vostès són un exemple de
mesquinesa quan empren l’educació i el futur dels nostres
infants per convulsionar aquestes illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 4049/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a valoració de la gestió de l'Hospital
Comarcal d'Inca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 4049/14, relativa a valoració de
la gestió de l’Hospital Comarcal d’Inca, que formula la diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez del Grup Parlamentari MÉS. Té
la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes els presents a la
sala. Sr. Conseller de Sanitat, la sanitat pública a la nostra
comunitat autònoma està en una situació més, nosaltres
valoram, més precària des de la transferència. Ens preocupa
especialment l’Hospital d’Inca, a l’Hospital d’Inca ha succeït,
i vostè ho sap, un cobrament, per exemple, d’urgències als
immigrants d’una forma irregular, hi ha hagut cinc gerents en
tres anys, hi ha hagut una denúncia presentada pel Servei de
Pediatria explicant la situació precària del Servei d’Urgències
de Pediatria. 

Per tant, nosaltres davant aquestes denúncies, supòs que
vostè també, ens vàrem preocupar i vàrem indagar per saber què
passava en el Servei d’Urgència d’Inca. Primer, ens vàrem
trobar amb uns excelAlents professionals amb una capacitat
vocacional i amb una voluntat vocacional molt elevada. Però
vàrem trobar per exemple que el coordinador d’urgències no és
a urgències, el coordinador d’urgències està a un altre servei de
forma permanent. Urgències d’Inca no té coordinador.

Per exemple, una altra cosa que només passa a l’Hospital
d’Inca, és que del mes de desembre a abril, les persones de
forma permanent, no puntual, sinó de forma permanent estan
entre 27 i 30 hores a una camilla sense matalàs. Això no passa
a un altre servei de la nostra comunitat autònoma. El quadre de
personal sempre està per davall, si li toquen cinc metges només
en té quatre, si li toquen sis infermers o infermeres, només en té
quatre. Si vostè va ara per exemple a l’Hospital d’Inca, al servei
d’urgències i espera, sentirà els monitors, perquè els monitors,
per falta de manteniment, sonen de forma repetida i no avisen
quan és necessari que avisin.

Davant tot això que hauria de ser una actitud d’humilitat i
una actitud de prudència, tenim el gerent, el cinquè gerent que
presumeix sobretot que és el més barat de tot l’Estat espanyol.
Vostè té ara dos minuts i mig per contestar-me quan solucionarà
totes aquestes incidències.

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. Santiago. Vostè ha fet
una primera afirmació dient que la sanitat pública està més en
precari que mai d’ençà de les transferències. Jo li vull recordar
que he comparegut en compareixença en comissió i també he
respost a diferents preguntes parlamentàries, dient-li que els
hospitals públics quan més feina han fet, més intervencions, més
consultes externes i més proves diagnòstiques, ha estat el darrer
any tancat, que és l’any 2013. Per tant, les seves afirmacions no
estan avalades amb dades, sinó que són afirmacions buides.

En segon lloc li vull dir, en base a la pregunta que fa,
referent a l’Hospital d’Inca. L’Hospital d’Inca, gràcies a la
implicació de gran part de tots aquests professionals, ha
possibilitat no ser una excepció, ha atès més de 52.000
urgències, més de 123.000 consultes d’especialistes i més de
5.200 intervencions quirúrgiques programades. Però això el que
implica és que s’ha incrementat un 8,5% l’activitat quirúrgica
respecte de l’any anterior, per tant, les dades no avalen aquestes
afirmacions buides que vostè fa. S’ha incrementat més d’un
18% la cirurgia ambulatòria, l’hospitalització de dia també ha
crescut, hem incrementat les consultes externes, hem reduït
derivacions cap a altres centres, per tant, ha estat més resolutiu,
s’han incrementat les proves diagnòstiques en més d’un 8,2% i
també s’ha incrementat l’hospital de dia psiquiàtric i la diàlisi.

Jo entenc que vostè, que no presenta cap alternativa ni una,
i de denúncies fins i tot ja en tenim de resoltes, que no li han
donat precisament la raó al discurs polític i totalment demagògic
que va fer, jo li vull dir que aquí el Govern intenta donar solució
i per donar resposta als ciutadans, les dades així ho avalen, i
vostès ajuda cap ni una.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Conseller, m’ha de contestar les meves preguntes, no el
que li ha preparat el cap de Premsa. El coordinador d’urgències
hi serà o no hi serà a partir de demà? A partir de demà la gent
estarà en una camilla més de 30 hores, sí o no? Arreglaran els
monitors, sí o no?
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Això són preguntes concretes i vostè m’està contestant el
que du escrit des de la conselleria. Contesti’m aquestes tres
preguntes concretes. No vol preguntes concretes? Idò contesti-
les per favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot li he llegit les dades
que reflecteixen la gestió de l’Hospital d’Inca. 

Segon, coordinador d’urgències. D’ençà que es va obrir
l’hospital, el coordinador d’urgències ha estat la mateixa
persona, no hi ha hagut canvis. Per tant, imagini vostè si ha errat
el tir sobre aquest tema. Des de l’any 2007 ençà el coordinador
d’urgències responsable és el mateix, independentment de qui
hagi governat.

I darrer, vostè segueix la seva línia demagoga, una línia que
jo no entraré a qualificar i fins i tot...

(Algunes rialles)

...els exemples veim com fructifiquen. La demagògia, Sra.
Santiago, és el darrer recurs quan les dades no l’acompanyen. I
vostè en la demagògia és allà on millor se sent.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 4055/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a implantació del SICTED.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 4055/14, relativa a
implantació del SICTED que formula el diputat Sr. Gabriel José
Martí i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, President. El SICTED és un projecte de millora de
la qualitat de les destinacions turístiques. Aquest projecte és
promogut per l’Institut de Turisme d’Espanya i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.

Fan feina amb empreses d’àmbit de serveis turístics, de fins
30 oficis diferents, amb l’objectiu últim de millorar
l’experiència i la satisfacció del turista. Un distintiu que és el
suport que acredita el compliment dels requisits establerts a la
metodologia i reconeix l’esforç i el compromís en la qualitat i
la millora contínues. També distingeix les empreses acreditades
dels seus competidors.

Feta aquesta introducció, faig la meva pregunta que va
dirigida al conseller de Turisme i Esports: Sr. Martínez, ens pot
informar de quin nivell d’implantació té el SICTED a les Illes
Balears? 

Per cert, he fet la meva introducció amb l’article salat i no
veig ningú espantat i per descomptat al respecte a ningú no he
faltat, a les nostres modalitats, com la sal a l’olla, hem
d’utilitzar.

Moltes gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè sap, la Llei
de turisme un del seus principis bàsics és el tema de l’augment
de competitivitat, l’augment de modernització, el
reposicionament de les destinacions i de les empreses, i això
lògicament es fa en base de modernització permanent i plans de
qualitat.

El tema del SICTED és molt més que una certificació de
qualitat, perquè a més és un manual de bones pràctiques adequat
a petites empreses, amb un cost molt assequible. Això vol dir
també que és la Llei de qualitat territorial, que el diferencia de
tots els altres. És a dir, que participen els municipis amb les
empreses turístiques i es poden seure a una mateixa taula per
veure de quina manera poden fer més competitiu i reposicionar
la destinació.

Un dels elements diferenciadors, ja dic que és aquesta
coordinació absoluta entre els municipis i les empreses que al
final avui en dia es gestiona de la següent manera: a Menorca ho
fa el consell insular; a Mallorca es fa per part dels municipis i
coordinat amb l’Agència de Turisme de les Balears i a Eivissa
i Formentera són els consells insulars, en coordinació també
amb l’ATB.

Aquesta legislatura s’han augmentat un cent per cent el
nombre de municipis que aposten pel SICTED i el nombre
d’empreses ha pujat més d’un 30%. El grau d’implantació l’any
2010 era d’aproximadament 42 empreses i l’any 2013 ja són
més de 300, 330. N’hi havia 65 a Menorca, 46 a Alcúdia, 43 a
Pollença, 32 a Artà, 22 Son Servera, 18 Sant Llorenç, 54 a
Capdepera, 7 a Andratx, 2 a Santanyí, 11 a Eivissa i 27 a
Formentera. Aquests mesos de gener a març, també s’han
produït diverses jornades de sensibilització amb ajuntaments i
empreses, s’han produït 16 jornades, i això ha donat lloc que
Calvià, Manacor, Santa Margalida, Sóller, Felanitx i Fornalutx
també s’afegeixin a aquest sistema de qualitat.
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La previsió és que per finalitzar l’any, aproximadament més
de 400 empreses estiguin adaptades al SICTED i, per tant, que
al final totes les illes també puguin ser destinació SICTED.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 4056/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inscripció d'"Ametlla de Mallorca-
Ametlla Mallorquina" en el registre de denominacions
d'origen protegides.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta RGE núm. 4056/14, relativa a inscripció
d’Ametlla de Mallorca-Ametlla Mallorquina en el Registre
comunitària de denominacions d’origen protegides i que
formula la diputada Sra. Margalida Serra i Cabanellas del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i senyors
diputats. Actualment a Mallorca comptam amb més de 24.000
hectàrees de conreu d’ametlles, 15.664 de les quals pertanyen
a 4.243 productors. El passat 27 de març, la Comissió Europea
va inscriure la indicació geogràfica protegida Ametlla
Mallorquina al Registre comunitari de denominacions d’origen
protegides. Aquest és el darrer tràmit per al reconeixement
oficial de l’ametlla que es conrea a Mallorca, que segons els
estudis, és un producte de major qualitat i més sabor i que es
comercialitza ja sigui crua o torrada. L’ametlla passarà a gaudir
d’un règim de protecció oficial, cosa que afavorirà l’impuls
d’un sector que l’any passat va produir més de 7 milions de
tones.

A més, els productors es podran adherir i comercialitzar-la
amb la denominació d’Ametlla de Mallorca, el que suposarà que
se puguin posar uns preus adequats amb la qualitat del producte.
Obtendran majors ingressos econòmics, cosa que suposarà una
major viabilitat per a aquests productors. I els consumidors
gaudiran d’una major qualitat del producte. A les nostres illes
ja comptam amb altres productes locals que tenen la mateixa
distinció, com és el cas de la sobrassada o l’ensaïmada de
Mallorca, o el formatge de Menorca. 

Tenint en compte la importància paisatgística que suposen
per a la nostra illa totes aquestes terres i l’aposta que ha fet
aquest Govern i en concret la Conselleria d’Agricultura per tal
d’ajudar i afavorir al màxim tot el sector primari i impulsar tots
els nostres productes locals, Sr. Conseller, quina valoració fa
sobre la nova indicació geogràfica protegida de l’ametlla?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Te la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament
quan parlam de productes del sector agroalimentari, moltes
vegades el que ens ha passat és que no li donam la importància
que té i sobretot entenent allò que és la multifuncionalitat
aplicada a l’agricultura. 

Aquí no parlam d’ametlles, si torrades o no torrades, que a
algú fins i tot li pot fer molta gràcia i se’n pot riure, que és el
que a mi me molesta com a conseller d’Agricultura i el que
m’agrada parlar d’agricultura en aquesta sala, però n’hi ha
alguns que estan instalAlats a altres bandes i volen tan amunt que
han deixat de tocar la terra, i han deixat de saber que alguns dels
que precisament més se’n reien estan a zones precisament allà
on l’ametllerar és important i no tan sols pel tema productiu,
sinó també pel tema paisatgístic. I la manera de defensar aquells
assumptes paisatgístics i de territori, que tant les agrada pasturar
després dins aquestes terres, generalment de propietat que no és
seva i que cobren alguns propietaris, aquestes mateixes que ara
se’n reien fa una estona, són les que no donen importància a
actuacions d’aquest tipus, actuacions que fan que puguem
protegir la nostra ametlla i a través d’això puguem protegir els
ametllerars i puguem protegir el nostre territori, coses tan
senzilles com aquestes i tan complicades aconseguir dins la
Unió Europea, coses que s’han fet amb altres productes, l’oliva
també és de les que hem aconseguit darrerament.

El que sí vull transmetre a tota la gent és això, que coses que
massa temps fins i tot en aquest parlament jo he viscut, grans
declaracions institucionals buides després de contingut, que els
comencem a donar contingut entre tots, perquè no és patrimoni
ni d’una bancada, ni de l’altra. És patrimoni de tots els
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers i per tant,
l’hauríem de defensar. I aquesta és una bona manera de
defensar-la i és allò que jo deman. I quan sent rialletes de
segons quin tipus, sincerament els ho he de dir, crec que
s’insulta en certa manera la pagesia, i els demanaria que no ho
fessin ni d’una banda ni de l’altra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 4059/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consecució de l'objectiu de dèficit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 4059/14, relativa a consecució
de l’objectiu de dèficit que formula el diputat Sr. Antoni Camps
i Casasnovas del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller d’Hisenda, Sr. Marí, han passat quasi tres anys
d’aquesta legislatura i avui hem de reconèixer públicament que
encara tenim una assignatura pendent, hem estat incapaços de
fer entendre als representants dels partit de l’oposició la
importància que té el control del dèficit públic. No hi ha hagut
manera, els ho hem dit de moltes maneres, exemples, gràfics,
per activa i per passiva, però hem de reconèixer Sr. Conseller,
que de moment no hem tingut èxit. 

Els partits d’esquerres d’aquesta cambra continuen pensant
que açò del dèficit públic és una obsessió que ve d’Europa, que
ve d’Alemanya, de la cancellera Merkel, que els doblers públics
no són de ningú i que, per tant, els podem gastar alegrament
sense cap tipus de control encara que després no es puguin
pagar les factures. Açò els és igual. En definitiva i a pesar d’allò
que va passar l’anterior legislatura i les conseqüències que
estam patint en aquests moments, els partits d’esquerres
desgraciadament tornarien cometre els mateixos errors en cas de
tornar governar, uns errors que van suposar triplicar el nivell
d’endeutament, deixar 1.600 milions en factures impagades, no
tenir finançament perquè van perdre la confiança del sector
financer, 43.000 persones van anar a l’atur i 4 empreses
tancaven cada dia, l’índex de pobresa es va incrementar un
288%. Açò és el resultat de les seves polítiques.

És per açò, Sr. Conseller, que tenim l’obligació d’insistir en
aquest tema. Tenim encara un darrer any per fer pedagogia
sobre aquesta qüestió per evitar que qui governi en el futur torni
repetir els mateixos errors de la passada legislatura i per evitar
que torni ficar dins el pou de la misèria als ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma.

Per aquest motiu li vull demanar Sr. Conseller, que ens
comenti la importància que té...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...la consecució de l’objectiu de dèficit en la recuperació
econòmica i en la creació de llocs de feina?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Camps. És veritat, hem
de fer un esforç per explicar una cosa que a les cases s’entén
molt bé. Però hem de fer un esforç per explicar el procés que
hem tengut durant aquests anys i en un moment de gravíssima
crisi econòmica vàrem patir dos problemes afegits. Primer, la

miopia de no veure que teníem crisi econòmica i per tant, de no
reaccionar quan tocava. I un altre problema afegit, que és
aplicar a una crisi d’endeutament les receptes d’una crisi de
demanda. És a dir, major dèficit públic, que provocava major
endeutament encara. Les polítiques de despesa pública
desbocades, despesa pública, no inversió, despesa pública
desbocada, varen provocar que aquest país nostre passàs d’una
taxa d’atur del 9% a una taxa d’atur del 24%, d’un dèficit públic
del 2% a un dèficit públic d’un 11%. 

I a la nostra comunitat les polítiques de dèficit públic
descontrolat, descontrolat varen provocar recessió econòmica i
enviar, com molt bé vostè ha dit, 43.000 persones a les llistes de
l’atur. Fa tres anys, Sr. Camps, alguns deien que era impossible
que la nostra comunitat deixés de fer 1.000 milions d’euros de
dèficit públic anuals, era impossible perquè era allò que se
practicava, alguns deien que era impossible. També es deia que
amb les polítiques d’aquest govern també vendria la recessió,
vendria més atur i la realitat tres anys després és diferent. Fa
tres anys, l’any 2011 i 2012 alguns se’n reien, però el cert és
que les polítiques econòmiques d’aquest govern han ajudat,
perquè el Govern el que ha de fer és ajudar els sectors
productius, han ajudat que avui parlem de creixement econòmic
i generació d’ocupació; i que les polítiques d’aquest govern han
ajudat a fer la millor política d’igualtat, que és crear ocupació,
tenir més gent fent feina, perquè sigui més gent la beneficiada
de la recuperació econòmica. 

I avui els ciutadans de les Illes Balears en el seu esforç,
veuen una administració que s’esforça. I avui els ciutadans de
les Illes Balears veuen que quan s’adapten, l’administració
s’adapta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 4063/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a querella pel TIL

Vuitena pregunta, RGE núm. 4063/14, relativa a querella pel
TIL que formula la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. Sra. Consellera d’Educació, la Federació de
Pares i Mares de Menorca ha interposat una querella criminal
contra el president del Govern, contra vostè i contra el secretari
autonòmic de la conselleria. Aquest fet s’unirà a la querella que
ja han anunciat que li interposaran els directors dels instituts
expedientats, tot just en el moment en què vostès es dignin a
resoldre el seu expedient. Açò demostra que el conflicte encara
està ben viu, Sra. Consellera. I voldríem saber l’opinió que li
mereix aquest fet.

Gràcies.
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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. Respecte
absolut a les actuacions judicials, com no pot ser d’una altra
manera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Consellera. Explicaré aquí els delictes pels
quals ens acusaran, que són el de prevaricació, per dictar
resolucions injustes, com les instruccions que interpretaven
arbitràriament el TIL o l’obertura dels expedients als directors
de l’institut de Maó; de desobediència a la justícia, per
l’aprovació del decret llei per no acatar la interlocutòria dels
tribunals; i d’impediment dels drets cívics per actuar en contra
de les decisions dels consells escolars en relació amb el seu
projecte lingüístic impedint l’exercici del dret fonamental dels
pares i del professorat a intervenir en el control i la gestió dels
centres educatius emparats en la llei d’educació vigent en aquell
moment i també en la Constitució.

La fama de Menorca ha arribat a aquest extrem després
d’exhaurir altres vies, escrits, mobilitzacions, marxes, tot
demanant una rectificació de les polítiques i el consens també
en aquesta política educativa a les Illes, i no han estat escoltats,
com ja veig que no escoltaran tampoc les 7.000 persones que es
varen unir a la marxa per l’educació perquè aquí fa tres anys
que no s’escolta ningú.

Aquesta iniciativa ha comptat també amb la solidaritat de
molta més gent, de les federacions d’altres illes i també de la
COAPA i de l’Assemblea de Docents que també ha fet la seva
aportació. Ja s’han recollit gairebé els 100.000 euros necessaris
per tirar endavant la querella. És la solidaritat dels petits contra
el vassallatge  dels grossos perseguint una causa que creuen
justa, ho fan perquè estan convençuts que les seves maniobres
perjudiquen l’alumnat i el model d’educació que volen per als
seus fills, el model que nosaltres també volem i pel qual estam
aquí. És Ulises contra Polifem, és David contra Goliat, i
recordin qui va sortir vencedor d’aquestes batalles.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El títol de
la pregunta ja ho diu “querella pel TIL”, el títol diu el que és, o
sigui querelles per exercir aquest govern les polítiques de
govern, per fer política. No hi ha res pitjor que judicialitzar la
vida pública i si... Miri, aquest govern té respecte absolut pels
jutjats i pels tribunals, tal vegada el que vostè pretén és crear
titulars, crear titulars mediàtics i segurament anunciar una
querella i després, com moltes altres que s’han posat, ara, quan
s’arxiven no la senten a vostè ni a ningú. Com és que no surten
i diuen que s’han equivocat?, ...

(Alguns aplaudiments)

Per què?, perquè vostès l’únic que cerquen són titulars, i no
em doni lliçons d’escoltar, vostès escoltaven?, vostès no
escoltaven ningú. Vostès quan governaven no escoltaven gens
i ara pretenen aplicar als altres el que vostès no apliquen?

Vostè segurament pretendrà que se li apliquin a vostè i a tots
els altres membres del seu equip el respecte a les decisions
judicials, la presumpció d’innocència, la presumpció que les
coses s’han de jutjar, que açò és una simple demanada, una
simple querella, ho vol per a vostè, per als seus, per al seu
equip, ara per als altres no, per als altres ve aquí i fa una
comèdia i fa un número i dóna lliçons de com s’han de fer les
coses i vostè no ho aplica per a vostè mateixa, amb una simple
querella, amb una simple imputació o demanda?, per què no surt
aquí dels seus mateixos i diu que ja se’ls consideri culpables que
ja han comès delicte?

Sap el que és la presumpció d’innocència? 

(Alguns aplaudiments)

No ho sap vostè el que és o només em ralla de democràcia
per als altres i no ho aplica per a vostè mateixa?, o la
democràcia resulta que és atacar els altres, però per a mi sí la
presumpció d’innocència, per a mi... què és una demanda, què
és una querella, per favor!, siguem més seriosos, rallem de
processos judicials amb un respecte absolut per l’actuació de la
justícia. No condemnem ni rallem de delictes com s’hagin
comès, sense presumir que són presumptes delictes, ralli amb
propietat, perquè vostè no hi ralla per a segons qui. La medecina
que vol per a vostè, apliqui-la als altres, per favor. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 4240/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a canvi a l'ús de la llengua pròpia a RTVIB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta RGE núm. 4240/14, presentada en
substitució de la RGE núm. 4065/14, relativa a canvi d’ús de la
llengua pròpia a Radiotelevisió de les Illes Balears, que formula
el Sr. Cosme Bonet i Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula.
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EL SR. BONET I BONET:

Nosaltres no devíem escoltar, però no teníem 100.000
persones al carrer demanant ser escoltades. 

El mateix govern que va decidir posar un conseller al
capdavant de la radiotelevisió pública, el mateix govern que va
decidir que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
deixàs de ser la llengua vehicular a IB3, el mateix govern que
ha implantat el monolingüisme cinematogràfic a la televisió
pública, el mateix govern que va eliminar el servei
d’assessorament lingüístic a IB3, aquest mateix govern, aquesta
mateixa direcció d’IB3 ara pretén seguir amb la marginació
progressiva de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears. 

Sols així es pot entendre la sorprenent notícia que es vol fer
desaparèixer el registre formal dels informatius d’IB3, una
decisió que ja ha estat qüestionada per qui té realment autoritat
per fer-ho. Hem llegit aquests dies a la premsa que amb aquesta
decisió es demostra el desconeixement de la importància de
saber diferenciar els registres en cadascuna de les situacions en
les quals es fa servir la llengua. S’ha dit també que posar
l’article salat en comptes del literari no és ni tan sols un canvi
de registre, no es pot canviar sense que es reflexioni sobre el
model que es vol fer, llevat que es pretengui fer un bunyol.

La nostra pregunta, Sr. Gómez, és amb qui han consultat per
implantar aquest bunyol?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern per respondre.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sr. Bonet, decirle en primer
lugar que este gobierno la información que tiene es la
información que se ha publicado y confirmarle que se trata de
una decisión libre de un ente autónomo, ahora bien, hablar de un
cambio radical me parece bastante desproporcionado porque
estamos ante una propuesta del ente público para fomentar el
uso de nuestras modalidades propias, un uso normativo que está
presente en nuestro estatuto de autonomía, en la Ley del ente
público de Radiotelevisión de les Islas Baleares, en la Ley
audiovisual y en la Ley de normalización lingüística y va a estar
presente también en el mandato marco que, por cierto, ustedes
tuvieron una atención positiva a favor del fomento de las
modalidades propias y confirmarle que este gobierno sí que
defiende el uso de nuestras modalidades propias.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Primer li diré, Sr. Gómez, que em sorprèn que, amb
coherència amb allò que prediquen, no m’hagi respost en
panocho que com sap és un dialecte de l’espanyol de la regió de
Múrcia. 

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears depèn de
la comunitat autònoma a la qual s’ha d’aplicar l’Estatut i li he
de recordar novament l’article 35: “la institució oficial
consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana serà
la Universitat de les Illes Balears”. Les vertaderes intencions del
Govern no deuen ser molt clares quan no la consulten per a res.

Vostès volen identificar el mallorquí amb un registre
domèstic, degradant així el seu ús. Totes les llengües, totes,
l’espanyol també, tenen un registre formal, i el nostre, la nostra
llengua utilitza l’article literari des de fa segles, no ho dic jo, ho
diuen els filòlegs. Volen reduir la llengua a les Illes Balears al
registre menys formal i demostren així el seu profund
menyspreu cap al nostre patrimoni, perquè aquest és el model
ideològic que els ha duit a vostès a prendre aquesta mesura i
totes les mesures anteriors. 

Vostès són els que han degradat la nostra llengua a
l’Administració pública, vostès s’han obsessionat a generar
conflictes que sols han animat a la crispació de grups situats a
l’extrema dreta, han romput totes les normes de convivència
lingüística que teníem i tot això, tot això ho fan emprant un salat
postís que és capaç de confondre “la mar” amb “sa mà” i que
fins i tot serà capaç algun dia de confondre “el bisbe” amb “es
bisbe”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident per contestar.

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

Muchas gracias. Sr. Bonet, mire, al paso que llevan ustedes
se van a colocar a la izquierda de MÉS y mire lo que le digo, en
las próximas elecciones les puede suceder lo que sucedió a
Convergència i Unió en las elecciones catalanas que, a causa de
este discurso tan radical, los ciudadanos de Cataluña decidieron
entonces votar al original, es decir a Esquerra Republicana, así
es que al tanto. Mire, es un consejo que le doy sin cobrarle nada.
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Mire, la propuesta que ha hecho el ente público no es
política, es puramente técnica y está basada en la normativa del
Institut d’Estudis Catalans y le diré también que lo único que
persigue es dignificar, dignificar, porque es una situación, una
cuestión normativa y lo único que persigue es fomentar el uso
de nuestras modalidades propias.

Estamos hablando de su utilización en los informativos,
nadie ha hablado de hacer ningún cambio del estilo literario o
académico. Estamos simplemente hablando del uso oral en los
informativos, del diálogo entre el locutor y el espectador. Por lo
tanto, Sr. Bonet, creo que la situación...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats.

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

...es bastante clara, incluso le diré que los representantes del
Grupo MÉS han dicho que el tema no es tan importante porque
sólo afecta a los registros.

Mire, le diré una cosa: a ustedes lo que les sucede es que no
saben lo que quieren. Ustedes sólo saben decir que no a todo y
si ustedes están en contra de que se fomente el uso de nuestras
modalidades lingüísticas, pues, dígalo, este gobierno está a
favor de que se use y de que se fomenten las modalidades del
mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterés. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident, gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 4066/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció de l'illot de Sa Conillera.

Desena pregunta, RGE núm. 4066/14, relativa a protecció de
l’illot de Sa Conillera, que formula el Sr. Xico Tarrés i Marí del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, crec que vostè ja deu estar assabentat
que els darrers dies a Eivissa hem tengut una certa polèmica
sobre la possibilitat de construir un hotel a l’illa de Sa Conillera,
hi ha hagut una polèmica que..., en aquest cas el president del
Consell Insular d’Eivissa ha defensat una moció aprovada en el
mateix consell d’Eivissa que li llegiré en el sentit en què es va
aprovar, diu: “El Ple del Consell insta el Govern de les Illes
Balears a vetllar pel compliment de la legalitat vigent respecte
de la Reserva Natural d’Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de
Ponent que no contempla usos turístics a l’illot de Sa
Conillera”.

Nosaltres estam..., pot pensar que com que és com una
moció aprovada conjuntament al Ple del Consell Insular
d’Eivissa, estam totalment a favor d’això i pensam que seria bo
que el Govern balear també hi estigués, però per evitar dubtes
i especulacions voldria que avui vostè ens explicàs amb la
màxima claredat possible si és compatible o no amb l’actual
normativa i amb els objectius de protecció de l’illot de Sa
Conillera l’autorització en aquest lloc d’usos turístics com seria
l’explotació d’un hotel en el seu far.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, em sembla
lloable que ens demanin, que ens instin a complir la normativa
vigent perquè lògicament no tenim cap intenció de no fer-ho i
m’imagín que no hi ha ningú ni al Govern ni en aquesta cambra
que tengui intenció de fer una cosa diferent. Una altra cosa és
que, en aquest cas concret, com sap, idò... d’entrada no s’ha
entrat cap projecte oficialment perquè s’estudiï que és el que se
sol fer i vostè sap perfectament com funcionen aquests temps,
quan s’entra un determinat projecte s’estudia, en aquest cas
haurà d’anar al sotscomitè de Xarxa Natura 2000 i fins i tot a la
Comissió Balear de Medi Ambient quan això hi sigui.

També vostè sap que és propi d’aquest govern i d’aquest
conseller en particular que la Comissió Balear de Medi Ambient
estudiï amb els seus tècnics el que diu la normativa. Aquí tenim
un PORN, un pla d’ordenació de recursos naturals que ve de
2002, tenim un PRUG, un pla rector d’usos i gestió, i tenc uns
primers..., unes primeres retxes fetes, però que no tenen l’entitat
suficient per poder dir això anirà així o anirà així i així deçà. 

Sí que s’analitza en aquests moments amb tota profunditat
i voldria deixar-li total tranquilAlitat, a vostè, que la Comissió
Balear de Medi Ambient, com ha fet en tots els casos que se li
han posat damunt la taula, alguns molt conflictius, actuarà amb
la professionalitat que ens ha vengut demostrat fins ara. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, miri, li agraesc la
contestació que m’acaba de donar, però m’hagués agradat que
hagués estat més clar, vostè coneix exactament quina és la
polèmica que hi ha a Eivissa, coneix la pregunta que li anava a
fer avui des de fa dies i vostè d’alguna manera em ve a dir que
quan entri aquest projecte nosaltres veurem què feim. 
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No, Sr. Conseller, crec que hi ha una normativa que és molt
clara, que vostè aquí hauria d’haver explicat i haver-ho dit
clarament: segons la normativa als illots de Ponent, d’Es Vedrà,
Es Vedranell, Sa Conillera, l’Illa d’Es Bosc, tot el que són illots
de Ponent, són una reserva on no es pot construir res, que és de
la màxima protecció, i és el que m’hagués agradat que hagués
dit. 

Per tant, en aquests moments ens fa por que aquest govern
faci una interpretació poc rigorosa de la norma o que fins i tot
pretenguin modificar-la, jo esper que no, Sr. Conseller, però
crec que hagués estat molt fàcil que vostè hagués dit sí o no en
el moment en què li he fet la pregunta i no poder-se excusar en
això de quan entri llavors ho estudiarem. Vostè coneix
perfectament quin és el tema.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Sí, jo què li diria, Sr. Tarrés?, si la normativa és tan clara no
passi pena, estarà ben clar. Per tant, que ha d’anar a passar
pena?, ben tranquil! Por, sé cert que no en té cap ni una, ho sé
cert, vull dir, maldament aquí emprem aquest llenguatge... no
passi pena!, si pot ser, és i si no pot ser no és. Si precisament he
dit alguna cosa sempre és: les coses que es puguin fer s’han de
poder fer i de forma ràpida, no entretenir-les i les que no es
poden fer, idò no es poden fer i punt.

No estam nosaltres per canviar absolutament res de res. El
que sí és veritat és que si hi ha coses que en un determinat
moment es varen deixar i són interpretables els serveis jurídics
són els que ho han d’anar mirant i els serveis tècnics de la casa,
i no seré jo com a polític que ho faci, ni crec que ho hagi fet
vostè quan vostè tenia responsabilitats polítiques, o vostè
passava per damunt del seu servei jurídic i del seu servei tècnic?
Idò no ho faré jo tampoc ni ho fa cap directiu d’aquest govern.
Per tant, amb tranquilAlitat, no es preocupin, això no cau de la
post, no es construirà demà res, ni es farà demà res nou, etc.

Li donarem tot el rigor i estarem en allò que marqui el nostre
òrgan ambiental de tota la comunitat autònoma, que és la
Comissió Balear de Medi Ambient.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 4070/14, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
transports de residus entre Formentera i Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 4070/14, relativa a transport de
residus entre Formentera i Eivissa, que formula la diputada no
adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló. Té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputades, diputats, Sr. Gómez,
vostè sap i el Govern del qual és vicepresident sap i són
coneixedors de la desigualtat que pateixen els ciutadans i les
ciutadanes de Formentera a causa del sobrecost que representa
el trasllat de residus a l’illa veïna d’Eivissa. 

Per això li pregunt, Sr. Vicepresident, quines iniciatives ha
presentat el seu govern per donar solució a aquest conflicte?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern per contestar la
pregunta.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, este
gobierno a petición del presidente de Formentera se ha reunido
con responsables y con técnicos de ese consell encabezados por
su propio presidente y también con técnicos y representantes del
Consell Insular de Ibiza también encabezados por su propio
presidente y la finalidad no era otra que buscar una solución a
la situación, y valga la redundancia, que hay creada.

En aquella reunión se solicitó toda la documentación
acreditativa y en estos momentos los servicios jurídicos de la
comunidad autónoma están estudiando el caso.

El que sí puedo confirmarle, Sra. Diputada, es que este
gobierno hará todo lo posible para que los ciudadanos de
Formentera no se sientan perjudicados por su lugar de
residencia.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. Vicepresident, bé, em confirma que iniciativa
seva, cap; ha estat el consell de Formentera el que li ha demanat
per parlar amb vostè i a partir d’aquí s’han reunit.
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S’han reunit només una sola vegada i a petició de
Formentera com vostè ha dit, han hagut de passar més de dos
anys perquè vostè accedeixi a asseure’s amb els representants
legítims del Consell Insular de Formentera per abordar un tema
de crucial importància per a l’illa com és resoldre el conflicte
produït derivat de la interpretació i l’aplicació incorrecta del Pla
director sectorial de residus d’Eivissa i Formentera, malgrat
tenir coneixement d’aquesta problemàtica des del minut 1 de la
seva responsabilitat de govern.

Tot i així els ciutadans i les ciutadanes de Formentera encara
estam esperant una resolució, una sola iniciativa, una sola
decisió o un sol acord per part del seu govern. Vostès fins ara no
han garantit, no han assegurat, no han tingut cap voluntat
política per donar solució a aquest desequilibri entre ciutadans
de la nostra terra i, per tant, aquí s’incompleix que els serveis
bàsics a la nostra comunitat tenguin un cost homogeni per a
tothom i no hi hagi desigualtats pel tema territorial. 

Aquest sobrecost que només es produeix a Formentera és un
greuge cap a la ciutadania de l’illa i és contrari al que disposa
l’Estatut d’Autonomia de la nostra comunitat, per no esmentar-
li aquí totes les lleis que certifiquen i aprofundeixen sobre
l’equilibri territorial. 

Mentre vostès fan gala d’una inacció política alarmant
enfront d’un  problema, evidentment, suprainsular, el deute amb
l’empresa encarregada de la gestió dels residus va creixent al
mateix temps que les seves reclamacions cap al consell insular.

És responsabilitat de la comunitat autònoma, i així ho diu
l’Estatut d’Autonomia, garantir els mateixos drets per als
habitants de Balears, per la qual cosa entenem que correspon al
seu govern solucionar aquest problema i facilitar l’enteniment
entre les administracions afectades. 

Sr. Gómez, digui aquí, ara i de forma clara, si pensen actuar
com a garants dels drets iguals entre els ciutadans o si
continuaran permetent la injustícia i la discriminació cap a
Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el vicepresident del Govern.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo le he hecho referencia
a una reunión, pero si usted habla con el presidente de
Formentera sabrá que hemos hablado en infinidad de ocasiones.
También le diré que parece que usted desconoce que el tema
este estaba en los juzgados y que hay una sentencia, que
precisamente esta sentencia es negativa para los intereses de
Formentera, que le obliga a pagar más de 400.000 euros de
intereses de la deuda.

En cualquier caso le diré que en estos momentos tenemos
todos los informes técnicos y estamos intentando buscar una
solución para que los ciudadanos de Formentera no se sientan
perjudicados por su lugar de residencia.

En cualquier caso también he de decirle que los informes
técnicos de residuos de la CAIB han puesto de manifiesto la
incorrecta aplicación del Plan director sectorial en la aprobación
de las tarifas, y aquí el Gobierno no tiene nada que ver. Y
también he de decirle que por parte del Govern, en su momento,
en el año 2010, ya se otorgó una subvención al Consell de
Formentera a fin que éste abonara toda la deuda pendiente a la
UTE Giref y evitar así la suspensión del servicio, y esa
subvención se otorgó con la condición de que se resolviera la
problemática y que no volvieran a solicitarse más peticiones de
ayuda en ese sentido, situación esta que evidentemente no se ha
dado. Pero bueno, en cualquier caso le confirmo que la voluntad
de este gobierno es hacer todo lo posible para que los
ciudadanos de Formentera no se sientan perjudicados o no se
vean perjudicados por su lugar de residencia.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 4060/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació dels criteris d'escolarització.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 4060/14, relativa a modificació dels
criteris d’escolarització, que formula la diputada Sra. Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, la distribució de
l’alumnat en els diferents centres educatius ha estat sempre
objecte, des de fa molts d’anys, de discussió i reflexió. Davant
del dret d’escollir entre les possibilitats existents hem de posar
criteris pedagògics destinats a una bona assistència per a aquells
casos d’alumnat amb necessitats educatives especials i alumnat
amb necessitats específiques de suport educatiu. Una millor
distribució o una especialització d’un centre són imprescindibles
per fer front a la problemàtica que conforma la suma a les
individualitats dels alumnes amb necessitats. 

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular li presenta
la següent pregunta: quina valoració fa la consellera d’Educació,
Cultura i Universitats sobre la modificació dels criteris
d’escolarització per afavorir la redistribució dels alumnes amb
necessitats específiques de suport educatiu en els centres
educatius de les Illes Balears?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament, la baremació es mantendrà per a tot Balears, però
en el cas en concret de Sa Pobla s’ha arribat a un acord per fer
una baremació especial en el primer curs del segon cicle
d’educació infantil. 

El cas de Sa Pobla és un cas de consens absolut,
precisament, i és una prova que aquest govern, quan troba
persones amb les quals pot parlar i amb les quals pot dialogar,
dialoga i arriba a acords. El cas de Sa Pobla és un cas de
consens absolut dins tota la comunitat educativa i que ens
permetrà, precisament per als alumnes NEE i per als alumnes
NESE, fer una baremació que permetrà una distribució
equitativa entre tots els centres del poble. Es va crear -a petició
precisament d’APA, APIMA, de l’ajuntament, professorat- es
va crear una comissió tècnica d’educació en què es van valorar
-hi van intervenir també els serveis socials de l’Ajuntament de
Sa Pobla- tots els factors que podien afectar, i es va arribar a la
conclusió consensuada que el que variarà precisament són dues
variants que s’aplicaran a la baremació dels infants, que seran
l’escolarització que tenguin els alAlots donant un punt per mes
d’escolarització dels 0 als 3 anys, l’escolarització prèvia, i
també una baremació especial pel coneixement i el domini de
les dues llengües cooficials que tenen. 

Açò ho permet l’article 87 de la LOMQE, que permet
precisament adaptar l’escolarització a circumstàncies concretes
de determinades zones precisament per fer una redistribució
equitativa de tot aquest alumnat, i estam molt satisfets de
l’acord aconseguir perquè crec que és un exemple més que
aquest govern, quan troba davant gent que vol consensuar i vol
dialogar, arriba a acords.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 4054/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Conferència sectorial de turisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 4054/14, relativa a Conferència
sectorial de turisme, que formula la diputada Sra. Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Les companyies low cost han transportat prop de
63.000 passatgers a Balears fins al febrer, fet que suposa un
augment del 13,4% respecte del mateix mes de l’exercici
anterior. Les nostres illes s’han convertit en la tercera comunitat
amb major increment del país.

Els ports de Balears lideren l’arribada de creueristes en els
dos primers mesos de l’any, després de registrar el creixement
percentual més destacat del país. El nombre de passatgers que
varen recalar es va incrementar un 210% respecte del mateix
període de 2013. 

Més de 7,7 milions de passatgers passaren pels aeroports de
la xarxa d’AENA durant aquesta..., passaran -perdó- per la
xarxa d’AENA durant aquesta Setmana Santa, fet que suposa un
11,4% més respecte de l’any anterior i la recuperació de part del
mercat nacional. 

Balears és la comunitat que ha registrat una major facturació
del sector serveis en el passat mes de gener en relació amb el
mateix mes de 2013 al augmentar un 4,3%. Així les nostres illes
es converteixen en la comunitat autònoma amb la taxa anual
més elevada del país i molt per sobre del creixement de l’1,1%
de la mitjana estatal. 

Tot això no és un missatge triomfalista, són xifres, i per tant
dades objectives. S’està allargant la temporada, vénen més
turistes i la despesa mitjana ha augmentat. Tot plegat no és fruit
de la casualitat; darrere hi ha la feina d’un govern que aposta
per la qualitat vers la quantitat, per la diversificació i
l’especialització del producte turístic, per la
desestacionalització, les reformes estructurals i la seguretat
jurídica que ens fan competitius, una feina coordinada amb el
govern central.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, pot explicar la
Conferència sectorial de turisme que va tenir lloc el passat dia
1 d’abril? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, a la
Conferència sectorial de dia 1 d’abril, que va ser presidida pel
ministre de Turisme i també va comptar amb la presència de la
secretària d’Estat de Turisme i de tots els consellers de les
comunitats autònomes, entre altres punts se’n varen tractar un
parell jo crec que de gran importància per a les nostres illes. 

Un d’ells va ser que es va aprovar un document de consens
en el tema d’harmonització normativa en vistes a apostar per la
competitivitat del sector turístic, en el qual s’intenten
harmonitzar aquells aspectes que poden afectar a nivell global
en temes de professions turístiques, agències de viatges, turisme
actiu o restauració. Per tant en relació amb aquest tema es varen
determinar accions i terminis per dur-les a terme.
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Un segon punt important va ser l’aprovació de la nova
convocatòria de FOMIT per a inversions i préstecs a
infraestructures turístiques, amb una diferència important, i és
que, a més per una proposta que vàrem fer d’aquest mateix
govern, s’ha incorporat per primera vegada la possibilitat que
empreses privades puguin accedir a aquests préstecs -abans
només podien ser per a municipis i entitats locals-, i per tant és
una bona notícia que hi puguin accedir aquestes empreses
turístiques, que a més està en marxa la convocatòria per intentar
que aquestes inversions es puguin fer el pròxim hivern. Seran
160 milions d’euros que sortiran, dels quals 25 també poden
estar destinats a zones turístiques madures.

Per altra part vaig aprofitar també per demanar dues coses
al Govern central dins el marc del ple de la Conferència
sectorial. Una va ser que es posassin en marxa incentius fiscals
per a empreses turístiques que inverteixin en destinacions
madures i aquelles que apostin per la desestacionalització, cosa
que crec que serà benvinguda. I per altra part vaig aprofitar per
manifestar novament l’oposició i el rebuig d’aquest govern a les
prospeccions d’hidrocarburs aprovades el dia 23 de desembre
del 2010; vaig instar també el Ministeri de Medi Ambient i el
Ministeri de Turisme a fer feina per tenir eines suficients per
impedir que en el futur puguin ser possibles aquestes
prospeccions a l’entorn de les Illes Balears.

Per tant, lamentablement, també vaig comprovar que aquest
posicionament no es va fer constar la passada legislatura, i
demostrant que a més feim feina en aquest tema, no com la
passada legislatura, que no es va fer res perquè es pensava que
no serviria per a res, a pesar d’un mandat d’aquesta mateixa
cambra al govern Antich.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 4058/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per fomentar la integració de
les persones amb discapacitat a Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 4058/14, relativa a mesures per
fomentar la integració de les persones amb discapacitat a
Eivissa, que formula el diputat Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, especialment quan les situacions laborals i
econòmiques són més complexes la societat en el seu conjunt
tendeix a patir directament les conseqüències. 

Però no tots, no tots els colAlectius la pateixen d’igual
manera. Un dels colAlectius que sol patir més les dificultats
d’inserció laboral és el de les persones amb discapacitat. En
general el problema d’accés d’aquestes persones al mercat, al
mercat laboral, no és un problema únicament econòmic;
desafortunadament continuen primant altres factors que
dificulten en gran mesura la seva incorporació al mercat laboral.

Si a aquests factors afegim l’evolució del mercat de treball
cap a entorns digitals i tecnològics, les dificultats per a l’accés
a una formació i ocupació adaptades i la disminució de llocs de
treball de tasques manipulatives, veim que el panorama que
tenen les persones amb discapacitat per accedir a l’ocupació i
mantenir-la és força, força complicat. Per això aquest fet no ha
de coartar les possibilitats ni desincentivar projectes i ajudes per
destinar-los a aquestes persones, sinó tot el contrari. L’impuls
de mesures que promoguin igualtat d’oportunitats suprimint
barreres que s’oposen a la presència integral de persones amb
discapacitat és un treball que a tots ens ha d’implicar: ciutadans,
organitzacions, entitats, però en primer lloc a la mateixa
administració pública, que ha de recollir les necessitats
detectades i proposar les solucions i línies generals d’acció més
adients i més adequades, i és en aquest sentit, Sra. Consellera,
en el més ampli de tots, en el qual s’ha d’implicar
l’administració pública; no només s’ha de limitar a fomentar la
integració a l’empresa privada, que també, sinó que la major
empresa de totes, que és l’empresa, l’administració pública, s’ha
de posar a disposició i s’ha de posar també al servei d’aquelles
persones que més ho necessiten, oferint la seva pròpia estructura
perquè el seu desenvolupament personal i el seu
desenvolupament professionals esdevengui un fet constatable i
un fet contrastable, amb la vista posada en un futur sense
barreres.

Per això, i tenint coneixement, Sra. Consellera, que ha
desenvolupat vostè determinats programes i mesures a l’illa
d’Eivissa amb aquesta finalitat ens agradaria saber, Sra.
Consellera, quines han estat aquestes mesures per tal, com dic,
d’eliminar barreres.

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. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. El Govern té
establert a través de l’Escola Balear de l’Administració Pública
des de l’any 98 un programa específic per fomentar la
integració, la formació i la integració de persones discapacitades
dins l’administració, que és el programa FIOP, formació,
integració i ocupació pública, i va dirigit a persones amb
discapacitat intelAlectual, física o sensorial igual o superior al
33%. Pretén donar formació a aquestes persones perquè tenguin
una facilitat per accedir a determinats llocs de l’administració,
que per altra banda té una reserva per a aquestes persones en un
5%.
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En concret volem destacar que hi ha dos tipus de cursos,
cursos FIOP i FIOP-DIM. Els cursos FIOP van dirigits a
discapacitats en general, i els FIOP-DIM van dirigits a persones
que tenguin discapacitat intelAlectual moderada o sordesa
preclusiva, i per tant tenen més dificultat per fer determinada
formació teòrica. En general els cursos són un 80% pràctic i un
20% teòric, i tenen una formació específica per a determinades
matèries.

En relació amb Eivissa, el passat dia 3 d’abril vàrem fer
entrega dels diplomes als alumnes que s’han format en els
cursos 2012-2013; eren els alumnes dels cursos realitzats des de
febrer al desembre dels dos anys, i són cursos que tenen una
durada aproximada de 300 a 400 hores. 18 joves, que són els
que varen poder recollir el diploma d’haver superat aquests
cursos, dels quals 10 han fet el curs de tipus FIOP i 8 han fet el
curs FIOP-DIM, que li deia que eren per a aquestes
discapacitats especials. Volem destacar, a més, que són joves
que han fet tasques dins l’oficina d’instalAlacions municipals,
residències i biblioteques dels ajuntaments de Sant Josep de sa
Talaia, Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària; 9 alumnes en
concret han fet formació a centres del Consell Insular d’Eivissa,
1 al Consell de Formentera, 2 a les delegacions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a Eivissa, i 2 a altres centres
escolars, i a partir d’aquí han adquirit aquesta formació per
després, el dia de demà, poder accedir a aquestes places que
pugui oferir l’administració específicament destinades a aquests
colAlectius. En concret normalment són tasques d’auxiliar de
biblioteca, d’ordenança, de netejadors, diferents matèries de les
quals han adquirit aquesta formació pràctica i aquesta formació
teòrica. 

El Govern aposta totalment per aquesta formació, pensam
que és una manera molt important de poder integrar persones
amb unes necessitats, amb unes discapacitats dins
l’administració, i d’aquesta manera que tenguin una formació de
qualitat. I per part del Consell d’Eivissa, els ajuntaments i el
Consell de Formentera també s’ha volgut apostar, i així es
continuarà fent, per aquesta formació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 4057/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Consorci per a la
recuperació de la fauna de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 4057/14, relativa a Consorci per a
la recuperació de la fauna de les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
fa deu anys que el Govern balear, a través de la Conselleria
d’Agricultura i de la Fundació Natura Parc, va crear un
organisme dedicat a la conservació de les espècies autòctones,
la recuperació de la fauna silvestre i el rescat d’animals ferits o
en perill.

Aquest consorci, com a entitat pròpia, cobreix totes les
funcions que anteriorment realitzava la Fundació Natura Parc de
forma privada. A partir del 2012 l’àmbit d’actuació del
consorci, que fins llavors havia estat centra únicament a
Mallorca, es va ampliar a totes les Balears, un fet rellevant
perquè ha permès estendre la seva feina a totes les Illes, de
manera que també es beneficien Menorca, Eivissa i Formentera.

Durant aquests dos darrers anys, i gràcies als acord amb
equips veterinaris a cadascuna de les Illes i també als agents
mediambientals, s’ha aconseguit incrementar d’una forma molt
significativa el volum d’espècies que han estat acollides, ateses
i recuperades, una feina que respon a les competències que en
matèria de protecció i recuperació de la fauna silvestre té
atribuïdes el Govern de la nostra comunitat. Anteriors governs
van descuidar aquesta gestió, o bé la van encarregar a altres
entitats que, com no pot ser d’altra manera, rebien generoses
subvencions anuals amb càrrec a les administracions. Però avui
és el Govern que actua a través del consorci, i ho fa de manera
eficient, com ho confirma l’augment dels serveis aconseguits,
quan el 2012 es va ampliar l’àmbit territorial a totes les Illes.

Per tant, Sr. Conseller, ens pot explicar quina és l’actuació
i la valoració del Consorci per a la recuperació de la fauna de les
Illes Balears? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament
el COFIB, el Consorci per a la recuperació de fauna de les Illes
Balears, ja fa un bon grapat d’anys que està en funcionament, i
crec que hem de reconèixer que a més la labor que ha anat fent
de forma continuada és digna de destacar. 

Darrerament també és vera que li hem donat una amplitud
més gran; estava molt centrat a fer feina aquí a Mallorca i vàrem
decidir que, ja que tenim un instrument en què participen la
Fundació Natura Parc i el Govern de les Illes Balears, el que
hem fer és aprofitar-lo i donar cobertura a totes les Illes Balears,
que és el que s’està fent en aquests casos.
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El COFIB compta amb un telèfon d’emergències, connectat
també amb el telèfon d’emergències de l’112; està 24 hores al
dia i 365 dies al servei dels ciutadans que tenen qualsevol
problema que hi pugui haver. Es dedica a un seguit de temes
molt concrets; per anomenar-ne un parell, doncs recuperació de
la fauna silvestre, els darrers deu anys s’han atès a les
instalAlacions del COFIB un total de 20.844 animals, 2.000 dels
quals estaven catalogats com a vulnerables o en perill
d’extinció, i són de 201 espècies diferents. D’aquests 20.000
n’hi ha hagut 8.500 que s’han pogut retornar a l’ambient natural
i, per tant, amb un èxit de recuperació d’un 45%. Durant el 2013
per exemple es varen atendre 3.063 exemplars arreu de totes les
Illes Balears, 2.070 a Mallorca, 745 a Menorca, 220 a Eivissa i
28 a Formentera, i 1.500 d’aquests també, que és el 50%, s’han
pogut retornar al medi.

Una altra de les feines que es fan és la recepció i acollida de
fauna exòtica, un vertader problema que tenim a la nostra
comunitat. El que fa és recuperar-se i gestionar-se animals
abandonats, animals extraviats, etc. En els darrers deu anys
també quant a fauna exòtica, s’han atès més de 3.500 casos de
169 espècies diferents. 

Control de fauna invasora. Només aquests dos darrers anys
hem aconseguit controlar més de 7.000 exemplars de fauna
exòtica invasora que provoquen danys i desequilibris a la fauna
i flora autòctona en els fràgils ecosistemes que tenim a les Illes.

I quant a educació ambiental i recerca, també dir que durant
aquests darrers deu anys hi ha més de 10.000 persones que han
participat en activitats i s’han pogut formar. 

Jo crec que, en definitiva, estam d’enhorabona per tenir un
consorci com el que tenim i l’hem de continuar potenciant i
empenyent en benefici de tota la ciutadania de les Illes Balears.

Gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 4064/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a prospeccions petrolíferes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 4064/14, relativa a
prospeccions petrolíferes, que formula el diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. Cada cop hi ha més intranquilAlitat i
preocupació entre els ciutadans i la societat de les Illes Balears
en relació amb les prospeccions petrolíferes. Està d’acord el
Govern de les Illes Balears amb l’actuació i les declaracions del
ministre d’Indústria, Energia i Turisme en relació amb aquestes
prospeccions?

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. Sr. Thomàs, bé, jo crec que,
sincerament, no hi ha cada cop més intranquilAlitat i més
preocupació, hi ha, des d’un primer moment i des de fa molt de
temps intranquilAlitat i preocupació. I jo, doncs, n’hem parlat ja
moltes vegades, aquest és un assumpte on ens hauríem de saber
dirigir contra el que ens hem de dirigir i l’objectiu l’hem de
tenir molt clar, cada vegada que parlem de diversificar objectius
o d’intentar discutir entre nosaltres no anam al que anam.

Escolti, ho tenim molt clar ni hem descobert Amèrica, el
ministre Soria, doncs ja ha fet tota una sèrie de manifestacions.
Però, i què no han escoltat les nostres, no han escoltat les del
nostre president del Govern balear?

(Remor de veus)

No han escoltat el que diem de forma continuada, que
defensarem els interessos de les Illes Balears? Ho acaba de dir
encara el conseller de Turisme!

(Alguns aplaudiments)

Anem plegats en aquesta línia i quan sigui el moment, així
com es vagin produint els temes acturarem. No es preocupi,
sincerament, si vostè està més intranquil i preocupat, jo li vull
donar tranquilAlitat màxima que aquí es farà tot el que sigui
necessari dins el nostre àmbit, lògicament, perquè no es duguin
a terme les prospeccions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, la pregunta era si estava d’acord amb
l’actuació i declaracions del ministre. I el que està ben clar és el
que va dir el ministre: “Le dije a Bauzá que yo no puedo hacer
nada y que él sabe que se harán”, va dir el ministre Soria. Un
ministre que està clarament alineat amb les petrolieres i els seus
interessos; un ministre que permet l’admissió de la fragmentació
de l’informe d’impacte ambiental; un ministre que defensa la
necessitat d’executar el programa d’adquisició sísmica 3D:
“Unas pruebas que no son más que ecografías del subsuelo”;
un ministre amic de les companyies que dóna per bones les
explicacions de Cairn Energy a les alAlegacions del Consell
d’Eivissa i es posa al costat de l’empresa. Per no parlar d’un
ministre de Medi Ambient que té una forta inversió personal en
companyies petrolíferes.

Així, cada cop hi ha més gent que no pot entendre el
comportament dual del PP, qui a Balears diu unes coses i a
Madrid unes altres. I és precisament a Madrid on es decidirà si
aquestes prospeccions van endavant. I és allà, a Madrid, on els
diputats i senadors del PP voten sí a les prospeccions i no han
fet cap iniciativa parlamentària per aturar-les. I és allà, a
Madrid, on el PP, precisament, no vol que ningú no l’acompany,
no vol testimonis. Per què, per què no vol testimonis el PP
d’aquí a Madrid?
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Per això, Sr. Conseller, els ciutadans li demanen que deixi
aquest comportament dual i que actuï defensant els interessos
dels ciutadans i allò que ha aprovat el Parlament: no volem
prospeccions.

“Le dije a Bauzá que no puedo hacer nada y que él sabe
que se harán”, ministre Soria. Què han pactat, Sr. Company,
què han pactat, Sr. Bauzá? Què n’hi ha per estona, però que les
prospeccions es faran després de les eleccions autonòmiques?

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo no sé perquè
entestats a pegar-se un tir al peu cada vegada que parlen
d’aquests temes.

(Remor de veus)

Senyor, senyor..., primer de tot, sí que li he demanar un
respecte pel Sr. Cañete, un respecte, perquè jo no diré que sigui
més digne que vostè, però vostè no ho és més que ell, això li
assegur perquè el conec, per tant això no li puc..., per favor, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., no li puc..., no em faci..., no, no, no, no, perquè precisament
si hi ha una cosa que ha dit el ministre Cañete és que serà molt
rigorós, molt rigorós amb aquestes històries.

(Remor de veus)

No, però ha fet insinuacions que no estan bé, Sr. Thomàs,
cony! I el que li he demanat qualque vegada, escolti, -perdó,
perdó-, sí, per què...

(Remor de veus)

No, és que em sap greu que vulguin entrar en aquest debat,
perquè jo li he dit sempre, aquí el tema és prospeccions no en
volem. Què vostè em digui allò del senyor..., jo li he de retreure
el que varen fer vostès, que varen posar el cap davall l’ala quan
el Sr. Zapatero els va dir pu-tu-pum?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

És que vostè vol que li digui cada vegada? Però ja hi tornam
ésser, però és que no els ho vull dir, Sr. Thomàs, és que no els
ho vull dir a ningú d’aquesta bancada; el que vull és que anem
tots en la línia del nostre president.

(Remor de veus)

Escolti, sí que els estimam, què vol dir, només faltaria,
només faltaria, molt! Escolti, no hi ha hagut cap president
d’aquesta comunitat autònoma, i parl precisament per un
president que és amic meu, que és el Sr. Antich, que fes el que
ha fet aquest president, que és enfrontar-se a Madrid i defensar
la postura de Balears.

(Remor de veus)

I què més volen que faci? Què més volen que facem? Vostès
no ho feren. I el que els deman, per favor, no m’obliguin a
tornar-los-ho dir cada vegada, que és que vostès no feren el que
va tocar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, gràcies, Sr. Conseller. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.17) Pregunta RGE núm. 4052/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millores del servei posades
en marxa per Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Dissetena pregunta, RGE núm. 4052/14, relativa a millores
del servei posades en marxa per Serveis Ferroviaris de
Mallorca, que formula el diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i
Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. SFM podríamos decir que es la empresa
pública autonómica dónde es más evidente la mala herencia
recibida, fruto de la nefasta gestión del anterior Govern, fue la
auténtica reina de la fiesta. Aparte de tener dos gerentes de
diferentes partidos, para controlarse uno al otro, sus números
cantan: tenía un coste anual de 75 millones de euros, con unos
ingresos de 5 millones de euros. La dejaron con nada más y
nada menos que unas deudas de 344 millones de euros a bancos,
17 millones de euros a proveedores, 117 millones de euros por
obras, 1,5 millones en facturas en cajones, 4,2 millones de euros
por liquidaciones de obras, 2,2 millones de euros por
expropiaciones, y suma y sigue.

(Remor de veus)

Gestionaron peor un mal convenio de intenciones con el
Estado, donde no apostaron por la electrificación completa de
la red ferroviaria ni la eliminación de pasos a nivel, ni la mejora
tecnológica ni el control tarifario, apostaron por actuaciones
faraónicas, inviables económica y socialmente, además de
adquirir una flota de trenes desproporcionada y sin financiación,
por un importe de más de 100 millones de euros, una de estas
adquisiciones actualmente inmersa en un procedimiento penal.
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En cambio, este govern apuesta por el transporte ferroviario
desde una perspectiva de eficiencia y eficacia; ahora se
transportan más pasajeros con menos coste público, además de
pagar las deudas citadas y solucionar los problemas generados
por el anterior Govern, como con el corredor verde. En esta
línea, este govern ha hecho del defecto del anterior Govern
virtud, entre otras con la sobredimensionada flota de trenes que
adquirió el anterior Govern y que ni siquiera pagó. Así, ha
puesto en marcha la línea 2 de metro, la línea exprés a Inca y
trabaja en el necesario control de accesos tarifarios, ya que el
anterior Govern ni cobraba en muchos casos el billete a los
usuarios y ni sabía el número real de usuarios.

Así, en esta recientes actuaciones de mejora del servicio
ferroviario, ha puesto en marcha importantes actuaciones.

Por ello, Sr. Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio, le formulo la siguiente pregunta: ¿podría explicar las
nuevas mejoras del servicio puestas en marcha recientemente
por Serveis Ferroviaris de Mallorca?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament,
una de les nostres feines, des del primer moment que vàrem
entrar a gestionar, és consolidar el que tenim i maximitzar la
rendibilitat de tot el que tenim a la línia ferroviària. La darrera
actuació que tenim ara en marxa, a la qual, si funciona com
nosaltres creim que funcionarà, li donarem molta més empenta
a partir del setembre, és reduir en deu minuts la velocitat
comercial que empren avui en dia per anar des de Manacor fins
a Ciutat, és a dir, volem passar a què amb 59 minuts qualsevol
ciutadà de Manacor arribi a Palma. I això ho fem, bé, emprant
un tren perquè no ens queda més remei, diesel, fins a Inca,
agafant l’exprés després cap a Palma, ho feim aturant-nos a
Petra, a Sineu, a Inca i a Marratxí. I aconseguim amb això
millorar la velocitat comercial.

L’única possibilitat que hi ha perquè la gent agafi cada
vegada més transport públic és això, precisament, que s’arribi
més aviat als llocs, i en això és en el que fa feina Serveis
Ferroviaris de Mallorca en aquests moments.

I això enllaça amb tot un pla de gestió que s’ha fet dins el
Pla i Llevant, o dins el Llevant sobretot, ja sabeu que vàrem
incrementar totes les expedicions amb autobús, i ho fem també
enllaçant les arribades dels autobusos a Manacor i les arribades
de quan anam a Ciutat, que puguin enllaçar amb la Universitat,
etcètera. És a dir, s’ha fet tot el disseny per donar un millor
servei a la gent i que pugui arribar més aviat als llocs que
pertoqui.

Si aconseguim això, sense cap dubte hi haurà més transport
públic cada vegada i hi haurem aconseguit l’objectiu final,
també, el qual perseguim des d’aquest govern, que és transport
públic sí, capritxos no.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 4061/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació jurídica de les
carreteres d'Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 4061/14, relativa a situació
jurídica de les carreteres d’Eivissa, 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. Mai no
m’hagués pogut imaginar fer una pregunta en aquest plenari per
tal d’aclarir la denúncia presentada per l’Advocacia de la
comunitat autònoma contra una resolució del Govern anterior,
trobant-se en funcions, el qual va dictar una resolució
interpretativa dels contractes a les carreteres d’Eivissa, per la
qual es llevava el límit de les anualitats pressupostàries
previstes i es fixava el pagament en funció del trànsit real
d’aquestes.

Una resolució amb implicacions econòmiques molt
importants i molt perjudicial per a les arques públiques. Mai no
em podia imaginar que aquesta resolució del conseller d’Obres
Públiques es fes en contra no d’un ni de dos sinó de tres
informes dels serveis de la pròpia comunitat autònoma, un del
servei jurídic de la conselleria, de 16 de maig del 2010; un altre
de l’Advocacia de la comunitat autònoma, de 26 de maig del
2010, i un altre de la Intervenció, de 25 de gener del 2011, tots
quan governava l’anterior pacte de progrés, el qual, en no estar
conforme, va demanar i pagar un informe a una consultora
externa en base al qual es va beneficiar les concessionàries amb
quantitats milionàries.

I mai no m’hagués pogut imaginar que l’Advocacia hagi
decidit anar als jutjats i és increïble que els que varen mentir
descaradament sobre aquests contractes de concessió, sobre els
seus costs, sobre aquests projectes, els que varen fer demagògia
i encara en fan avui, manipulin la realitat i després dictassin
resolucions en contra de tres informes dels serveis de la
comunitat autònoma. Vergonya i “caradurisme” polític!

Esper que mai més no tornin parlar d’aquestes carreteres si
no és per demanar disculpes. Per això, Sr. Conseller, volem
saber la situació jurídica d’aquests expedients.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, per posar-nos
un poc en antecedents, parlam de les dues carreteres o de les
concessions que hi va haver per a dues carreteres: la d’Eivissa-
Sant Antoni i la dels accessos a l’aeroport d’Eivissa. Es varen
fer amb un sistema de concessió on, segons la clàusula 55.5 del
plec de condicions, marcava uns màxims a haver de pagar a les
concessionàries.

Bé, a un determinat moment, dia 1de juny del 2011, doncs
es fa una interpretació i es diu que no, que anirà pel trànsit real
dels vehicles que passin. Clar, en aquells moments, amb una
sèrie d’informes, segons se’ns diu a nosaltres, uns informes tant
dels serveis jurídics com també de l’Advocacia, que diuen que
no, que això no hauria d’anar així, que no ens podem passar
d’aquestes quantitats, doncs, nosaltres quan arribam ho revisam
i el que se’ns recomana és que això és lesiu per als interessos de
la comunitat autònoma i per tant s’obre un expedient de
lesivitat.

Per què? Bé, quan es fan aquests plecs, el que es fa, com tots
sabeu, és un plurianual i es marca fins l’any 2030 el que s’ha de
pagar cada any per part de la comunitat autònoma; en els
moments que canvia el sistema, resulta que aquests plurianual
doncs ens desquadra, és a dir, hi ha molts més doblers a haver
de pagar que el que realment hi havia consignat que s’ha de
posar a cada pressuposts fins al 2030, tant que això pot arribar
a suposar fins a 140 milions d’euros més del que nosaltres tenim
pressupostat perquè cada any, fins al 2030, ho puguem pagar.

Aleshores, els serveis jurídics i la direcció general el que
recomanen és que s’ha d’obrir un expedient de lesivitat contra
els interessos de la comunitat autònoma i amb aquests tràmits
ens trobam ara. És a dir, el que es diu..., i hem tengut, no ho
hem de negar, és un conflicte fort amb les concessionàries,
perquè discutim i som als jutjats per discutir qui tendrà la raó.
Aleshores, en aquests moments el Govern de les Illes Balears
creu que es varen prendre unes decisions que són lesives per als
interessos del Govern no, sinó dels interessos de tota la
comunitat autònoma, i creiem que aquests 140 milions d’euros
que ens ha de costar més aquella interpretació, doncs els
necessitam, sincerament, per fer moltes altres coses que són
molt més prioritàries. I esperam, doncs, en aquest cas poder
guanyar en els tribunals i tornar a la situació que s’havia
establert en el moment que es varen concedir les concessions
per dur endavant aquestes carreteres d’Eivissa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Denovena pregunta, registre d’entrada...

Sí?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Li deman la paraula, Sra. Presidenta, en aplicació de l’article
76.1 del Reglament, per alAlusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, no li don l’ús de la paraula perquè, com vostè
sap, no fa...

(Remor de veus)

... referència a temes personals, sinó a temes de gestió anterior.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Senyora, senyora...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula. No té la paraula.

(Remor de veus)

I.19) Pregunta RGE núm. 4048/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a valoració de la gestió sanitària a les Illes Balears.

Continuam amb la denovena pregunta, RGE núm. 4048/14,
relativa a valoració de la gestió sanitària a les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, la Sra. Santiago li ha comentat un seguit de
qüestions de denúncies sobre el funcionament de l’Hospital
d’Inca les quals, per desgràcia, també es poden estendre a la
gestió global sanitària de les Illes Balears.

En aquest pamflet, ilAlegal, per cert, el qual incompleix la
Llei de publicitat institucional, posen que s’ha aconseguit
controlar la despesa desmesurada de l’ib-salut sense deixar de
prestar un servei de qualitat. Idò, jo afirm que bravejar de què
tenim el servei d’urgències més barat d’Espanya a Inca té
conseqüències damunt els ciutadans i ciutadanes, Sr. Bauzá, té
conseqüències.
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A més de dir mentides, com per exemple, que han assolit un
dels objectius que és la reducció de les llistes d’espera, no diu
que les llistes d’espera que han reduït són les seves mateixes,
perquè comparen entre desembre del 2012 i desembre del 2013,
on, efectivament, hi ha una baixada, però no s’atreveixen a
comparar amb les llistes d’espera que hi havia el 2011, on la
situació era millor que l’actual, Sr. Bauzá, on la situació era
millor que l’actual.

De fet, en aquests moments el que passa ara és que quan els
pacients van a les urgències o a veure els seus metges, els
metges ja posen als seus informes quan està previst que tendran
en el seu informe, quan està previst que tendran les proves de
diagnòstic; perquè, en el cas, per exemple, que jo li pos en
aquests moments, el gener se’l veia i es deia a aquest pacient
que se li havien de fer proves urgents, que hi anava la vida, Sr.
Bauzá, la vida, i li donaven per al mes de juny, el metge es
curava en salut i efectivament posava previsto en junio, perquè
no li passi res, Sr. Bauzá. O per exemple l’informe de Médicos
del Mundo que ens diu que tractam malament els immigrants o
quan vostès mateixos ens reconeixen que hi ha 1.868 infants que
han hagut de ser atesos sense targeta sanitària.

Creu que després d’acomiadar 1.200 professionals, de tres
consellers, de 37 càrrecs que han hagut de dimitir o que s’han
anat, creu que la gestió sanitària ha millorat a les Illes Balears?

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, aprofit la seva pregunta, la vull aprofitar per donar les
gràcies a totes les persones que fan feina en el sistema sanitari
de les Illes Balears, perquè amb la seva feina diària i tenint en
compte tots els ajusts que nosaltres hem fet, sense cap dubte
Balears té un nivell de sanitat de primer nivell. 

La meva valoració és positiva, Sr. Barceló, i precisament per
això torn a repetir i a reiterar el meu agraïment a tot el personal
que fa feina al sistema sanitari, tant els facultatius sanitaris com
el personal administratiu, perquè avui Balears té una sanitat
pública extraordinària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló. 

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies als professionals la sanitat en aquest moment
aguanta, gràcies als professionals, no gràcies a la gestió
desastrosa que tenen vostès. I qui ho diu que és una mala gestió?
No ho diu el Grup MÉS, ho diu, per exemple, Fundació Gadeso,
està d’acord amb la política sanitària actual? No, 63%. Qui ho
diu? Els mateixos pediatres de l’Hospital d’Inca que “tras un
tiempo de espera razonable y al no tener respuesta alguna a
nuestras demandas, y dado el empeoramiento de las

condiciones de los últimos meses, los miembros del Servicio de
Pediatría no asumimos las responsabilidades que de esta
gestión se deriven”. Sr. Bauzá, qui està gestionant malament
posant en perill la salut dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta
terra són vostès. Gràcies als professionals això aguanta i no és
un...

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. President, té la paraula, Sr.
President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, si nosaltres
haguéssim seguit amb la mateixa gestió que es va fer l’anterior
legislatura simplement avui no hi hauria serveis públics, i no hi
hauria serveis públics...

(Remor de veus)

... i no hi hauria serveis públics perquè el millor que es pot fer
pels serveis públics és precisament gestionar-los bé, que és el
que ens han demanat els ciutadans de les Illes Balears i que és
el que fa aquest govern. 

No pareix molt lògic que primer vostès demostrin l’absència
de gestió en matèria, entre d’altres, en aquesta sanitària que
pràcticament varen dur a la fallida tècnica, no del Govern, no
d’una comunitat, sinó de la mateixa conselleria i després ens
donin lliçons de tot el contrari...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats.

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

... bàsicament perquè no és lògic que qui fa el primer tengui cap
tipus de legitimitat per defensar el segon.

Sr. Barceló, l’any 2013 es va produir una reducció del 20%
de les persones pendents d’intervenció jurídica. Les enquestes
que ha fet l’Ibsalut a totes les persones, telefonades i personals,
en matèria sanitària, totes, demostren que la satisfacció és
general, fins i tot en els serveis d’urgències. S’han incrementat
les intervencions programades, s’han incrementat les consultes
dels especialistes, la qual cosa confirma que hi ha una bona
gestió, i, a més, el més important, una gestió sostenible. Quan
vostè em deia que si havien baixat les llistes d’espera, sí, sense
pagar, Sr. Barceló, sense pagar als proveïdors, sense pagar a
aquelles persones, a aquelles entitats, a les quals vostès els
enviaven els malalts. Això simplement és no gestionar.
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Sr. Barceló, el nostre servei de salut pública és extraordinari,
gràcies als professionals i gràcies que vostès no governen. I, Sr.
Barceló, el sistema sanitari és un dels grans valors d’aquesta
comunitat, i vostè no ho pot posar mai en entredit. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.20) Pregunta RGE núm. 4067/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acord amb el sector
educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vintena pregunta, RGE núm. 4067/14, relativa a acord amb
el sector educatiu, 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, aquest cap de
setmana les Illes Balears s’han tornat a tenyir de verd, tretze
entitats convocaren la marxa per l’educació, milers de ciutadans
que representen docents, alumnes, pares i mares que pateixen
per un conflicte educatiu que han creat vostès.

Jo avui li vull tornar a proposar seny i diàleg, però
m’agradaria saber quina reflexió ha fet vostè, Sr. President, què
pensa fer per garantir que el present curs escolar acabi en acord
amb el sector educatiu?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Com vostè ja sap, que es produeixi un acord, que
s’arribi a un acord no depèn d’una de les dues parts, depèn de
les dues, i les dues han de fer un camí per tal d’arribar a un
acord. A mi em consta que per part de la conselleria es fa feina,
es fan reunions per tal d’arribar a acords i esper, i a mi
m’agradaria, que això fos possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sap greu que no hagi començat
agraint la magnífica feina als docents, que són servidors públics
d’aquesta comunitat autònoma, com ha fet amb el sector
sanitari.

(Alguns aplaudiments)

Miri, Sr. President, li ho repetiré, no per herència sinó per
creença vostè en aquesta legislatura ha decidit, perquè ha
volgut, retallar 120 milions d’euros a l’educació pública; vostè
ha decidit acomiadar mil professors; vostè ha decidit reduir
beques de menjador i de transport escolar; vostè ha decidit
augmentar les ràtios a les escoles; vostè ha decidit eliminar
programes de suport als nins amb necessitats especials; vostè ha
decidit eliminar programes d’atenció a la diversitat; vostè ha
decidit concertar un colAlegi de l’Opus Dei que segrega els nins
de les nines; vostè ha decidit imposar un TIL creant problemes
greus...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... a tota la comunitat educativa; vostè ha decidit fer tot això
imposant, sense diàleg i des de la prepotència, des de la
persecució, la repressió i l’opressió als docents d’aquesta
comunitat autònoma. 

No veu, Sr. President, que tot això és un desbarat? No veu
que quan els ciutadans es veuen abocats a sortir al carrer perquè
els escoltin alguna cosa vostè no fa bé? No veu que quan es
veuen abocats a una vaga indefinida és perquè alguna cosa no
fa bé? No veu que si els pares i les mares d’una comunitat
autònoma pacífica com la nostra l’han de dur als tribunals és
perquè vostè alguna cosa no fa bé?

Per una vegada, president, sigui un poc modest, entengui que
ha creat un conflicte i intenti resoldre’l. Faci una cosa que ja ha
fet en aquesta legislatura, faci el que va fer amb els empresaris
afectats pels imposts verds, convoqui’ls al Consolat i cerqui una
via de diàleg, o és que no tots els ciutadans són iguals per a
vostè, Sr. President?

Sr. President, li queden 402 dies per sortir del Consolat, pel
bé del país intenti acabar dignament el que li queda de
legislatura.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

(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, si el que
vostè em demana és que jo pugui trair la voluntat majoritària de
les urnes que va avalar un projecte d’aquest partit, li dic
simplement que perd el temps.
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Miri, Sra. Armengol, la voluntat d’aquest govern és arribar
a acords, i en aquest cas la consellera i el seu equip intenten
negociar. Ara, si la condició per arribar a un acord és renunciar
al nostre model de trilingüisme, li puc dir que és bastant
complicat, per no dir impossible, per una senzilla raó, perquè
per a nosaltres és innegociable que els nostres nins puguin saber
parlar i escriure perfectament les nostres dues llengües, més un
tercer idioma, que és l’anglès. És el nostre model, que no
coincideix amb el seu model. Vostès volen una immersió
lingüística i una imposició i nosaltres volem el trilingüisme i
una llibertat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

... respecti que hi hagi una diferència.

I, Sra. Armengol, una altra vegada les persones que nosaltres
respectam i que varen sortir diumenge defensaven una escola
pública en català, i nosaltres defensam una escola pública
trilingüe, que és el que defensa la immensa majoria de la nostra
ciutadania i és el que legitima les decisions que ha pres aquest
govern des de l’inici de legislatura.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, respectin vostès les decisions de la majoria,
nosaltres respectam que hi hagi gent que pugui voler una
educació en català, per suposat que la respectam, però respectin
vostès que hi ha una immensa majoria, molta més gent, que vol
una educació trilingüe.

Per tant, Sra. Armengol, si vostès deixen de banda el que és
sempre no a tot i vostès deixen de banda una qüestió educativa
basada en la llengua, ja ens tendran davant i devora, però el més
trist és que vostès, que varen demanar una mesa a aquesta
cambra, una mesa per a un pacte educatiu, vostès ni es varen
voler asseure simplement perquè el nostre model és trilingüe.
Sra. Armengol, nosaltres volem la millor educació per als
nostres nins, vostè simplement vol la immersió. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 88/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nou REB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 88/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nou REB.

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. El temps sempre és
implacable, Sr. Marí. Un es pot pensar que serà més ràpid que
ell, es pot arribar a creure que sempre hi anirà per endavant i
que el temps no l’agafarà mai, però fins i tot a aquells que per
guanyar eleccions es varen creure amb el dret i amb l’autoritat
de jutjar i menysvalorar els seus antecessors en el Govern de la
comunitat, fins i tot a aquests que ara governen se’ls acaba el
temps.

Totes les legislatures acaben, Sr. Marí, i aquesta, com tota
la resta, també acaba. També per a aquells que fins ara han
abanderat el discurs de l’herència rebuda, els que han volgut
tirar les culpes damunt dels altres per justificar les seves pròpies
incapacitats, per amagar els seus incompliments, perquè vostès
també deixen una herència, Sr. Marí, cada vegada més nítida,
més fosca, més feixuga. Tot passa i tot queda, Sr. Marí, i vostès
han acabat sent, també, presoners de les seves paraules i dels
seus compromisos, de la seva pròpia supèrbia.  S’ha acabat el
temps, Sr. Marí, i totes les seves promeses s’han esfumat, no se
n’ha complert cap, i sense temps les seves accions els delaten
encara més. 

Un dels objectius prioritaris d’aquesta legislatura en el qual
coincidíem tots, Govern i oposició, era lluitar contra els
problemes de la insularitat mitjançant l’aprovació d’un nou
règim especial per a Balears, un nou REB que aprovat per Corts
Generals corregís la pèrdua de competitivitat que les empreses
de Balears pateixen per estar ubicades en els territoris insulars.
Qualsevol empresari del nostre teixit industrial sap perfectament
que els costos afegits que representa transportar les matèries
primeres fins a la seva fàbrica i els costos afegits que representa
transportar la seva producció als llocs de venda. Qualsevol
empresari del sector turístic és perfectament conscient que la
rendibilitat del seu negoci està directament lligada a
l’accessibilitat, tant en freqüència com en preu, dels potencials
turistes. 

Els nostres empresaris no competeixen en igualtat de
condicions que els empresaris de la costa valenciana, andalusa
o catalana, per posar-ne alguns exemples. La nostra condició
geogràfica ens obliga a fer front a uns sobrecosts addicionals.
Les desigualtats amb l’empresariat de la resta de l’Estat
espanyol són evidents. Aquí partim amb desavantatge, les
oportunitats, evidentment, no són les mateixes, la nostra
competitivitat se’n ressent. 

I tocava, tocava posar-li remei. Els canaris ho resolgueren
amb el règim econòmic i fiscal de Canàries, i nosaltres ho hem
de resoldre amb un nou règim especial per a Balears que doni
una veritable resposta a les debilitats de l’empresariat mallorquí,
menorquí, eivissenc i formenterer. I això és el que des del Grup
Socialista hem plantejat al llarg de tota aquesta legislatura, hem
interpelAlat el Govern, li hem demanat reunions, hem proposat
comissions parlamentàries monogràfiques al Partit Popular, hem
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solAlicitat documentació, estudis, feines fetes, hem volgut,
senyores i senyors diputats, garantir que en aquest 2014 hi
hagués un nou règim especial que complís amb l’Estatut
d’Autonomia i també amb els terminis que vénen fixats per
aquest estatut. Però per cada una d’aquestes iniciatives hem
rebut un no per resposta del Govern. Ens han dit que es bastaven
tot sols, que ells farien tota la feina, que redactarien la nova llei,
que complirien tots els terminis, que no necessitaven l’oposició.

El Partit Popular s’ha negat a crear una comissió
parlamentària per elaborar conjuntament un nou REB, el
Govern no ha volgut lliurar la documentació solAlicitada en
comissió i cada resposta sobre la feina feta, sobre el grau
d’execució, sobre el compliment dels terminis es convertia en
una evasiva vestida del discurs de l’herència rebuda. I mentre
rebutjaven l’oposició incomplien també tots els compromisos
com a govern.

Dia 24 d’octubre de 2013, fa ara gairebé sis mesos, sis
mesos, en seu parlamentària i després de diverses peticions fetes
des de l’oposició, el conseller d’Hisenda afirmava, i ho llegesc
textualment: “M’he compromès que començarem d’immediat
les reunions amb els grups parlamentaris”, “m’he compromès
que començarem d’immediat les reunions amb els grups
parlamentaris”. Idò bé, Sr. Conseller, duen tres anys de govern
i encara no s’han reunit amb l’oposició ni una sola vegada per
tractar el règim especial per a Balears. Fa sis mesos que ens ha
de reunir de manera immediata, i encara no ho ha fet. Per què,
Sr. Conseller, no ha complert amb la seva paraula? Per què no
vol treballar amb l’oposició? Quan convocarà a la resta de
forces polítiques per explicar-los quin plantejament volen fer en
matèria de règim especial?

N’hi ha més, però, perquè previ a l’inici de la tramitació del
nou règim especial és necessari que es reuneixi la Comissió
Mixta d’Economia i Hisenda, formada pel Govern central i el
Govern autonòmic. El conseller ho sap i per açò afirmava l’any
passat, i ho torn a llegir textualment: “Creim que és
imprescindible que es reuneixi la Comissió Mixta d’Economia
i Hisenda”. Això ho deia l’any passat i a dia d’avui, que
nosaltres sapiguem, reunions per tractar el tema del REB no
s’han produït, però el que encara és més greu és que en tota la
legislatura no hi hagut cap reunió per posar aquesta qüestió
damunt la taula, i jo li he de demanar, Sr. Conseller, quan hi ha
previst reunir-se formalment amb el Govern d’Espanya per
tractar el règim especial per a Balears? Té data posada o
esperarà que s’acabi la legislatura?

Encara n’hi ha més, però, perquè en seu parlamentària el
conseller va afirmar no només que estaven fent molta feina, tot
i que no la va voler explicar en cap moment, sinó que, i li ho
torn a llegir textualment, “farem -ens deia el conseller- farem
tota la feina que faci falta i així serà perquè el març de 2014 la
Llei de règim especial per a Balears sigui en el Parlament
estatal”, “farem tot el que faci falta i així serà perquè el març de
2014 la Llei de règim especial per a Balears sigui en el
Parlament estatal”. I el març de 2014 ja ha arribat, Sr. Conseller.
El temps passa i tot arriba, Sr. Conseller, i jo ara, ara que som
al mes d’abril de 2014, li he de demanar, per què, Sr. Conseller,
no ha complert amb la seva paraula? Per què encara no ha
presentat un nou règim especial per a Balears? Si l’Estatut
marcava la data límit del mes de març de 2014 per aprovar un

nou règim especial, com pot justificar el seu incompliment? I
quan té previst, en tot cas, aprovar-lo?

Ja veuen, senyores i senyors diputats, tot i la insistència dels
partits de l’oposició en tres anys de legislatura el Govern ha
estat incapaç de convocar-nos una sola vegada, tot i els seus
compromisos en seu parlamentària que així ho faria. Ha estat
incapaç, ni tan sols, de reunir-se formalment amb el Govern de
l’Estat, amb el qual el president Bauzá presumeix tant de fer-hi
bo. Ha estat incapaç, ni tan sols, de complir els terminis fixats
a l’Estatut, de complir la paraula, la pròpia paraula del conseller
i tenir aprovat abans del mes de març un nou règim especial per
a Balears.

Açò, però, açò no és el meu greu. Miri, Sr. Conseller, hem
tengut debats, hem plantejat proposicions no de llei, mocions,
interpelAlacions, hem demanat al Govern que es posi a fer feina,
que compleixi amb els objectius, hem proposat crear una
comissió parlamentària amb representació de totes les forces
polítiques perquè poguéssim treballar de manera conjunta, i a
cada proposta, a cada iniciativa vostès la rebutjaven afirmant
que ja hi treballaven. Ens deien que no a l’oposició perquè
vostès ja ho feien, i a més de recórrer sempre a l’herència
rebuda presumien que en breu veuríem resultats. 

Açò durant tres anys de legislatura que han estat, Sr.
Conseller, tres anys de mentides, perquè després de tres anys
menyspreant cada una de les propostes dels partits de l’oposició,
quan el temps ja estava esgotat i el mes de març de 2014 ja ha
arribat, quan s’han superat tots els terminis fixats per l’Estatut
d’Autonomia, quan ja no hi queda temps per a la partida, el
Govern s’ha destapat, el Govern s’ha destapat i ha reconegut
que durant tres anys no ha fet res, perquè ni tan sols té els
estudis tècnics que permetin avaluar el cost de la insularitat. 

Després de tres anys s’han adonat que si volen negociar
alguna cosa amb Madrid primer necessiten saber què els han de
demanar, primer necessiten saber els costs de la insularitat que
afecten els àmbits de transport, de les comunicacions, les
condicions de subministrament de les matèries primeres i de
productes de primera necessitat, les activitats industrials i
agrícoles. Idò bé, ni això sap el Govern, ja que dia 18 de març
de 2013, després de gairebé tres anys de Govern i quan el
conseller s’havia compromès a tenir la nova llei de règim
especial a les Corts Generals, quan ja tot havia d’haver estat fet,
el Govern encarrega a la Universitat un estudi per saber quins
són els costs de la insularitat. És possible açò, Sr. Conseller? És
possible que durant tres anys no hagin tengut temps de calcular,
ni tan sols, els costs d’insularitat? I què han fet durant tot aquest
temps a banda d’enganyar l’oposició i la ciutadania dient que
feien molta feina i que el mes de març de 2013 el nou REB
estaria aprovat? És que no m’estranya que la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda no s’hagi reunit en tota la legislatura, si
no tenien cap document per lliurar-li.
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I acab ja, Sra. Presidenta, el temps passa, Sr. Conseller, i
fins i tot a aquells que es pensaven que podrien viure culpant als
altres, en algun moment els tocarà passar comptes de la feina
feta, i cregui’m que com més ens apropam al final d’aquesta
legislatura, menys ens agraden els resultats que estam veient.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller d’Hisenda, Sr. Marí, per un temps
de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, temps era
temps i... jo li voldria dir que efectivament el temps passa, la
setmana passada, dimarts de la setmana passada vàrem tenir una
compareixença a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts d’aquest
parlament, vostè no hi era i, per tant, avui tornam parlar de la
mateixa qüestió que vostès varen plantejar la setmana passada.

I temps era temps, també, Sr. Pons, i vostè en la Comissió
d’Hisenda del 24 d’octubre del 2013 feia altres comptes, perquè
ara estan comptant el temps vostès i feien altres comptes, no?,
i deia “li he comptat fins i tot.. i li queden exactament catorze
mesos, set dies -esperi que això de les ulleres...- i unes deu
hores per tenir un text legislatiu acordat pel Govern autonòmic
i el Govern central i aprovat perquè sigui en vigència i pugui
començar a aplicar-se l’1 de gener de 2015", vostè comptava el
temps i ens deia que teníem catorze mesos, no?

Temps era temps, Sr. Pons, i la disposició estatutària
assenyala que la modificació del règim econòmic de les Illes
Balears de la Llei 30/98, perquè hem de recordar a vegades que
existeix el règim econòmic balear, assenyalava que s’havia de
procedir a la modificació d’aquesta llei en el termini màxim de
set anys. Vostès ni s’ho varen plantejar en cap moment dels
quatre anys que varen governar, no varen tenir cap necessitat ni
de demanar cap estudi ni de mirar quin era el fet insular de la
nostra comunitat.

Deixi’m dir-li també que a mi em bastaria que no els quedi,
a vostè o a vostès, l’herència, em bastaria l’any que ve que no
els quedi a vostès l’herència que... bé, que  jo vaig tenir al
despatx de la conselleria el juny de 2011, em bastaria
simplement amb això, que no hagués de rebre cada cinc minuts
gent plorant. Crec que només amb això ja hauríem fet una feina.

Plantejo aquestes qüestions, Sr. Pons, permeti’m que li ho
digui amb respecte, vostè sempre que parla d’aquestes coses les
planteja en termes de reptes, en termes de carreres, en termes de
vostè i jo, de Partit Popular o de Partit Socialista i aquesta
entenc jo que no és la qüestió, no parlam de reptes, parlam de
mirar de solucionar problemes dels ciutadans i hem de pensar
més en això i no tant en altres coses.

Vull dir-li que la feina feta durant aquests mesos respecte de
la modificació de la Llei 30/98, se situa en diverses qüestions:
primera, vostè ha assenyalat, vostè demanava quins estudis hi
ha sobre el fet insular, sobre els costos d’insularitat i
efectivament no hi havia a la nostra comunitat estudis
omnicomprensius sobre el fet insular i els costos d’insularitat i
s’havien d’encarregar aquests estudis, i aquest govern, aquest,
és el que ha demanat un estudi sobre els costos d’insularitat i
hem conveniat amb la Universitat fer o determinar aquests
costos d’insularitat. 

Al mateix temps també, mitjançant el Fòrum Balears
Competitiva, aquest govern està en el grup de treball respecte
del règim econòmic de les Illes Balears tractant i copsant
l’opinió dels diferents sectors productius, agents socials a les
nostres illes respecte dels costos que pateixen aquests sectors i
feim reunions a les diferents illes als efectes de posar en comú
tota aquesta problemàtica dels nostres sectors econòmics.

I al mateix temps que feim tot això i miram d’establir les
qüestions que hem de modificar a la Llei 30/98 hem fet dues
coses més: hem incrementat als pressupostos generals de l’Estat
per a 2014 la partida destinada a bonificació de residents de
transport aeri, que crec que té a veure amb el fet insular, i
també... i aquest matí el mateix conseller d’Economia el Sr.
Garcia tenia oportunitat d’explicar-ho, gràcies també a la feina
del Govern i de la Conselleria d’Economia avui tenim un règim
especial d’energies renovables que s’aplicarà a aquestes illes en
consonància també amb la política d’inversions del Govern de
les Illes Balears que sap vostè que està centrada en aquells
aspectes que permetin afegir valor als nostres sectors
productius, depuració d’aigües, I+D+I i energies renovables.

Per tant, també en matèria d’energies renovables avui podem
dir -avui, avui, avui, avui, no en la seva legislatura ni en
l’anterior ni en l’anterior, avui- que tenim un règim especial en
matèria d’energies renovables a partir de l’ordre de retribucions
d’inversió de sistemes elèctrics i fotovoltaics a les Illes Balears,
i això és important perquè hem decidit fer una política
d’inversió pública dirigida a aquelles qüestions que ens
permeten que els nostres sectors productius guanyin
competitivitat i guanyin valor afegit, li torn repetir: depuració
d’aigües, energies renovables i I+D+I.

Hem fet aquesta feina, estam fent aquesta feina i és evident
que..., altres vegades també li dic que vostè parla massa i massa
d’hora. El Govern de les Illes Balears, i jo vaig plantejar
l’octubre de 2013 que el primer i necessari i on s’havien de
pactar les coses era a la comissió mixta entre el Govern de la
comunitat autònoma i el Govern central, i això és també el que
estam tractant amb el Govern central, la celebració d’aquesta
comissió mixta que ens permeti posar de comú acord totes
aquelles modificacions que s’han d’introduir dins el règim
econòmic de les Illes Balears. 
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A partir d’aquí, si vostè opina que jo no m’he reunit prou
amb vostè o amb els altres grups parlamentaris, li he de
respectar aquesta opinió, ara jo també li puc dir que jo no he
sentit cap proposta ni una respecte d’aquest tema ni respecte de
cap altre.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, troba de veritat
que ha de recórrer a... troba vostè de veritat que quan el
president Antich va arribar al Consolat de la Mar no es va trobar
molta gent a la porta plorant per tots els problemes que havia
deixat el Sr. Matas? Troba vostè que açò no va succeir? Creu
que és necessari que per justificar els seus incompliments haver
de recórrer a aquesta herència com si vostès fossin els únics a
trobar problemes després d’un canvi de legislatura? De veritat,
Sr. Marí, que és necessari haver d’arribar a aquest nivell?
Troben que veritat que si?

(Alguns aplaudiments)

Miri, n’he agafades dues, de propostes, Sr. Marí. Parlament
de les Illes Balears de dia 9 de maig de 2013, primer punt, “El
Parlament de les Illes Balears acorda constituir una comissió
parlamentària no permanent amb participació dels grups
parlamentaris que tendrà per finalitat l’estudi i elaboració d’una
proposició no de llei”..., i vostè em diu que no li hem fet
propostes?, en vol una altra?, no li val açò?, no li val?...

(Remor de veus)

Idò ja em dirà vostè com ho hem de fer des de l’oposició per
demanar-los l’oportunitat d’asseure’ns amb vostès i tractar
aquesta qüestió, si resulta que duent proposicions no de llei,
mocions i interpelAlacions al conseller no li val aquest
plantejament, el canal que pertoca per altra banda, i que el
mateix Partit Popular els rebutja.

Li hem demanat documentació a través de mocions i li hem
demanat evidentment que es mogués per ser capaç de tirar cap
endavant. En tres anys, Sr. Conseller, no només no s’ha reunit
amb nosaltres, és que no ha estat capaç ni tan sols d’aconseguir
una reunió de la Comissió Mixta d’Hisenda entre el Govern de
l’Estat i el Govern autonòmic per tractar el tema del règim
especial, en tres anys no hi ha hagut una sola reunió, ni una sola,
i si açò és una de les fites que vostès es marquen s’haurien de
preocupar i s’haurien de preocupar molt perquè no tenen ni tan
sols la capacitat de fer asseure el Govern de l’Estat amb vostès
per tractar aquestes qüestions.

Jo li dic, sí, vostès no han fet res en tres anys i jo no vaig ser
a la Comissió  d’Hisenda la setmana passada, però tenc aquí
l’acta i li llegiré textualment el que va dir vostè: “el primer que

havia de fer el Govern era fer això, conèixer els costs
d’insularitat i el Govern va conveniar el passat mes de març
amb la Universitat de les Illes Balears fer un estudi en relació
amb la determinació d’aquests costos d’insularitat”. El primer
que havia de fer el Govern, diu el conseller, el primer que havia
de fer el Govern per al tema del règim especial era conèixer els
costos d’insularitat. Açò ens ho diu dia 8 d’abril de 2014,
després de tres anys de govern, per tant, la conclusió és molt
clara: durant tres anys no han fet res i la primera passa la varen
fer la setmana passada en demanar a la Universitat que estudiï
els costos d’insularitat. 

No han fet res, Sr. Conseller, no han actuat i li he de dir...,
vostè ens pot dir que sí que han fet coses, però com l’hem de
creure?, com l’hem de creure si vostè es compromet a reunir-se
amb nosaltres i no es reuneix?, com l’hem de creure si vostè ens
assegura que el mes de març hi haurà un nou règim especial i ni
tan sols ha començat a fer les feines mentre ens afirmava cada
dia que sí que ho feien?

Aquí, però, n’hi ha més, Sr. Conseller, perquè açò és el que
ha anat succeint aquesta legislatura i ara tenim un estudi
encarregat a la Universitat. Aquest estudi, qui el farà, Sr. Marí?,
ens pot explicar aquí quins són els doctors d’Economia, els
professionals que l’estan fent?, ens ho pot explicar?, no ens ho
explicarà, saben per què?, perquè encara no l’han començat a
fer. Li havíem donat dos mesos per fer aquest estudi, Sr. Marí,
i ja en du... a la Universitat, quan tothom sap que en dos mesos
aquest estudi no tindrà el rigor suficient com per enfrontar-se,
com per convèncer Madrid quant al que és un plantejament
seriós en matèria d’insularitat, perquè hi falten coses, Sr. Marí,
del que vostè se n’ha encarregat. 

Vostè s’ha encarregat dels costos derivats de la insularitat,
com vostès ens explicaven, però li he de dir, i l’estudi sobre
fiscalitat?, per què no l’han encarregat a la Universitat?, o no
tenen pensat fer cap plantejament en matèria fiscal?, estaria bé
llavors que expliqui per què comencen només demanant una
part de la feina i no tota l’altra. I l’estudi per conèixer el que rep
la comunitat autònoma de l’Estat en concepte d’insularitat?, ho
tenen calculat?, pujarà aquí dalt i ens dirà com i què cobra el
govern autonòmic de l’Estat en concepte d’insularitat a dia
d’avui?, ens ho explicarà?, ens ho detallarà?, perquè són
qüestions en les quals la Universitat també hauria d’aprofundir
i que en dos mesos, dos mesos no és temps suficient i arribarem
a aquest estiu i aquest estiu tindrem un informe fet que ens
hauria agradat que fos molt més profund i tornam a dir: no
l’hauríem de tenir l’estiu de 2014, l’hauríem d’haver tingut
l’estiu de 2012, però encara hi ha d’haver una negociació com
pertoca, per anar tots de manera conjunta davant Madrid i dir:
aquesta és la proposta que fan els ciutadans de les Illes Balears,
aquest és el nou règim especial que hauríem de tenir; i
efectivament durant tres anys de govern, tres anys de
compromisos i de promeses i tres anys també, Sr. Marí,
d’enganys.

Se’ls han passat tots els terminis i quan som fora de temps
es desperten i encarreguen a la Universitat l’estudi, la primera
passa de totes per començar a fer feina. Es dóna massa poc
temps a més a més a la Universitat, tan sols s’estudiarà un dels
vessants, quan l’estudi hauria de ser molt més ampli perquè no
analitzarà ni fiscalitat ni aportacions actuals que el Govern fa a
la comunitat autònoma.
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No compleixen compromisos, fan les coses tard i malament,
Sr. Marí, i açò li resta opcions d’aconseguir un bon acord amb
el Sr. Montoro.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Difícilment veurem aquest acord i si hi és serà des de la
debilitat d’aquell que durant una legislatura no ha fet la feina,
que hi arriba amb el falderet defora i sense tenir els arguments
suficients per tenir i aconseguir els millors recursos per a
Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En torn de contrarèplica té la paraula el
conseller Sr. Marí.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Pons, respecte de l’herència
rebuda contestava les seves apreciacions, no estava fent cap
discurs respecte d’això o no treia això per no parlar d’altres
coses, contestava les seves apreciacions.

Vostè em fa el discurs en què diu una cosa, diu la contrària
i no té cap problema, i jo ja sé que qualsevol modificació de la
Llei 30/98 que proposi aquest govern a vostè no li anirà bé, ni
a vostès els anirà bé, perquè no els va bé res, no, que no, que no,
que no els va bé res perquè estan en el no permanent des del
primer dia a qualsevol cosa, és igual, sempre busquen una
excusa i sempre busquen a coste de qué, o sigui, no hi ha
manera de posar-se d’acord amb vostès en res perquè és el no a
tot.

Ja sé que no li anirà bé i si no hi ha estudi perquè no hi ha
estudi, i quan hi ha estudi perquè ha de ser més ampli, i quan
hagi de ser més ampli serà una altra cosa, però vostè no ha pujat
aquí a la tribuna i ha dit: ens sembla molt bé el règim especial
de renovables, no ho ha dit perquè no ho dirà perquè està en el
no perquè els importa... bé, els importa poc volia dir, els
importa poc, els importa poc parlar d’això, prefereixen de
dimes, diretes y arriba y abajo.

No ha dit que li sembla bé el règim especial de renovables
perquè no ho vol dir, ni ha dit que li sembla bé que s’aporti més
de bonificació als pressupostos generals de 2014 perquè no ho
pot dir. Per tant, continuem... continuem nosaltres fent la feina,
escolti, i ja està, no ens haurà de jutjar vostè, ens hauran de
jutjar els ciutadans que tenen bastant més judici que el que vostè
demostra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 4000/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Programa de garantia
juvenil a les Illes Balears, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 1213/14.

Acabat aquest punt passam al tercer punt de l’ordre del dia
que correspon al debat i votació de la Moció RGE núm.
4000/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de garantia juvenil a les Illes Balears, derivada del
debat de la InterpelAlació RGE núm. 1213/14. Per part del grup
proposant, el Partit Socialista, té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta és la moció lligada a la interpelAlació que
vàrem veure fa quinze dies i lligada a una oportunitat que li
diuen Programa de garantia juvenil a la nostra comunitat
autònoma, un programa europeu que té un clar compromís
d’atendre el que és un dels principals problemes sobretot a
Espanya a cadascuna de les comunitat autònomes, que és l’atur
dels joves, la manca d’oportunitats dels joves i en aquest sentit
el Programa de garantia juvenil europeu és el compromís clar
que els governs atenguin als quatre mesos d’estar a l’atur a tot
jove que no fa feina ni estudia i a qui s’ha de donar una resposta
personalitzada amb un itinerari individualitzat per formar-se,
per continuar formant-se o per trobar un lloc de feina; un
programa important, que suposa tot un repte per a qualsevol
administració, tot un repte aquest d’atendre de manera
individualitzada tot jove que als quatre mesos d’estar a l’atur se
li doni -repetesc- una resposta en positiu, una alternativa
d’estudis i de feina.

Per tant, suposa i aquest és el compromís que dins el 2014
també s’instauri a la nostra comunitat autònoma. Aquest
programa neix en l’àmbit d’Europa i ha d’atendre les
peculiaritats de cadascun dels països i ha d’atendre dins
cadascun dels països les peculiaritats de cada comunitat
autònoma. En aquest sentit és important la feina de cadascuna
de les comunitats autònomes des d’aquest diàleg social i
sobretot també des del diàleg amb les entitats juvenils, aquesta
és una de les recomanacions que el Consell d’Europa dóna quan
aprova el Programa de garantia juvenil, que les entitats dels
joves participin en el disseny del que són aquests programes i
que, sobretot, es tiri endavant des d’una reforçada presència de
l’orientació cap als joves de manera individualitzada. 
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Són dos àmbits en què evidentment tenim poca experiència
a Espanya, a la nostra comunitat autònoma també, les ràtios
d’orientació per persones aturades estan molt enfora de les
ràtios europees, per tant aquest Programa de garantia juvenil
suposa una oportunitat d’atracar-nos a les ràtios de servei públic
necessari per atendre aquests joves, els quals també a la nostra
comunitat tenim a l’atur. I a més a més fer-ho des d’una
perspectiva de “governança” participada, és a dir, des de la
participació també de les entitats juvenils.

Per tant, aquests són els dos primers punts d’una moció que
du dotze punts que volen ésser dotze passes per avançar en
garanties cap a aquest projecte, el qual hauria de ser un missatge
cap a tots els joves de la nostra comunitat autònoma que hi ha
oportunitats -que hi ha oportunitats- des de les institucions
perquè s’avanci en el seu principal problema.

Avui, i per açò aquestes propostes, avui a la nostra
comunitat autònoma hauríem d’atendre 48.700 joves, quasi res!
30.000, que són els que ni estudien ni fan feina; de 64.600 joves
inactius que tenim a la nostra comunitat autònoma, descomptant
els joves que estudien, ens trobam amb 30.000 joves que ni
estudien ni fan feina. I 18.700 joves que són a l’atur. Per tant, un
colAlectiu en aquests moments evidentment important, 48.700.

Per tant, i a partir d’aquí, és important establir els recursos
necessaris per atendre aquests joves, en orientació, en servei
d’intermediació, que, de manera independent, identificada a peu
de carrer, sigui capaç de poder aconseguir o anar avançant
aquests llocs de feina que, sobretot a determinades temporades,
s’han de crear obligatòriament a la nostra comunitat. Tenim una
gran oportunitat, ens diuen en aquesta comunitat autònoma, que
el turisme va molt bé; la despesa turística, avui ho hem sentit,
creix, les arribades turístiques van beníssim, tot va molt bé, però
tot açò s’hauria de poder traduir en el màxim nombre de llocs de
feina possible. I açò no és fàcil.

Per tant, en aquest sentit, també aquest és un àmbit en el
qual la intermediació evidentment és obligada. I aquests acords
de l’economia amb els ciutadans haurien de ser possibles.

A més, també assenyalar, i vam donar les dades fa quinze
dies, tot el que suposa de suport als joves en aquest objectiu
d’emprenedoria que, des de la comunitat, des del Govern, es té
molt clar, es diu que es vol impulsar, però que hauríem de ser
capaços d’arribar a totes les Illes. I fer-ho d’una manera especial
per a la gent jove, en menors de 25 anys. És a dir que sigui un
servei públic i gratuït a l’abast directament d’aquesta gent jove;
que està bé que l’encoratgem a muntar una empresa, però l’hem
d’acompanyar, no pot ser que deixem abandonada aquesta gent
en moments de dificultats, i perquè també som conscients que
no són moments fàcils a l’hora de tirar endavant qualsevol tipus
d’oportunitat empresarial.

I evidentment, la resta de propostes van molt lligades a
diferents colAlectius que abracen tot aquest gran ample conjunt
de joves; joves que no tenen estudis obligatoris; joves que sí
tenen estudis obligatoris, però els manca una primera
experiència professional; joves que podrien continuar estudiant;
joves que necessiten repetir una oportunitat de treball; joves
formats a nivell universitari o a nivell de grau superior de
formació professional, però també joves que no tenen aquesta
formació i també necessiten oportunitats de feina.

Evidentment, altres iniciatives, com els agents de
desenvolupament local, ho hem defensat moltes vegades aquí,
creiem que són mesures importants a l’hora d’ajudar a l’àmbit
local a desenvolupar projectes. I sobretot aquesta feina de sumar
esforços.

Per tant, demanam aquesta ampliació en aquest gran
colAlectiu que són els joves del principal problema que tenim en
aquesta comunitat que són els joves; que no és un problema que
decreixi sinó que encara creix; que són molts els components de
joves diferents que ens trobam dins aquest espectre i que, per
tant, és necessària la colAlaboració de tothom i per tant la
capacitat de proposta d’universitats, de colAlegis professionals
lligats al món laboral, a la joventut, a l’exclusió social, a
l’economia, hauríem de ser capaços, per als joves, i dins aquest
Programa de garantia juvenil, de sumar els màxims esforços i el
màxim d’iniciatives possibles per fer real aquest programa, que
voldria que fos una esperança, en moments encara complicats
per als joves, complicats, no ens enganyem.

Som capaços de visualitzar un missatge d’esperança i de
compromís quant a desenvolupar un Programa de garantia
juvenil, amb totes les dificultats del propi programa, ens
agradaria que arribés als 30 anys, arribarà als 25, és una passa;
voldríem que hi hagués més recursos, tenim els que tenim; però,
sobretot, hauríem de ser capaços de visualitzar que hi ha
oportunitats i que invertir en joves és invertir en futur i que per
a açò creiem que és necessari el compromís de tots perquè
aquest Programa de garantia juvenil es transformi en una realitat
a la nostra comunitat autònoma.

Arribarem allà on puguem arribar, però sí que es visualitzin
aquestes passes clares, aquest programa perfectament
identificat, de compromís amb els joves menors de 25 anys; que
quan siguin a l’atur, als quatre mesos tenguin una proposta del
Govern, de formació o de feina. Un gran repte per a unes xifres
molt grans, però que, evidentment, val la pena. Per tant, són
propostes, evidentment, que som conscients que s’han de sumar
a moltes d’altres, no són excloents en absolut, però sí que són
propostes perquè creim que aquest compromís ha d’abraçar
evidentment tots i totes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions. Ara és el torn del Grup Parlamentari
MÉS, té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a tots els
punts que ha presentat el Partit Socialista, perquè la portaveu
s’ha referit al colAlectiu de joves com els més precaris, que
possiblement necessiten més urgència. Nosaltres també pensam
que hi ha un colAlectiu molt important que és el de majors de 45-
50 anys, perquè aquests..., ara hem de tocar aquest tema, però
pens que no els podem oblidar en aquest parlament i ho hem de
subratllar cada vegada, que hi ha dos colAlectius: un són els
joves i l’altre són aquests majors de 45 o 50 anys, amb greus
dificultats de reinserció laboral.

Però, efectivament, avui tenim una oportunitat que és aquest
Pla de garantia juvenil que l’hem d’aprofitar, perquè, com ja
s’ha dit aquí, el Consell d’Ocupació i Política Social va arribar
a un acord, el 26 de febrer del 2013, sobre recomanacions
relatives a l’establiment de garantia juvenil, perquè els joves de
25 anys o menors de 25 anys rebessin una oportunitat, una
oportunitat que podia ser des de treball o des de formació o de
constitució d’una empresa. I ho varen fer perquè les xifres
d’atur de joves en el colAlectiu de la Unió Europea eren
importants, d’un 23% de mitjana, amb unes diferències
considerables. Els països més del nord, amb un 12 o un 13 i els
països del sud, com el nostre, que arribava a un 26 o un 27%. I
a més determina que s’ha d’aplicar dins el 2014, per això la
Unió Europea fa un fons específic per a aquest Programa de
garantia juvenil, de 6.000 milions d’euros.

L’Estat espanyol rebrà 918 milions d’euros procedents de la
partida pressupostària específica i uns altres 932 procedents dels
Fons Socials Europeus. I aquest Pla de garanties diguem que té
sis objectius bàsics: un és l’acompanyament i suport
institucional, ho diu el propi programa, la importància de
l’acompanyament, i això crec que s’ha de subratllar, i
l’acompanyament no és només donar informació puntual quan
una persona va a cercar informació o a cercar un procés laboral,
l’acompanyament i suport institucional; la capacitació personal
i la qualificació professional; adquirir experiència laboral;
fomentar la formació i la contractació de feina; fomentar els
joves emprenedors i estimular la contractació. Aquests són els
sis punts bàsics que té aquest Pla de garantia juvenil.

És a dir, bàsicament el que volen és orientar, formar,
contractar laboralment, igualtat d’oportunitats i fomentar els
emprenedors.

I ho fa, i jo crec que és important quan ho explica o quan
dóna les argumentacions, perquè reconeix que la crisi ha copejat
de forma molt especial els joves i assenyala que, a més, aquests
joves a l’atur estan en una situació de vulnerabilitat que no
hauria d’estar un jove, una persona de 35 anys, a causa del seu
període de transició, per tant, no només és la situació laboral,
sinó el seu propi cicle de vida que es troba en una situació de
vulnerabilitat.

I l’objectiu jo també crec que és molt concret i és el que
segurament ens ha de marcar la importància, que és que es posi
en funcionament l’any 2014 i el que diu és que qualsevol jove
menor de 25 anys que s’apunti a aquest Pla de garantia ha de
tenir, en quatre mesos, o una oferta de treball o una oferta per
millorar la seva formació o ha de tenir informació sobre posar
en funcionament un projecte empresarial.

El que presenta el Grup Socialista, i per això nosaltres li
donarem suport, és que els dotze punts encaixen perfectament
en tot el Pla de garantia juvenil, hi podria haver altres dotze
punts, però aquests dotze punts concrets que avui es discuteixen
encaixen dins aquest programa. Per tant, recull totes aquestes
propostes a desenvolupar pel pla.

El primer punt, temporitzar el programa, fonamental, i per
això ens diu que aquest programa de garantia juvenil el segon
semestre sigui en funcionament; som el mes d’abril, encara no
tenim cap programa, cap proposta concreta, el que suposarà si
està en funcionament el segon semestre és que durant el primer
semestre serà aprovat o serà ja en funcionament. Som de les
comunitats autònomes que no estam a l’avantguarda d’això, hi
ha hagut altres comunitats autònomes que ja ho han fet, a
Canàries hi ha hagut el Pla, a Aragó ja s’han publicats decrets
i ja s’han publicat reglaments i aquí encara no tenim res.

El Pla de garantia juvenil, avui sortia a un mitjà de
comunicació de la nostra illa, el Pla de garantia juvenil
d’Alemanya està colAlapsat pels joves espanyols que van allà,
perquè és que fan més via els alemanys acollint els joves
espanyols cercant-los solucions que el propi Govern de l’Estat
espanyol; doncs al manco que no siguem com el Govern de
l’Estat espanyol i com a comunitat autònoma que destaquem en
qualque cosa.

El punt 2 és demanar consens, sens dubte, demanar consens
per al disseny, demanar consens per a l’aplicació i demanar
consens per al seguiment, que no només sigui un acord d’un
horabaixa, sinó que, a més, sigui un acord de com s’ha de fer
aquest seguiment i aquesta aplicació, perquè si hi ha necessitat
de modificació que sigui ràpid aquest consens.

Una cosa que vostè ha subratllat molt, i jo crec que no hi ha
d’haver cap problema, perquè és dins els objectius específics del
Pla, i ho subratlla diverses vegades a tot el document, és
personalitzar l’orientació: no és el mateix un alAlot que ha tengut
experiència laboral que un alAlot que no l’ha tenguda; no és el
mateix una persona en formació que una que no ha tengut
formació, no es pot donar una orientació genèrica, sinó que s’ha
de personalitzar.

Els punts 3 i 4 són adaptar els recursos i garantir cobrir tots
els territoris. A la nostra comunitat autònoma aquest element
hauria de ser pràcticament present a totes les propostes, perquè
tenim un territori, que ja ho sabem, és complicat de vegades
donar el mateix servei, la mateixa qualitat i la mateixa ràtio a
tots els territoris, però hi ha d’haver aquesta voluntat, i això ho
recullen els punts 3 i 4.



5760 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 123 / 15 d'abril del 2014 

 

Després també, importantíssim, el servei per a la creació
d’empreses, que hi hagi tutorització, no només hem de tenir una
llei que faciliti la creació d’empreses, sinó que hi ha d’haver
tutorització, des de la idea, des de la constitució de la idea, des
de valorar si la idea efectivament té mercat o no té mercat, tot
el pes de la tutorització, amb idees i en iniciatives. Nosaltres, la
informació que tenim, la qual també ha sortit als mitjans de
comunicació, és que aquesta llei d’emprenedors que es va
aprovar amb els vots del Partit Popular, els joves emprenedors,
els joves empresaris han dit que els ha servit de molt poc; és ver
que els ha facilitat el tema administratiu, però que no hi ha
hagut aquest procés d’acompanyament. Cosa que, per exemple,
fa la Cambra, altres cambres tenen experiència, tenim entitats
que tenen aquesta experiència en aquest procés de tutorització.

El punt 6 parla de prioritzar, perquè efectivament el
colAlectiu de joves és molt ample i sempre s’ha de prioritzar,
perquè, com vostè deia, Sra. Barceló, els recursos són escassos,
en podríem tenir més, tenim els que tenim, i quan n’hi ha hem
de prioritzar els joves, i vostè prioritza un dels colAlectius, que
a nosaltres ens sembla adequat, el dels joves amb càrregues
familiars; els joves amb càrregues familiars que, a la vegada,
tenguin la possibilitat de continuar formant-se a la vegada que
tenguin una experiència laboral, que la càrrega familiar no els
suposi paralitzar una possible formació.

Després també, jo crec que amb molt de sentir de comú, dir,
escoltin, introduïm els joves en els sectors emergents, en tots
aquests sectors emergents que hi ha a la nostra comunitat
autònoma, que n’hi ha, són escassos, n’hi hauria d’haver més,
però introduïm, prioritzem que hi siguin, perquè segurament és
on hi ha més futur i on hi ha menys competència, tal vegada hi
ha més capacitat de formar-los, de reintegrar o integrar-los amb
aquests acompanyants personalitzats.

Els punts 8, 9 i 10 són incentius econòmics, que és un altre
dels punts que també és al Pla de garantia, incentius econòmics
a través de beques o subvencions als joves o als empresaris.

I després crec que també hi ha dos punts, el darrer punt, el
qual té a veure també amb el consens, amb els consens del
disseny, de l’aplicació i també del seguiment, i vostè introdueix
la possibilitat també que aquest seguiment sigui valorat a través
de la Universitat, de colAlegis i altres entitats, que no només
sigui valorat pel Govern o pel Parlament, sinó que hi hagi també
altres elements exteriors a aquesta valoració.

I després el desenvolupament local, nosaltres pensam que és
fonamental el tema del desenvolupament local. Experiències
que hi va haver la legislatura passada, jo la que almenys conec,
que és la del Consell de Mallorca, on es va desenvolupar el
desenvolupar local, varen ser experiències molt bones, es varen
crear cooperatives locals, es varen crear petites empreses locals,
es va fer una feina integrant les persones del municipi o dels
municipis envoltants; per tant, sí que hi ha possibilitats
d’aquesta capacitat d’inversió.

Tenim ara aquests milions que ens corresponen i potser un
bon moment. Per tant, nosaltres pensam que totes aquestes
propostes encaixen perfectament en el Pla de garantia juvenil i
per tant nosaltres li donarem suport. I esperam que avui la
cambra doni un suport als comptes de les seves propostes.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Margarita Prohens, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una de les prioritats d’aquest
govern del Partit Popular ha estat, com demostren els objectius,
la creació d’ocupació i reducció de l’atur, i els joves han estat
i són un dels colAlectius prioritaris de totes les actuacions. I
malgrat l’esquerra avui vengui aquí també a donar lliçons sobre
garantia juvenil, el cert és que el Programa de garantia juvenil,
com altres mesures que veurem, és una iniciativa aprovada per
la Unió Europea amb la insistència i reivindicacions que ha
liderat el president Rajoy. I no és la meva intenció anar a
l’herència rebuda, però crec que és de justícia fer un repàs de
com ha estat tractada una de les grans xacres d’aquesta crisi,
com és l’atur juvenil per uns o altres governs.

I perquè tot i que queda molt per fer, tot i que les taxes
continuen essent un problema, estic molt orgullosa que hagi
estat un govern del Partit Popular qui hagi reconegut el greu
problema que suposa i per tant s’hi aportin solucions. I és que
la primera passa per solucionar un problema és reconèixer que
existeix. I és que encara que avui, quan sentim les seves
intervencions, ens sembla impossible de creure, durant la
passada legislatura al nostre país es va duplicar la taxa d’atur
juvenil. Espanya, a més, presenta una de les taxes més altes de
joves menors de 25 anys que ni estudien ni treballen, els
anomenats “ni-ni”, 5 punts per sobre de la mitjana europea i
només superats per Bulgària, Itàlia o Grècia. I és cert que
aquesta taxa ha augmentat a la majoria de països, menys
Alemanya o Àustria.

Però aquest augment a Espanya ha estat molt més greu i
passa del 12,7% el 2007 al 18,8 al 2012, mentre a Europa
l’augment ha estat de 2 punts. És a dir, el 2007 hi havia a
Espanya 620.000 “ni-ni”, i el 2012 eren 860.000; el nombre va
créixer un 45% entre el 2007 i el 2009. Encara una dada més: el
72% d’aquests “ni-ni” eren el 2012 persones desocupades, és a
dir, que es trobaven de forma activa cercant feina, mentre que
el 2007 eren menys del 50%. 

Senyores i senyors diputats, n’hi ha que parlen d’una
generació perduda quan en realitat hauríem de parlar d’una
legislatura perduda, perquè el cert és que estàvem davant una
crisi global, però veim com una vegada més amb el Partit
Socialista al capdavant d’Espanya va ser campiona de l’atur i
del fracàs, d’una generació de polítics “ni-ni”, ni reconegueren
el problema ni n’aportaren solucions. L’exministre Garmendia
negava que a Espanya existís fuga de talents, i el ministre de
l’atur; el Sr. Valeriano Gómez, prometia treure 600.000 joves de
l’atur abans de les eleccions, o posava com a exemple mesures
com l’abonament d’ocupació d’Andalusia, del qual el mateix
conseller andalús ha reconegut recentment el seu fracàs, fracàs
d’un pla dotat amb 15 milions d’euros el 2013, que havia de
servir per colAlocar 3.700 joves, quan se n’han contractat 200.
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En canvi les mesures que ha posat en marxa el govern del
Partit Popular estan en la bona direcció, i és que a més de lluitar
per la creació d’un fons europeu per a l’atur juvenil, del qual
Espanya rebrà 1.900 milions d’euros, l’estratègia
d’emprenedoria i ocupació jove rep una aportació europea de
3.500 milions d’euros. Però és que com diu aquí el president
Bauzá, pots anar a reivindicar i tens credibilitat quan
compleixen dins ca teva, i Espanya va arribar a Europa amb els
deures fets: 100 mesures contra l’atur juvenil amb incentius a la
contractació a temps parcial amb vinculació formativa; Primer
empleo joven per transformar en indefinits contractes eventuals,
perquè també ens preocupa la qualitat d’aquest treball; incentiu
a la incorporació de joves com a socis treballadors a
cooperatives; incentius per a joves en risc d’exclusió; tarifa
plana per a emprenedors. 

A les Illes Balears els joves també són un colAlectiu prioritari
dins el Pla d’ocupació, que destinarà més de 33 milions d’euros
a la lluita contra la desocupació juvenil, un 10% més del previst
inicialment. Els resultats: gràcies al nou contracte indefinit de
suport a empreses de menys de 50 treballadors, hi ha 70.000
joves que ja tenen una oportunitat. El contracte de formació i
aprenentatge ha suposat més de 105.000 contractes firmats, i
s’han incrementat un 50% els contractes en pràctiques. 

(Remor de veus)

La posada en marxa fa un any de l’estratègia
d’emprenedoria i ocupació jove ha donat una oportunitat a més
de 130.000 joves a Espanya, 400 joves cada dia troben feina per
compte aliè o per compte propi, i 350 entitats, entre universitats,
empreses privades o fundacions, s’han adherit a aquesta
estratègia. A les Balears les darreres dades que tenim del mes de
març mostren un altre mes un augment de la contractació per a
menors de 25 anys del 13,5%, i una davallada de l’atur entre els
joves del 5,9. 

I la garantia juvenil, que com han dit implica que en un
període màxim de quatre mesos aquests joves rebran una oferta
de feina d’educació contínua o un període de pràctiques, i se’n
podran beneficiar els joves que ja estiguin inscrits com a
demandants, però també els que encara no hi estiguin. La
garantia està basada en quatre eixos: millora de la
intermediació, millora de l’ocupació, rebaixes de les
cotitzacions a la Seguretat Social a través de reduccions i
bonificacions de les quotes de fins al cent per cent i, finalment,
afavorir l’emprenedoria i l’autoocupació. La garantia juvenil ha
de contribuir a la consecució de tres dels objectius de la Unió
Europea 2020: que el 75% de les persones de 20 a 64 anys
tenguin feina, que les persones que abandonen prematurament
els seus estudis representin menys del 10%, i que es rescatin 20
milions de persones de la pobresa i l’exclusió social.

Per tot això els termes en què han redactat la seva moció ens
agraden i demostren que efectivament s’han llegit i coneixen el
Pla de garantia juvenil aprovat pel Govern d’Espanya i que
nosaltres compartim, i és que la majoria de punts que plantegen
estan contemplats en aquest pla, que és d’obligat compliment
per a les comunitats i que, a més, a les Balears ja hem anunciat
en diverses ocasions que es posaran en marxa i alguns dels quals
ja s’estan executant. Per això els diré que al punt número 1
votarem a favor, perquè és l’essència mateixa del pla, així com
també al punt número 2; el punt número 2 hem de dir que aquí,

a través del SOIB, ja s’han convidat els agents socials i les
patronals a la participació dins la garantia juvenil. 

A més, parlant d’orientació, des de fa un any el SOIB du a
terme a totes les oficines el model integrat d’atenció
individualitzada de què ens parlava la Sra. Santiago; aquí des
del mes d’abril de l’any 2013 ja s’està duent a terme aquesta
atenció de manera individual, en la qual s’integren des de la
demanda fins a la inserció, contemplant totes les accions per
atendre, capacitar i millorar les aptituds necessàries relacionant-
les amb la formació, l’orientació i la intermediació, i fent que
l’usuari sigui el protagonista.

Al punt número 3 els proposam una esmena in voce, que és
suprimir “amb urgència”, el text que posa “amb urgència”, ja
que de fet des de l’1 de gener s’ha produït un increment a la
plantilla d’orientadors, que evidentment també s’haurà de
continuar incrementant un cop adoptem la garantia juvenil.

Al punt número 4, també de la mateixa manera, els proposo
suprimir “de manera urgent”, ja que aquesta intermediació
constitueix també un dels pilars del MIDI que he explicat,
possibilitant que els joves que accedeixen a la intermediació són
els que tenen la formació adient i les competències necessàries.

Al punt número 5 els proposo “continuar oferint un servei
públic gratuït de creació d’empreses”, perquè aquest ja existeix
en el marc de l’Oficina de l’emprenedor i de l’empresa, oberta
a totes les persones interessades a informar-se de tot el que
suposa la creació d’un projecte empresarial, i es fa a través de
l’IDI; és el que coneixem com a model SEERF, que a més
recentment també s’ha presentat i que es vol potenciar, i creim
de veres que aquest és el millor model, el que està a dia d’avui
en funcionament, és el millor model que respon, a més, a les
necessitats de les persones emprenedores i també dels joves.

El punt número 6 és un dels punts que s’està perfilant en el
ministeri, a les reunions que té el ministeri amb totes les
comunitats autònomes. Per tant els proposaria redactar
“continuar treballant per iniciar un programa de segona
oportunitat”, i així també el votaríem a favor.

El punt número 7 també és una línia que s’està tancant amb
Madrid, per la qual cosa proposaríem posar “continuar treballant
per impulsar un programa extraordinari de formació
professional”.

Al punt número 8 els proposaríem també una esmena in
voce que seria substituir “els joves aturats de llarga durada que
hagin esgotat totes les seves prestacions”, per “tots els joves que
ni estudiïn ni treballin, hagin esgotat o no les seves prestacions”,
ja que aquesta és la finalitat de la garantia juvenil, que tots
aquests joves puguin accedir a unes beques de formació, sigui
quina sigui la seva situació, estiguin com a demandants o no.
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El punt número 9, tal com es planteja i com està redactat,
aquesta no és una línia prioritària de la garantia juvenil i de les
recomanacions tant europees com estatals; per tant el votaríem
en contra. Com també votarem en contra el punt número 10,
perquè el tema de beques diu la mateixa garantia juvenil que és
d’aplicació al Reial Decret 1543 del 2011, que estableix que
aquestes beques són per reprendre la formació, i a més la base
de la garantia juvenil són, a més, els incentius.

Al punt número 11 també votarem en contra, perquè tot i
que reconeixem, i ho hem fet sempre, la bona tasca d’aquests
agents, la revisió obligada de les polítiques actives que es va fer
des del Govern central i les disponibilitats pressupostàries de
tots conegudes van dur a prioritzar altres línies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí. I ja per acabar, el punt número 12; existeix ja una
colAlaboració que està en via d’ampliació cap a la universitat i
altres entitats juvenils i del tercer sector. Per tant els proposo
introduir “continuar demanant suport”, i també ampliar aquest
suport si així ho considera, i també hi podríem votar a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, la
Sra. Joana Barceló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada del Partit Popular, a
veure si ens entenem. Evidentment que el problema de l’atur
juvenil és molt dur, i estic convençuda que vostès fan tot el
possible com per avançar-hi, igual que ho van fer altres governs,
li ho assegur, amb bastants més esforços dels que vostès estan
realitzant avui, i el fet clar és que totes les mesures que vostè ha
anunciat que el Partit Popular va començar a posar en
funcionament teòricament a principis del 2012 no estan
funcionant suficientment com per resoldre, només aturar, els
indicadors negatius en política de joves. 

Jo li tornaré a assenyalar els joves inactius com creixen. Açò
és el 2013, eh?, açò és el seu any. Miri com estam. 30.000 joves
ni estudien ni fan feina, i s’han multiplicat en relació amb el
2011, el 2010, s’han duplicat, s’han duplicat!, i per tant les
mesures que han plantejat només d’incentius no són suficients.
I que l’atur baixi no és garantia que els joves facin feina. Clar,
i açò és bastant dramàtic, i per tant ajustin la correcció de les
seves declaracions. Per què?, perquè la taxa d’activitat dels
joves miri com ha davallat, Sra. Prohens!

I tenen un estudi penjat a l’Observatori del mercat laboral
dels joves a l’any 2012 que li assenyala aquestes mateixes
xifres, que no han pogut aturar la baixada i la caiguda de
l’ocupació dels joves, que tenim molts menys joves ocupats
avui que fa tres anys, i que els joves són inactius malgrat que la
taxa d’atur baixi, perquè simplement el SOIB l’única feina que
fa perfectament és donar de baixa la gent el dia que no va a
renovar la demanda. Açò ho fa beníssim, però açò és l’única
feina que fan bé, eh?, que em sembla molt bé, però açò és la
reducció de l’atur, poca cosa més. Per tant, alerta, tenim el
problema que tenim. 

El programa de garantia juvenil a nivell europeu, que es
planteja precisament pel suport de partits progressistes, no dels
partits més conservadors, però bé, s’ha de tirar endavant, l’hem
de tirar endavant en aquesta comunitat autònoma, una cosa que
vam aprovar el mes de maig del 2013. El 2013 aquí, en aquesta
cambra, tots per unanimitat vam acordar que el Pla de garantia
juvenil a la nostra comunitat l’avançaríem al 2013. No passa
res, no hem pogut, ho farem a final del 2014, d’acord!, però bé,
no vengui aquí a sortir que açò és el màxim, perquè, bé,
aquestes coses són un poc més complicades. 

Ara tenim tota una oportunitat per tirar endavant propostes.
Jo -evidentment li acceptarem algunes de les esmenes- lament,
lament que no donin suport al punt 5, el suport als emprenedors.
Fins ara s’omplen la boca del suport als emprenedors i a la gent
jove menor de 25 anys en aquest camp, que són encara una
minoria total del globals dels emprenedors, els menors de 25
anys. I ens diuen que no ho aprovaran perquè tenen un servei
centralitzat i de pagament, centralitzat i de pagament, i el primer
que et demanen és: “Quantes hores necessites d’assessorament?;
dues, quatre, sis...?”; troben que vertaderament per a gent que
comença menor de 25 anys no hi hauria d’haver un servei de
tutorització a l’abast de la gent jove?, a l’abast de la gent jove?,
que li cobreixen la feina els consells insulars i l’Ajuntament de
Palma? Si al final aquí a la comunitat autònoma són els que
menys es comprometen amb la gent jove per fer feina, si li han
de cobrir els buits de manera permanent. Aquesta és la realitat!
Un servei molt especialitzat que es trasllada les Illes quan poden
o quan hi ha demanda, eh!, i han de pagar; hi ha unes taxes
posades. Troben que açò és un servei a l’abast de la gent?, que
si necessites una consulta els tenguis a l’abast?, i li han de cobrir
aquest servei els consells insulars?

Per tant vertaderament creim que perdem una oportunitat de
donar suport als joves. Igual que els tres punts, evidentment, als
quals no volen donar suport, cosa que vertaderament costa
d’entendre. 

Però el que avui voldríem, evidentment, i ho he assenyalat
al principi, voldríem assenyalar és l’oportunitat que tenim
d’avançar, d’avançar en orientació, que és cert que hem
d’incrementar, hem d’incrementar i ho he dit, perquè estam
enfora de les ràtios d’Alemanya; a Alemanya atenen la gent
jove -després el conseller..., jo entenc que si després ho
explicam ja...- i a més tendrem temps de tornar-ho a discutir, no
passi pena, perquè jo insistiré, insistirem, des del Grup
Socialista insistirem, amb aquestes i més mesures. Necessitam
incrementar els serveis d’orientació per arribar a una ràtio
mínima dels països d’Europa, ara i abans...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...d’intermediació, de formació, i per tant a totes aquestes
mesures, evidentment, hi donarem suport i intentarem que entre
tots, repetim, comptin amb el suport perquè tirin endavant.

Per tant els acceptaríem les esmenes, totes les esmenes
establertes. Només vull assenyalar una cosa: en el punt 2 el
consens és també amb les entitats juvenils, eh?, per tant que
quedi d’una manera clara que estaria bé que açò es comencés ja.
I en el darrer punt, en el 12, sí, ampliar, continuar i ampliar a
entitats que presentin propostes, i per tant en aquest sentit
intentar sumar el màxim de propostes lligades a donar una
resposta, repetesc, als quatre mesos d’estar a l’atur, i és
evidentment una proposta important. Que a un jove avui li
podem dir que als quatre mesos d’estar a l’atur tindrà una
resposta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, ha d’acabar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ja acab. ...tindrà una resposta o bé de formació o de feina és
una oportunitat que val la pena, evidentment, avui tenir un
mínim acord, i en aquest sentit, per tant, ens hi trobaran. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Abans de la votació deman a la Sra. Barceló..., he
entès que vostè accepta modificar aquests punts que li ha
proposat el Partit Popular en el sentit indicat per la Sra. Prohens.
És així, Sra. Barceló?

Per tant procediríem a la votació... Sí? Hi ha assentiment en
aquests punts que s’han modificat? D’acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, els punts en què no hi ha acord són els 5, 9, 10 i 11.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Per tant procedirem..., per començar procedirem a
la votació separada dels punts 5, 9, 10 i 11. Votam ara els punts
5, 9, 10 i 11. Començam la votació. Votam.

Aquests punts queden rebutjats per 32 vots en contra i 22 a
favor.

Ara passam a la votació de la resta de punts. Començam.
Votam.

Queden aprovats per assentiment de 54 vots.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2417/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Llei del
sector d'hidrocarburs.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de dues proposicions no de llei, i en primer lloc debatrem
la Proposició no de llei RGE 2417/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Llei del
sector d’hidrocarburs.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
proposició no de llei. Té la paraula el Sr. Joan Boned, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyors diputats,
tornam a tenir l’ocasió, l’oportunitat en aquest parlament de
parlar de prospeccions, de parlar de sondeigs. No tenim més
remei que començar fent una foto de quina és la situació de la
qual partim, és a dir, la situació actual. Jo vull recordar-ho,
projectes en el Golf de Lleó, projectes en el Golf de València,
projecte al llarg de tot el litoral de les quatre illes a l’est de la
nostra comunitat autònoma, resultat a dia d’avui una comunitat
autònoma envoltada de greus amenaces empresarials del sector
d’hidrocarburs.

Això, senyores i senyors diputats, és greu, és greu i preocupa
a la societat illenca en general. Són aquests projectes una
amenaça per al present i per al futur de la nostra economia, del
nostre territori, del nostre entorn i són un territori i un entorn
que cal preservar i no s’han d’explotar per part d’empreses
d’hidrocarburs, perquè si preservam el nostre territori i el nostre
entorn podrem tenir garantia de futur per a la nostra economia.

Aquests projectes, com dic, són perills que tenim damunt el
cap, tots coneixem les dificultats per lluitar contra aquests
projectes, tenim la circumstància o la realitat que tot allò que
aprovam aquí, i fins ara ho hem aprovat per unanimitat quasi
tot, no té reflex real a Madrid. A Madrid no es fa cas de la
voluntat de la majoria, jo quasi diria de la unanimitat a les
nostres illes en segons quin temes.  

Per tant, podem posar damunt la taula una pregunta? Ens
podem fer una pregunta, i és, què s’ha de fer ara?, què hem de
fer ara i què hem de fer a mig i a llarg termini? Crec que és clar,
ara mateix tenim clar que hi ha punts de coincidència, també és
cert que són punts que no tenim la certesa de quan podran ser
realitat, però partim d’uns punts de coincidència, però no és
menys cert que també hi ha discrepàncies sobre què es podria
fer en aquests moments i, des del nostre punt de vista, no es fa.
No és el tema d’avui, en parlarem un altre dia, continuarem
parlant d’aquesta qüestió.
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I, què podem plantejar-nos a mig termini? Dic mig perquè
seria desitjable que fos a mig, que no fos a llarg termini, per
tant, immediatament una cosa i a mig termini una altra. A mig
termini s’ha d’aconseguir que aquests problemes actuals no es
repeteixin i molt menys que es multipliquin. Això no ha de ser,
i com ho hem de fer? Hem de buscar una forma clara i
contundent perquè això no continuï passant, i la més clara i
contundent és impedir per llei que això es repeteixi. 

Anem al fons de la proposició no de llei que presenta el
nostre grup avui, la Llei 34/98, de 7 d’octubre, del sector
d’hidrocarburs. Aquesta llei és la base normativa que permet
l’autorització de projectes com el de Cairn Energy, ja autoritzat,
o com el d’Spectrum, actualment en tràmit. 

No és de rebut que per millorar i facilitar l’escenari
d’actuació d’una empresa o d’empreses privades del sector
d’hidrocarburs, amb una clara intenció d’ampliar el seu camp
d’actuació i facilitar l’obtenció de beneficis empresarials, es
posi en perill la continuïtat de la principal indústria i suport
econòmic d’un territori. En el cas del nostre territori aquesta
indústria i aquest suport és, sense cap dubte, el turisme. Sense
que això no serveixi per aparcar ni oblidar conseqüències també
molt negatives per a una altra activitat econòmica a les nostres
illes, que és la pesca.

Per tant, hem de tenir clar que s’ha d’actuar sobre aquesta
llei. És una llei, a més, que és contradictòria, és una llei que si
un ha tengut l’oportunitat de llegir, evidentment no fa falta tot
el seu articulat, però sí els fonaments i les bases que s’exposen
en la seva part inicial d’exposició de motius veurem que maneja
dos criteris clarament enfrontats, per un costat ens parla que en
aquesta llei s’afegeix la preocupació per la introducció de
criteris de protecció mediambiental, es diu també que es pretén
reflectir la necessitat de preservar i restaurar el medi ambient
per millorar la qualitat de vida. Això per un costat. I un segon
criteri, diu clarament que aquesta llei pretén aconseguir una
regulació més oberta i que aquesta regulació ha de permetre que
la lliure iniciativa empresarial ampliï el seu camp d’actuació. 

Són dues qüestions i dos criteris que, evidentment, cada un
hauria de tenir el seu pes i ens podem preguntar, quin és el que
té més pes de tots dos? Jo crec que clarament el segon criteri. El
primer, el de protecció i preservació mediambiental, és clar que
en aquesta llei, en aquesta llei 34/98, és pura ficció. El segon, no
tan sols dóna cobertura a projectes que ja coneixem sinó que
fomenta la iniciativa de l’empresa privada a buscar, a continuar
buscant hidrocarburs pràcticament sense limitacions. 

He de dir que si algú té interès a nedar un poc en aquestes
qüestions i en aquestes circumstàncies no és això una casualitat,
i ho he de dir, sinó que està redactat així perquè d’aquesta
manera se segueix preservant un ideari del Partit Popular de fa
molt de temps i que es manté pràcticament a dia d’avui. Ara bé,
això no és tot, i no només tenim el perill que es manté aquest
ideari que conté aquesta llei 34/98 sinó que, a més, es fan
recentment, es donen passes perquè empitjori encara la situació.
Es continua treballant per facilitar la consolidació de projectes
com els actuals, amb la idea que es facilitin nous projectes. I
vull posar com a exemple la Llei d’avaluació ambiental de
desembre de 2013, actualment vigent, i la Llei de responsabilitat
ambiental, actualment en tràmit en el Congrés de Diputats des
del 20 de març d’enguany.

Per tant, senyores i senyors diputats, l’autorització de nous
projectes està en mans d’un ministeri disposat a fomentar les
prospeccions, un ministeri que continuarà endavant amb
qualsevol nova proposta, ho ha repetit per activa i per passiva
quantes vegades ha fet falta el ministre Sr. Soria, i ho farà tot
això emparant-se en una llei que fomenta precisament això. No
hi ha dubtes, senyores i senyors diputats, s’ha de modificar
aquesta llei i s’ha de modificar, i és aquesta la proposta que fa
i la fa precisament el Grup Parlamentari Socialista, perquè si bé
és cert que en el seu moment per part del Grup Popular es va
mostrar, i es va destapar de fet tot aquest greu problema,
problema ara, no abans, i s’ha mostrat reiteradament interès que
aquest parlament es pronunciï en contra de les prospeccions, no
és menys cert que no s’ha mostrat el mateix interès ni la mateixa
voluntat, ni de fet ni s’havia fet cap proposta fins ara, per
intentar que això s’acabàs. I això és el que proposam amb
aquesta proposició no de llei.

Com deia el conseller en el seu moment, intentem mirar
endavant. A vegades resulta una mica difícil quan un està en el
pregó del debat, en el torn de preguntes o en qualsevol altre torn
en aquest parlament i surten segons quins comentaris, però
d’entrada aquesta proposició no de llei tenia com a objectiu
això, sense oblidar els greus problemes que tenim ara mateix als
quals hem de fer front, que són els projectes que estan en marxa
i els que estan en tràmit, busquem la manera que això deixi de
ser un problema en un futur i l’única manera que això deixi de
ser un problema és que no hi hagi una llei que empari la
voluntat del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç de
continuar autoritzant sense cap tipus de limitació, sense cap
tipus de restricció qualsevol projecte d’investigació, de
prospecció o d’explotació d’hidrocarburs a qualsevol indret.
Hem de posar-hi límits i per aquí va la nostra proposta. 

La llibertat empresarial ha de tenir restriccions, quan
perjudica els interessos generals d’una comunitat autònoma
sencera no pot continuar fomentant-se aquesta llibertat
empresarial, i si això s’ha de fer i s’ha de solucionar modificant
una llei el que proposam és que directament i sense més, i no
esperem gaire més a ser possible, modifiquem aquesta llei que
clarament ens perjudica.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari MÉS s’hi
mantenen les esmenes RGE núm. 4232, 4233 i 4234. Per
defensar-les té la paraula el diputat Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i a tots. Dissabte passat Balears va tornar
a dir no a les prospeccions, però passen els dies, les setmanes i
es consolida, diguem, aquella sensació, aquell consell a un
moment donat que hem d’esperar, hem d’esperar perquè ja es
fan les passes correctes.

Hem d’esperar, què? Perquè se suposa, bé, se suposa que es
pronunciï el Ministeri de Medi Ambient, que és el que ha de fer
la... o s’ha de pronunciar, hem de tenir l’esperança que es
pronunciï negativament sobre o davant l’avaluació d’impacte
mediambiental dels projectes de prospeccions.

Això significa, sent optimistes, que parlam de la propera
tardor i mentrestant se suposa que hauríem d’estar de mans
creuades. Nosaltres pensam que no, perquè mentrestant passen
coses, tantes coses com que fins i tot segurament en qüestió de
dies el ministre de Medi Ambient, que és el que s’ha de
pronunciar, ni tan sols serà el mateix. Començam per aquí i
seguim pel fet que començant per la secretària d’Estat de
Turisme, la Sra. Borrego, i confirmat per altres alts càrrecs del
Ministeri d’Indústria i Turisme, no és petroli sinó que és gas el
que es cerca. Bé.

I d’aquestes coses que passen les que més preocupa a aquest
grup són les que afecten la dimensió europea. L’altre dia el
conseller em deia que estava molt d’acord, ell mateix es va anar
a veure el comissari europeu de Medi Ambient a principis
d’enguany perquè és allà on es decideix una part important
d’això que ens afecta en relació amb les prospeccions. També
en les darreres setmanes han passat coses en relació amb
aquesta qüestió i sobre això hem esmenat aquesta proposició del
Grup Socialista. 

S’ha modificat la Directiva 2011/92, de la Unió Europea,
sobre avaluació de les repercussions de determinats projectes
públics i privats sobre el medi ambient. Pel que fa a les
prospeccions i el fracking el que fa és excloure de
l’obligatorietat d’avaluació d’impacte ambiental aquests
projectes; cosa preocupant, que ens afecta directament, torna a
tirar la pilota damunt el Ministeri de Medi Ambient, ara seran
els estats els que hauran de decidir si demanen o no demanen
l’avaluació d’impacte ambiental sobre aquesta qüestió. 

Segona qüestió que ha passat també aquestes darreres
setmanes a nivell d’Unió Europea, i d’aquí la segona esmena.
Ens ho va reiterar aquí fa poques setmanes a la seva
compareixença el delegat per a Catalunya i Balears de la
Comissió Europea, la Comissió Europea en el seu pla de feina
per a 2014 estableix com a prioritat el que ells anomenen crear
un marc, per tant donar cobertura, al que ells diuen l’extracció
-ho pos entre cometes, aquests eufemismes que al final
serveixen per justificar tantes coses- per a l’extracció segura -
hem de posar segura perquè quedi clar- d’hidrocarburs no
convencionals -és igual si és petroli o si és gas- a l’àmbit
europeu, perquè a més van amb una filosofia molt clar, Europa

depèn del petroli, allò que ha de fer Europa per ser competitiva
és cercar recursos propis, el petroli, el gas o el que són
combustibles fòssils.

Sobre aquestes dues qüestions, per intervenir sobre aquests
dos nivells, un de normativa i l’altre de pla de feina en la
Comissió Europea, hem presentat esmenes des del Grup
Parlamentari MÉS, perquè pensam que és un nivell normatiu
molt lligat directament a la gestió dels hidrocarburs a mig i a
llarg termini, i jo diria que ja, perquè ho tenim com a prioritat
de la Comissió Europea per enguany. Ho torn a reiterar.

Anem a la qüestió central de la proposició no de llei que és
la modificació de la Llei d’hidrocarburs, que per cert ja estaria
bé que la Llei d’hidrocarburs complís el bo que té la Llei
d’hidrocarburs, perquè vull recordar que la Llei d’hidrocarburs
assenyala una superfície, un territori, diguem, una extensió
màxima de 100 hectàrees per a qualsevol projecte d’exploració
i que, per exemple, Spectrum que és el projecte, perquè
permetin-me l’expressió, més bèstia que tenim que va des del
Golf de Lleó passa per darrera Menorca fins al sud de Mallorca
i d’Eivissa, ocupa, perdó, 100.000 hectàrees, 100.000
quilòmetres quadrats, o sigui, es passa 100 vegades el que diu
la Llei d’hidrocarburs. I d’això els informes, per exemple, de la
Comissió Balear de Medi Ambient ni tan sols diuen res. Amb
això nosaltres pensam que ja hi hauria perquè la comunitat,
perquè el ministeri, una o l’altre, diguessin qualque cosa perquè
incompleix la Llei d’hidrocarburs que avui aquí plantejam
modificar.

Però vaja, saben quan es va modificar la Llei d’hidrocarburs
aprovada l’any 98? Jo els ho diré quan es va modificar aquesta
llei d’hidrocarburs, que avui benvingut el Partit Popular a
sumar-se a aquesta petició de modificar la Llei d’hidrocarburs,
fa només cinc mesos, fa només cinc mesos. Els llegesc en quin
sentit es va modificar, ja ens dóna les pistes de per on ha d’anar
la modificació que avui ens planteja el Grup Parlamentari
Socialista, apartat 5 de l’article 9 de la Llei 34/98, de 7
d’octubre, que a partir de fa cinc mesos diu el següent: “en el
desarrollo de los trabajos a ejecutar en el marco de los títulos
señalados en este artículo podrán aplicarse métodos geofísicos
-sondejos sísmics- y geoquímicos de prospección, perforación
de sondeos verticales o desviados con eventual aplicación de
técnicas habituales en la industria, entre ellas la fracturación
hidráulica en la estimulación de pozo así como técnicas de
recuperación secundaria y aquellos otros métodos aéreos,
marinos o terrestres que resulten necesarios para su objeto”.

I aquí tenim un senyor que supòs que va votar juntament
amb altres membres diputats i diputades del Grup Parlamentari
Popular a favor d’aquesta modificació, una modificació que
implica facilitar les coses a través de la modificació de la Llei
d’hidrocarburs no per frenar les prospeccions sinó, amb l’excusa
del fracking, que torna a ser un eufemisme perquè els projectes
de prospeccions que es plantegen, que debatem fa mesos en
aquest parlament, són fracking marí, els facilita. 
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Benvingut ara a rectificar aquesta posició perquè, a més, el
que ja és el súmmum, el que és el súmmum és que aquesta
modificació vengués de la mà de l’aprovació d’una altra norma,
de la Llei 17/2013, que regula els sistemes elèctrics insulars i
extrapeninsulars, per tot allò de les compensacions, que se
suposa que hauria de suposar un bé per a les Illes Balears
aquesta qüestió, però resulta que ens colen, jo crec que fins i tot
a vostès els la varen colar, el Govern d’Espanya, el Govern del
Sr. Rajoy, el ministre Soria, ens cola una disposició final segona
que modifica la Llei d’hidrocarburs, que avui demanam que es
modifiqui. Parlam de fa cinc mesos, els mateixos dies, supòs
que ja deu ser per això, el Grup Parlamentari Popular feia que
debatéssim en aquesta mateixa cambra una proposició per
declarar les Illes Balears lliure de fracking. Jo els vaig dir, bé,
però les prospeccions són fracking marí, també podem declarar
instar els ministeris corresponents a fer qualque cosa. No, no,
no, perquè això ja no és la nostra competència. Parlam de fa
cinc mesos, no de fa cinc anys, ni d’herències rebudes ni de
coses per l’estil. 

Nosaltres pensam que la gent que va sortir dissabte a les
platges i que supòs que tornaran a sortir perquè aquesta batalla
ens pensam que va per llarg, es mereix una mica de respecte. De
vostè no ho sé, però de Madrid jo crec que ja amb una cosa rere
l’altra, no ens podem fiar, començant pel ministre Soria. “Soria
le hace el trabajo sucio a Cairn Energy”, no és un titular de
l’oposició, jo crec que el president del Consell d’Eivissa sap a
què es refereix aquest titular, perquè fa només pocs dies una
altra vegada el ministeri va moure fitxa, però no va moure fitxa
d’acord amb allò que demanava la gent al carrer, d’acord amb
les més de 100.000 firmes que s’han recollit a les Illes Balears,
d’acord amb allò que ja s’han pronunciat unànimement totes les
institucions de les Illes Balears i el Consell d’Eivissa, sinó a
favor d’una de les empreses promotores de prospeccions. Molt
bé. 

Idò, què esperam?, què esperam? Nosaltres pensam que és
hora de moure fitxa i moure fitxa passa per dues qüestions, una,
és la darrera de les esmenes que presenta el nostre grup, fer
front comú amb les Illes Canàries, una comunitat germana que
pateix problemes molt semblants als nostres i entre altres
comparteix ara mateix la problemàtica de les prospeccions, feim
fronts comuns amb altres comunitats per parlar de temes també
molt importants per a nosaltres com és el finançament, per què
no amb Canàries? Ah!, per què són de diferent color polític?
Justament, fer front comú amb una comunitat que tengui un
color polític diferent és un valor afegit a l’hora de tenir força
davant Madrid per defensar, per exemple, la modificació de la
Llei d’hidrocarburs i davant d’Europa per demanar el que sigui,
també la modificació d’aquesta normativa i aquestes polítiques
que nosaltres plantejam avui amb les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS.

Se’ns diu per part del Grup Popular: no, però és que a
Canàries no hi ha tant de consens com hi ha aquí; sí que n’hi
havia, de consens, és el Sr. Soria, a part de ministre, president
del Partit Popular a Canàries, que ha romput aquest consens, hi
ha consens empresarial, hi ha consens social i hi ha consens
polític, només hi ha un element de ruptura. Nosaltres pensam
que és important fer front comú amb Canàries per guanyar força
en aquesta batalla que va per llarg. I l’altre qüestió de moure
fitxa és emprendre accions legals; emprendre accions legals és
que anam sumant i van passant coses, van passant els dies, van

passant les setmanes i cada vegada tenim elements nous damunt
la taula.

Per denunciar un sindicalista per... insultar per dir-ho, per
donar-los una mica de raó, a un... per insultar al Sr. Bauzá no
s’ho varen pensar, varen fer servir l’Advocacia de la CAIB per
denunciar-lo. Nosaltres pensam que davant del que tenim, la
magnitud, la importància i el compromís es defensen movent
fitxa en aquest sentit i no anant a 13 TV a carregar-se de glòria
i dir que estam en contra de les prospeccions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Per fixar posició per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
No hi ha dubte que la batalla contra les autoritzacions
administratives atorgades per practicar prospeccions petrolieres
prop del nostre territori s’ha convertit ja, fa dies, en una
veritable qüestió d’estat, la conscienciació, la repercussió social
i sobretot i per damunt de tot la intensitat amb la qual es
resisteixen les distintes institucions públiques a acceptar aquesta
situació ens ha de responsabilitzar a tots i ens ha de
responsabilitzar a tots a més al màxim nivell.

Una vegada més i en van moltes ja des que l’any 2011 el
Grup Parlamentari Popular presentàs la primera iniciativa en
aquesta cambra per la qual s’oposava a aquests projectes, ens
tornam avui a convocar en sessió plenària per reeditar en la
mesura del possible, però per reeditar en la mesura del possible
amplis acords que permetin mantenir una vegada més
resistència, una resistència activa. I és possible que en aquest
camí que avui encetam hi hagi retrets en els arguments, cosa
que és perfectament legítima, tanmateix això no és el més
important, no ens hem de quedar amb l’accessori ni amb el
secundari, sinó que no hem de perdre de vista l’important,
l’objectiu principal i primer de tots que és aconseguir revertir
una situació inacceptable, una situació inassumible i sobretot
una situació incompatible amb un model econòmic consolidat
al nostre territori.

Avui es tracta, avui portam aquí això i ho fa la Llei
d’hidrocarburs, una llei que va néixer amb la vocació de
renovar, d’integrar i d’homogeneïtzar la diferent i dispersa
legislació legal vigent en aquesta matèria, una llei que fa
evolucionar textos legislatius d’origen preconstitucional i que
avui ja contempla les implicacions competencials de l’estat de
les autonomies. En definitiva, una llei que acaba incorporant
directives europees per tal d’harmonitzar la legislació
continental en el sector de l’energia.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 123 / 15 d'abril del 2014 5767

 

Es tracta d’una llei que proporciona un tractament integrat
a una indústria verticalment articulada, des de la producció dels
hidrocarburs al seu transport fins al seu consum en qualsevol de
les seves modalitats o versions, situacions totes que mereixen un
tractament integral.

Es tracta precisament d’una llei amb la qual hem conviscut
al llarg del temps i en amplíssims períodes de temps governs de
tot tipus, el Partit Popular i també governs de signe socialista.
El primer certament la varen promoure convençuts de la seva
necessitat i avui la defensam sense perjudici de determinades
reserves. Els segons, els socialistes, que avui la maleeixen fins
a dir basta i fins a dir prou, és cert que no varen promoure un
canvi de coses, que no varen impulsar precisament la seva
reforma, sinó que resignadament, dic resignadament, la varen
acceptar com a pròpia en tota la seva extensió i la varen
acceptar com a pròpia en tot el seu contingut i no només la
varen acceptar resignadament, sinó que també la varen fer servir
i la varen fer servir i fins i tot la varen fer servir per abusar
d’aquest instrument per acabar concedint en un sol matí fins a
dotze autoritzacions administratives, dues d’aquestes que avui
amenacen de forma immediata el nostre indret més preuat, Alta
Mar 1 i Alta Mar 2.

Senyores diputades i senyors diputats, no acostum a negar
la raó a aquell que la té perquè no té sentit i perquè a més és un
absurd, tenia raó el socialista que la setmana passada va
comparèixer a aquest parlament quan deia “jo li he de dir ben
clar que crec que el nostre govern en allò que es va equivocar va
ser en no haver modificat la llei -la Llei d’hidrocarburs- o no
haver substituït la llei -la Llei d’hidrocarburs- o no haver llevat
d’enmig la Llei d’hidrocarburs, ho tenc claríssim”, Diari de
Sessions, Francesc Antich dixit, Francesc Antich dixit...

(Alguns aplaudiments)

Senyores i senyors diputats, aquesta precisa afirmació ens
demostra que avui es promou un canvi legislatiu que va tenir
una oportunitat, que va tenir un espai i que va tenir el temps
necessari perquè es produís. El Govern socialista va governar
dues legislatures al Govern de l’Estat i va tenir temps per
practicar aquella reforma que hagués volgut, en la mesura que
hagués desitjat i amb les conseqüències que fos. Segurament...

EL SR. PRESIDENT:

Prego silenci, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...les seves raons tendrien per no fer-ho i els seus motius
tendrien per no fer-ho i segurament estiguin ben justificats o no.

No obstant això i en aquest mateix sentit, crec que val la
pena perquè és important aturar-se en el procés de reforma que
sí, efectivament, va promoure el Partit Socialista a l’any 2003,
perquè sí que en va promoure un, de canvi legislatiu, a la Llei
d’hidrocarburs, un que la modificava precisament amb la
finalitat d’adaptar la disposició europea 2003/55 del Parlament
Europeu.

Senyores i senyors diputats, si del que es tractava llavors era
de posar portes al camp aquell era el moment, a l’any 2007
vostès tenien una oportunitat irrenunciable, era el moment
processalment adequat en el marc d’un procés legislatiu obert
i amb l’obligació irrenunciable d’avortar un debat que ens
conduïa a la jerarquia... on ens conduïa la jerarquia normativa
europea, un debat possiblement desaprofitat, un debat
possiblement desaprofitat pel qual avui reclamen un altre estat
de coses i ho saben.

Sigui com sigui el cert és que es va modificar la llei i no es
va fer, a més, de qualsevol manera, sinó que amb determinada
intensitat, fent especial incidència als articles que regulen
exploració, que regulen investigació i que a més regulen
explotació de jaciments d’hidrocarburs, però això sí, mantenint
l’essència, mantenint la presència en tot el que avui precisament
a vostès tant els molesta.

Per tant, crec que ha arribat el moment que toca, el moment
en què reconeixia el Sr. Francesc Antich un estat de coses, crec
que ha arribat el moment en què el Grup Parlamentari Socialista
reediti precisament aquelles precises declaracions, que certifiqui
el grup parlamentari que aquella és una màxima i una veritat
absoluta, que es varen equivocar precisament quan tenien
l’oportunitat d’haver reformat una llei d’hidrocarburs per no
arribar precisament a aquestes conseqüències, perquè crec que-i
avui s’ha dit per part d’un dels seus diputats- no s’han
d’admetre comportaments duals, nosaltres tampoc admetrem
qualsevol tipus de comportament dual, i el Grup Parlamentari
Socialista durant moltíssims de dies ve mantenint amb la Llei
d’hidrocarburs comportaments duals, perquè no és possible, no
és possible que no només no modifiquin la llei, sinó que no la
modifiquen i a més en un sol matí atorguen dotze autoritzacions
administratives per practicar prospeccions i després es queixen
que la llei no està modificada. 

Això no és possible, però en qualsevol cas crec que els
retrets eren obligats i crec que eren absolutament necessaris, al
Diari de Sessions quedarà aquella frase del Sr. Antich en què
reconeixia una cosa que és absolutament òbvia i que el Diari de
Sessions que, savi que és, no desmentirà.

Sigui com sigui crec que avui hem de tornar reeditar, com
deia abans, acords de màxims amb independència dels retrets.
El Grup Parlamentari Popular ho va fer ahir i avui ho tornarà
fer, els anuncia el vot favorable a la seva proposició no de llei
perquè si això ha de servir perquè al futur no es comprometin
més indrets a través de concessions administratives, el Grup
Popular serà al seu costat. I si avui, l’aprovació i suport que li
atorga el Grup Parlamentari Popular a la seva iniciativa serveix
perquè no es comprometin més models econòmics consolidats,
basats pràcticament en una economia que sosté el turisme, el
Grup Parlamentari Popular també serà al seu costat, per tant,
vagi per endavant el suport a la seva iniciativa.
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Dit això, em centraré bàsicament en tres qüestions que són
bàsicament les tres que planteja el Grup MÉS, planteja una
esmena..., que facem front comú, que facem un front comú amb
la comunitat autònoma de les Illes Canàries, el Grup
Parlamentari Popular no pot acceptar aquesta esmena.

Nosaltres no li donarem suport maldament l’hagi redactada
vostè, amb la millor de les intencions i amb la millor de les
ocasions, entre altres coses raons perquè les circumstàncies
socials econòmiques i geopolítiques són diferents, perquè
possiblement no coincidim en els procediments, perquè la
comunitat autònoma de les Illes Balears té al seu abast, de la
mateixa manera que també ho té les Illes Canàries, el mateix
procediment administratiu reglat al qual s’ha d’ajustar i és
exactament el mateix al que ens hem d’ajustar nosaltres, i
perquè d’això dependrà, de la insistència, la perseverança
nostra, no de la que impliqui les Illes Canàries en aquest sentit,
l’èxit o el fracàs en aquesta qüestió. I per una altra qüestió molt
clara, perquè la comunitat autònoma de les Illes Balears és
autosuficient, és autosuficient en la defensa dels seus propis
interessos i perquè la societat civil a la qual ens devem, i no ens
devem a una altra diferent, mereix que la defensem en
condicions.

En segon lloc i en relació de l’esmena del fracking jo li don
la benvinguda a la Llei d’avaluació d’impacte mediambiental de
l’any 2013, una llei que comporta un major nivell d’exigència
en tots els projectes relacionat amb la fractura hidràulica, i
aprofit per recordar-li, que li donarem suport a aquesta
iniciativa, no passi pena, Sr. Abril, però li record que el Grup
Parlamentari Popular a través d’un diputat, Jaime Fernández,
aquí ha defensat una iniciativa en aquest sentit, una iniciativa a
la qual vostè es va abstenir si no ho record malament, no es va
pronunciar de forma definida, però en qualsevol cas, avui porta
vostè una altra vegada aquesta qüestió aquí i nosaltres li
donarem suport, de la mateixa manera que donarem suport a
l’esmena que també presenta relacionada amb revisar, en el
marc de les polítiques per a l’any 2012, l’extracció segura
d’hidrocarburs no convencionals.

Aquesta és la defensa que fa el Grup Parlamentari Popular
d’aquesta iniciativa i esper i confiï que aconseguim acords de
màxims, ho hem fet abans, avui no tenim per què fer-ho, hem
decidit anar als jutjats si es produeix un acte administratiu que
així ho permeti, crec que avui també tenim una altra oportunitat
de màxims per arribar a aconseguir acords que permetin
modificar, si és possible, la Llei d’hidrocarburs en el millor dels
sentits.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, vostè com sempre, quan
parlam d’aquest tema i d’altres també, però sobretot en aquest
tema, ve aquí, mira cap aquell costat, treu el sac de pedres i
apedrega tot el que hi ha a aquell costat, llavors diu “ah, això sí,
però els votam a favor, eh?, això sí, això sí”.

Miri, Sr. Jerez, vostè ha estat el que ha parlat d’una llei, una
llei que diu vostè que està disposat a solAlicitar al Govern
d’Espanya que la modifiqui, que la rectifiqui, però el que no diu
és que parlam d’una llei que no fa distincions de caire territorial
i això és important. Vostè ens ha exposat aquí bondats d’aquesta
llei, però no ha parlat dels greus problemes que té aquesta llei,
entre els quals aquest que li dic jo. No ha pogut evitar vostè anar
endarrere i és clar, ja li va bé intentar desprestigiar tot el que fa
referència a la passada legislatura i no s’ha pogut escapar de fer
referència al Sr. Antich, que diu que ara no hem tengut més
remei que rectificar i en una compareixença recent en aquest
parlament, en comissió, va acceptar que s’havien equivocat en
la concessió d’aquests permisos. 

El que no diu vostè ni ho ha dit en cap moment, sempre
retreuen algun comentari que surt d’un diari, però el que no han
dit mai és que vostè que diu que va ser el primer que va
presentar una PNL en aquest parlament, i pot ser és cert, llavors
li parlaré de per què, el Sr. Antich era aquí assegut i li va votar
a favor a aquesta PNL. El Sr. Antich era aquí assegut i va votar
en contra de les prospeccions, estaria bé que algun dia també ho
diguessin, però no, és que no interessa políticament.

Miri, vostès diuen que presentaren la primera proposició en
què es rebutjaven les prospeccions, però li ho he dit abans, des
de llavors, gener 2011 o març de 2011, fins a dia d’avui vostès
no han proposat ni han presentat cap iniciativa que anàs en la
línia de modificar, ho fa el Partit Socialista avui, vostès porten
diversos anys sense dir res d’això, i ara ens ve a parlar que de
què? Què vol vostè?

El Sr. Antich va reconèixer que hi havia una equivocació i
va reconèixer la necessitat de rectificar. Li recordaré allò que
diu que rectificar és de savis, i Sr. Jerez, li he de dir que vostès
estan a mils i mils de quilòmetres de ser savis, eh?, molt lluny
estan vostès de ser savis, perquè vostè és incapaç de rectificar
i de reconèixer que a vostès això que proposen avui i que
votarem no se’ls havia passat ni pel cap. Per què? I ara tornam
a allò d’abans, perquè vostè el març del 2011 va presentar
aquella proposició no de llei perquè va veure una arma
excelAlent per tirar al cap del Govern de les Illes Balears, al
Partit Socialista que governava, i com a oposició ho va fer.

Però, sap què li dic, senyor? Abans he parlat del seu ideari
polític i que la llei té el contingut del seu ideari polític. Miri,
casualment, sap què és això? Això és una còpia d’un... és un
retall de premsa del 4 de març del 2011, el mateix mes de març
en què el Sr. Jerez presentava la PNL en aquest parlament, el
titular d’aquest diari diu: “La fundación de Aznar insta a Rajoy
a agilizar la búsqueda de petróleo. FAES presenta el trabajo
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realizado por sus expertos como base para el programa
electoral. FAES que preside José María Aznar ha propuesto al
Partido Popular que agilice la exploración de los recursos
petrolíferos y gasísticos en aguas del territorio español. La
propuesta de FAES contempla proporcionar un marco
administrativo ágil y transparente que permita la explotación
de los recursos petrolíferos y gasísticos”

(Remor de veus)

Programa electoral del PP, mes de març, a proposta de
FAES, expresident, el mateix president que vostè criticava que
no s’havia... per part dels socialistes no s’havia fet res en no sé
quantes autoritzacions, però que en un sol..., l’any 2010 en va
donar set aquí i el seu partit no va dir ni mu, no va dir ni mu!
Igual que ni vostè ni el seu partit no digueren res el març del
2011 quan el seu partit a Madrid treballava perquè això que
passa ara, passi ara i pugui seguir passant sempre i tantes
vegades com faci falta! Per tant, a ser possible hipocresia
política poca, a ser possible; és difícil, jo ho entenc, ho entenc,
però hauríem de desitjar i mirar que no fos així.

També per part del conseller i vaig acabant amb això, avui
matí hem tengut l’oportunitat de sentir que recuperava el que
vostè ha dit com a repercussió social, la necessitat d’anar tots
junts, d’anar tots plegats i que tenguem la certesa que per part
del Govern es farà tot allò que sigui necessari, i jo li he de dir
que tenim la certesa que aquestes dues coses precisament són
dues coses que no vol fer aquest govern i la prova la tenim molt
clara: amb votacions en aquest parlament. Vostès votaren una
moció en què ho aprovaren tot menys els dos punts que
contemplaven anar tots junts a Madrid a protestar i emprendre
accions, si fes falta, davant la Unió Europea en tot allò que sigui
necessari i que sigui possible. Aquests dos punts els votaren en
contra, però continuen en aquest parlament parlant que hem
d’anar tots junts i que hem de fer tot el que sigui possible, quan
voten en contra, és una contradicció, és cercar rèdits polítics
d’una cosa que vostès diuen que no s’ha de fer, que vostès diuen
que no s’ha de fer, però que fan constantment.

Per tant, els agraeix el vot a favor i només esper una cosa:
aquesta proposta, aquesta mateixa o una molt similar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta,... anirà al Congrés de Diputats a
Madrid, veurem què passarà llavors, veurem llavors qui té la
veritat, veurem què passarà, veurem què fan els seus diputats,
Sr. Jerez; tal vegada faran el mateix que han fet fins ara, cercar
excuses per votar en contra del que se’ls demana des d’aquestes
illes, en contra de l’interès general d’aquestes illes, en contra de
les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, accepta les esmenes...?

EL SR. BONED I ROIG:

Perdoni, sí. Les tres esmenes que presenta el Grup MÉS per
part nostra són acceptades perquè qualsevol proposta que
serveixi per incrementar els controls d’aquelles activitats que
poden perjudicar les nostres illes benvinguda sigui. Per tant el
Grup Socialista accepta les tres esmenes presentades pel Grup
MÉS.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Nosaltres demanaríem votació separada de l’esmena del
Grup MÉS 4233. A la resta hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, molt bé. Passam, idò, llavors a la votació de
l’esmena 4233. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 33 vots en contra i 24 a favor.

Ara passam a la votació de la resta dels punts, incloses les
dues esmenes del Grup Parlamentari MÉS. Passam a la votació.
Votam.

Queden aprovats per assentiment de 57 vots.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 324/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a arxiu de
l'expedient disciplinari al director de l'IES de Marratxí.

A continuació debatrem la Proposició no de llei RGE
324/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
arxiu de l’expedient disciplinari al director de l’IES de Marratxí.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
la Sra. Cristina Rita per defensar la proposició no de llei, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No era la meva intenció repetir
avui aquí els fets ocorreguts aquest darrer any en relació amb la
política educativa de la Conselleria d’Educació, prou coneguts
per tots, però justament el dia 19 d’aquest mes, el dissabte, farà
un any de la publicació del decret 15/2013, de tractament
integrat de llengües, que ha desembocat en el curs més anormal
d’aquells que es té record.
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Només dues línies, per tant, per contextualitzar o per
recordar que la manera en què es va voler aplicar el decret,
sense cap tipus de consens i sense escoltar els experts en la
matèria, va provocar el malestar de tota la comunitat educativa,
malestar que es va convertir en irritació amb l’obertura dels
expedients sancionadors als directors dels instituts de Maó,
coronada per la burla cap a la justícia que va significar el decret
llei del TIL, que va conduir a unes mobilitzacions socials sense
precedents a principi del curs 2013-2014, de les quals
destacarem la vaga indefinida, la solidaritat de la societat balear
amb les aportacions a la caixa de resistència dels docents, i les
manifestacions més nombroses que s’han produït a cadascuna
de les Illes Balears, la marea verda, textualment anomenada.

Però ni les mobilitzacions ni les peticions de consens i de
diàleg no van servir de res, ni van aconseguir la més mínima
flexibilització de la postura de la conselleria, i el professorat va
tornar a les aules pensant que donava la primera passa per a una
negociació efectiva, i també per responsabilitat cap a l’alumnat
i cap a les seves pròpies famílies. Però no n’hi va haver cap, de
negociació, i no només açò, sinó que l’actitud repressora i
autoritària de la conselleria va donar una passa més amb
l’obertura d’un nou expedient disciplinari a un altre director
d’institut, en aquest cas el director de l’institut de Marratxí,
Jaume March.

El nostre grup ha insistit en nombroses ocasions a demanar
l’arxiu dels expedients disciplinaris als directors de Maó i
també, com no podia ser d’altra manera, ho ha fet amb el de
Marratxí, i ho farà fins que no s’hagin arxivat, perquè els
consideram uns casos flagrants de gestió dictatorial que no era
necessària i que és contrària al respecte degut per les
administracions als drets i a la llibertat de les persones. 

Va ser el dia 19 de desembre quan la conselleria va iniciar
l’expedient al director de l’IES de Marratxí, notificat l’endemà,
just un dia abans de les vacances de Nadal, per uns fets
ocorreguts feia tres mesos en el context dels serveis mínims de
la vaga de principi de curs. La falta que es va imputar al director
va ser qualificada de molt greu i motiva per la denúncia d’una
família que a l’institut no s’havia avançat matèria durant aquells
dies i s’havia conculcat el dret a l’educació. Curiosament, tot i
el temps transcorregut entre la denúncia i l’inici de l’expedient,
tres mesos, tampoc en aquest cas, tal com va passar amb els
directors de Maó, no es van obrir diligències prèvies ni es va
donar lloc a contrastar els fets per part del funcionari acusat, el
que evidencia ja des del primer moment una actitud
condemnatòria per part de l’administració. 

En un principi l’expedient no va anar acompanyat de
mesures cautelars, com va passar amb els directors de Maó,
però un segon expedient, ja el mes de gener, va acabar separant
Jaume March de les seves funcions de directors, en el que
sembla una represàlia per l’obertura per part del director d’un
expedient a l’alumna que havia enregistrat una conversa, el que
conculca, presumptament, el Decret 121/2010, de drets i deures
de l’alumnat. 

L’expedient al director de l’institut de Marratxí, mentre es
mantenia i s’allargava artificiosament el dels de Maó, va ser
considerat com una provocació per part de la comunitat
educativa, sobretot perquè es va fer coincidir amb l’aprovació
de la Llei de símbols en aquest parlament. Precisament Marratxí
era un dels centres docents on penjava un gran llaç a la façana
des de l’inici de la polèmica per la llengua, i havien elaborat un
vídeo molt reproduït per tota la comunitat educativa. 

I es va reactivar la vaga, tal com s’havia anunciat que
passaria si s’obria un nou expedient. El segon trimestre, doncs,
va començar també amb un dia de vaga com a recordatori que
aquesta no s’havia desconvocat, i amb l’anunci per part de la
conselleria de l’obertura de més expedients a altres equips
directius. 

La lluita continua, continua amb una altra estratègia, però
amb el mateix fons que fa patent que continua la irritació en la
comunitat educativa, que la resistència continua ben viva. Les
dimissions de càrrecs de la conselleria, les d’un grapat d’equips
directius de centres, l’anunci per part de les entitats que
envolten la proposta del pacte educatiu que aquesta és una
legislatura perduda, la querella interposada per la FAPMA de
Menorca, la declaració de defensa de l’educació que es va
presentar dijous passat o la marxa per l’educació del dissabte
són alguns dels exemples més coneguts.

Aquesta proposició no de llei va ser registrada el mes de
gener en el marc de la petició d’un plenari extraordinari aquest
mateix mes per debatre la situació d’inestabilitat en el sector
educatiu que havia provocat l’expedient, tal com ja ho havíem
fet el mes d’agost amb el cas dels directors de Maó, però l’únic
que vam aconseguir va ser la reunió de la Diputació Permanent
només una setmana abans de començar el període ordinari, i el
Grup Popular va rebutjar aquest debat, per la qual cosa aquesta
iniciativa va passar a plenari i avui es veu aquí. Oportunament,
perquè la situació no ha millorat.

Els punts d’acord que s’expliciten són els següents: el
primer, que el Parlament rebutgi l’actitud de provocació de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que va significar
l’obertura de l’expedient sancionador al director de l’institut de
Marratxí, i que podria haver desembocat en un conflicte
educatiu de proporcions molt més greus si no fos per la
responsabilitat exercida pel professorat, els equips directius i els
progenitors envers l’alumnat per salvar el curs en aquest segons
semestre.

El segon punt demana que el Parlament expressi el seu
suport i solidaritat al director de l’institut de Marratxí i li
reconegui la seva competència en l’organització interna del
centre docent, tant en les jornades de vaga com en aquelles de
caire ordinari, competència que va ser posada en dubte per la
conselleria amb l’obertura d’aquest expedient.
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El tercer insta la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats a tancar, abans de finals de gener, els expedients
oberts als directors, cosa que ja no és possible i que podríem
canviar per immediatament. Pensam que tal com hem denunciat
en diverses ocasions s’estan allargant innecessàriament aquests
expedients, i com a exemple posaré els de Maó, que tenen la
proposta de resolució per part de l’instructor des de principis de
gener, i la conselleria no es digna a tancar-los. No només açò,
sinó que se’ns ha dit aquí, i consta en el Diari de Sessions, que
cada vegada que recordam en el Parlament aquests casos és
pitjor per a ells; no deixen clar què significa açò; és que és una
amenaça?, pot ser aquest fet fa que s’allargui el procés?

El quart punt insta la conselleria a no obrir cap altre
expedient a un membre d’un equip directiu ni tampoc del
professorat en l’exercici dels drets fonamentals, com són els
d’expressió o el de vaga, com ha passat amb aquests quatre. I
aquí forçosament hem de parlar novament de la diferent
actuació que s’ha tingut amb el director del colAlegi d’educació
infantil i primària de la Colònia de Sant Jordi, tal com vam
denunciar nosaltres mateixos fa unes setmanes en el torn de
preguntes d’aquest parlament, al qual sí que si han obert
diligències prèvies, i un expedient informatiu. Serà que la
conselleria deu pensar que és més greu fer ús de la llibertat
d’expressió, votant el consell escolar en contra d’un projecte
lingüístic imposat, que els fets pels quals s’està acusant aquest
altre director? 

Finalment instam la conselleria a reiniciar immediatament
una negociació real amb el comitè de vaga dels docents que de
manera efectiva posi fi al conflicte al sector educatiu. 

No tenim gaire esperances que açò es materialitzi. Ja sabem
quina ha estat la resposta a la petició de reobrir la negociació:
que no es farà cap passa enrere, i una escenificació de pacte amb
l’Escola Catòlica fent veure que es flexibilitza l’aplicació del
TIL, tot açò per, uns dies més tard, demanar al bisbe el cap del
Sr. Alemany com a representant electe de l’Escola Catòlica,
també per unes manifestacions que no els van agradar. Serà que
no el poden expedientar?

Res més. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de fixació de posicions. Té la paraula pel Grup
Parlamentari MÉS el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, mai a les nostres illes no s’havia debatut tant, analitzat
tant sobre educació, i més concretament sobre el model educatiu
del nostre país, un debat que, lluny de ser corporatiu, és
transversal, és interdisciplinar i és conscient del paper
transcendental que juga per al futur de la nostra societat.

Bé, idò, aquest ric i intens debat es produeix sense la
participació ni l’interès de qui hauria de liderar, defensar,
modular el nostre sistema escolar, la Conselleria d’Educació; la
consellera tampoc no hi és ara, en aquest moment, una mostra

més d’aquest nul interès pel debat educatiu. Jo no sé si vostès
açò ho troben normal, però jo, en absolut. 

La imatge i la realitat dels responsables d’educació és la de
picar ferro fred; un té la sensació de fer feina en va, de fer feina
de forma inútil. No estam davant una autopista de l’educació,
sinó davant una rotonda de l’educació, fa tres anys que donam
voltes a la mateixa qüestió i encara no s’ha estat capaç de
definir un camí. No, aquest govern no ha definit un camí, ha dit
on volia arribar: plurilingüisme, poliglotisme, millors
competències lingüístiques i no lingüístiques, millors resultats
acadèmics..., fita, horitzó en el qual, en els quals, estarem tots
d’acord, i si no que aixequi el braç qui no hi està d’acord.
Perquè és de sentit comú. No només de sentit comú, és el comú
sentir de tota la ciutadania. Però açò no és suficient, allò
important en educació és el camí, el camí que no només té un
horitzó sinó que ja en si mateix és un objectiu. 

El gran problema del TIL és el decret, el gran drama
d’aquest objectiu educatiu és que no ve acompanyat d’un camí,
d’un camí educatiu. Tenim un decret però no tenim camí ni
tenim autopista.

I el cas que ara tenim a debat, a iniciativa, a proposta del
Grup Socialista, l’expedient al director de l’IES Marratxí, és
una conseqüència d’açò, d’una educació per decret, sense camí,
sense camí educatiu. I la rel de tot aquest despropòsit, dels
expedients als directors de Maó, de les amenaces als pares que
feien vaga, de les inspeccions en pla Gestapo per comprovar el
compliment de la Llei de símbols, l’expedient a Jaume March,
són certs, són realitats derivades d’un prejudicis i d’unes
determinades actituds, prejudicis sempre a la contra: en contra
del català, en contra del funcionari com a expressió d’allò
públic, i en contra dels docents; prejudicis que deriven en
actituds autoritàries, intimidadores, repressores, prejudicis i
actituds que han desembocat en fets com aquest d’expedientar
amb mesures cautelars absolutament desproporcionades un
director per, d’acord amb la legalitat, votar lliurement, votar des
de la independència i des de la professionalitat, i no des del
mandat de la consellera. Aquest és el cas dels expedients als
directors de Maó, i també del no tramitat però preparat, i ben
preparat, al director de l’IES de Ferreries, i no es va tramitar
perquè, com ja sabem tots, políticament no interessava. 

Però tant se val, aquesta és la seva forma d’actuar, tot cert o
tot fals dependent de l’interès partidista. De les dades de
l’informe sobre absentisme i conflictivitat escolar, elaborat per
l’Institut de convivència i èxit escolar, ens van dir que no eren
científiques, ho recordam tots, no fa gaire temps, quan
precisament la consellera, la Sra. Camps, és la primera
avaladora d’aquelles dades, ja que són de la mateixa conselleria.
De les dades acadèmiques de les matèries no lingüístiques
impartides en anglès, comparades amb els resultats de les
mateixes matèries dels tres darrers cursos, la consellera va dir
que no eren certes, que no eren científiques, fins i tot que no les
tenia perquè hi havia alguns directors que no les havien
introduïdes, però pocs segons després ella mateixa aportava les
seves dades, que els directors no les havien introduïdes. No sap
la consellera que les dades del GESTIB no les introdueixen els
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directors?, no ho sap, açò? No sap que són els professors que
introdueixen les dades? No, no ho sap, no ho sap i ho amaga i
no aporta transparència als resultats acadèmics i a l’impacte del
decret de TIL sobre aquests resultats acadèmics, però els
demanarem una vegada i una altra, i seran públic, segur que
arribaran a ser públics.

L’obertura, en canvi, de diligències, que no expedient,
diligències informatives prèvies en el cas del director del CEIP
Colònia de Sant Jordi, deu ser, açò sí, una decisió científica,
segons la consellera Camps. Davant una denúncia d’uns pares
en el cas de l’IES de Marratxí, en canvi, la consellera obre de
forma immediata un expedient, açò sí, sense diligències prèvies,
i davant les accions judicials derivades d’una denúncia d’una
associació de pares i dels professors dels centres, Educació no
obre expedient, opta pel tràmit informatiu.

És massa evident que la independència i la neutralitat del
Servei d’Inspecció han estat segrestades pel secretari autonòmic
i posades a disposició del partit del Govern. I deixin que faci
una seriosa ironia, en aquest sentit, que no pot ser d’altra
manera; obren un expedient sancionador arran de la denúncia
d’una mare, animada pel Círculo Balear, amb l’argument que no
es va avançar matèria, i per tant es va conculcar el dret a
l’educació. Què fa, idò, la consellera d’Educació si no conculcar
dia rere dia el dret a l’educació dels nostres infants quan imposa
un decret TIL, que ha provocat una reducció de les matèries
impartides d’entre el 30 i el 60%?, què és açò si no conculcar el
dret, si no robar el dret a l’educació?

L’expedient al director de Marratxí, com als de Maó i
Ferreries, és un expedient discrecional, intimidador, repressor
i injustificat, i en definitiva polític. És un expedient a instàncies
polítiques i no a iniciativa del departament d’Inspecció. És un
expedient polític al servei dels mateixos prejudicis a què em
referia abans contra el català i contra els docents.

Si a l’assemblea popular, aquest parlament, no la sacseja el
fet que una assemblea de professors, que una assemblea de
professors, que podria perfectament..., que no va utilitzar la
referència de claustre per respecte a la institució, la de l’institut
IES Marratxí, diu que se senten desprotegits -textualment,
paraules textuals- desprotegits davant la conselleria, que diuen
que la conselleria utilitza l’estratègia de la por -assemblea de
professors textualment-, que diu textualment que la conselleria
estimula denúncies sense fonament -textualment. Si açò a
aquesta cambra no la indigna i no l’obliga a reaccionar, és que
bé o està adormida o bé que està segrestada per una majoria
obedient.

Des d’aquesta tribuna, a més de reiterar el nostre rebuig a la
política educativa “tiltànica” i suïcida del Govern i de donar
suport a les propostes que avui ens presenta el Grup Socialista,
volem incidir i denunciar l’ús pervers i partidista que fa el
Govern del Departament d’Inspecció, enfront dels criteris de
professionalitat i independència que haurien de regir la seva
labor.

I acab amb una darrera mostra, no desconeguda, però que
crec que és un exemple del desconcert i de l’absurd d’aquest
govern en el desenvolupament del decret del trilingüisme, els
alumnes de primer d’ESO de l’Institut Josep Miquel Guàrdia
d’Alaior, després de 14 dies sense professora de música, de
baixa per maternitat, la Conselleria d’Educació els va enviar, no
un professor interí per cobrir la plaça a mitja jornada que
quedava transitòriament buida, sinó que n’hi va enviar dos: un,
perquè donés les classes de música, i un altre d’anglès perquè
les traduís. Una explica la clau de sol i l’altra la clau de sol en
anglès; immersió lingüística en anglès, aquest és el seu model,
un model que és literalment un nyap, un autèntic despropòsit i
una autèntica estratègia, invent antipedagògic que els situa en
allò que ha estat des de l’inici aquest projecte, un projecte sense
fonament, sense diàleg, sense consulta a les autoritats
acadèmiques, a aquells que en saben per tal que sigui un
projecte d’èxit.

És per açò que donarem, com deia, suport a les propostes de
resolució que ha presentat el Partit Socialista amb aquesta
iniciativa i reiteram el nostre rebuig a aquest projecte, a aquest
despropòsit sense sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Aina Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta, senyors i senyores diputats. És un
clàssic en aquesta cambra que els grups de l’oposició abordin
qualsevol tema educatiu com si fos un totum revolutum, és a dir,
un bullit.

(Remor de veus)

I no només això, sinó que utilitzen enquestes falses, utilitzen
estudis fets per una associació de directors que no tenen rigor
científic, ells mateixos ho diuen, ells mateixos ho diuen. I a més,
ens volen fer creure que una minoria pot imposar un model
educatiu per damunt d’una majoria. Senyors, el seu model
educatiu d’immersió lingüística no ha estat votat a les aules, no
ha estat votat com a sistema educatiu, l’hem hagut d’aguantar
25 anys, però ara no ha estat votat per la majoria, per tant no
vulguin un sistema educatiu basat en immersió lingüística,
perquè no és el sistema educatiu votat per la majoria i no és el
que durà a terme el Govern del Partit Popular.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Reafirmant el que ja he comentat en diferents ocasions, i és
que qualsevol cosa val per tal de mantenir de forma artificial la
sensació de conflicte. Aquesta diputada continua, per bé o per
mal, les dades oficials...
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... i científiques, bé, les dades oficials. Les dades ens diuen
que hi va haver una manifestació, i estaran d’acord amb mi, que
passar de 70.000 manifestants a 1.000, crec que els hauria de fer
pensar, com a mínim, que aquest conflicte del qual parlen vostès
s’ha reduït de forma exponencial. Senyors, el nostre màxim
respecte per les 1.000 persones que varen sortir al carrer, però
només són 1.000 persones de la comunitat educativa que volen
un sistema educatiu que no és el sistema, repetesc, que ha votat
la majoria de ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

El que per a vostès és una provocació, constitueix un
exercici normal dins les funcions pròpies de l’administració.
Resulta que és tot el contrari, la politització, igualment que
l’adoctrinament, ha entrat dins l’educació amb el simple
objectiu que qualsevol activitat normal de funcionament de
l’administració educativa, la qual en altres temps era respectada
i assumida per tots, com per exemple, l’obertura dels 33
expedients en temps del pacte, ara es trobi contestada per una
part mínima de la comunitat educativa, i per l’oposició la qual,
de manera sistemàtica, ho du a aquest parlament.

A diferència de vostès, que volen perseguir associacions
civils per no tenir el pensament únic d’esquerres, nosaltres
respectam i el Govern s’asseu a negociar, respectam en tot
moment la seva discrepància, per molt ilAlògiques i incongruents
que ens semblin. L’assumpte és molt clar, l’obertura d’un
expedient sancionador és la resposta normal, legal i obligada per
fer front a un ilAlícit administratiu, quan vostès o qualsevol altra
organització política es troba immersa en un procediment on
se’ls acusa d’un ilAlícit es posen a disposició precisament per tal
d’aclarir qualsevol dubte sobre l’assumpte. Les crítiques sobre
el procediment obert són comptades, no obstant això, quan
l’ilAlícit es tracta a nivell administratiu que, com vostès saben,
poden constituir en el termini previ al judicial, i que es realitza
baix els mateixos criteris que l’altre, és a dir, la independència
de la persona que exerceix les funcions instructores, resulta que
estan absolutament en contra.

(Remor de veus)

No ho entenc, és a dir, vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... a un acte ilAlícit presentat per un instructor a la fase penal,
no diuen res, ens posam a disposició, però quan és un acte
administratiu, criticam l’instructor. No s’aclareixen, no
s’aclareixen.

Salvant les distàncies, veig una gran discrepància entre la
seva actitud davant un ilAlícit administratiu i un ilAlícit, per
exemple, penal, sobre el qual sempre escoltam dir: em posaré a
disposició per tal d’aclarir l’assumpte; també escoltam: anem a
fer aflorar la veritat; però en cap moment no es critica
l’instructor. Ja els ho he dit anteriorment, només en comptades
ocasions es critica l’obertura d’un expedient.

En aquest moment, per exemple, record les crítiques a la
instructora del cas dels ERE d’Andalusia, el major cas de
corrupció política de la democràcia, aquesta instructora ha rebut
crítiques per part del Partit Socialista, d’igual manera que aquí
es vol confondre un expedient sancionador, producte de la
necessària normalitat en l’exercici de la potestat sancionadora
que té l’administració, i basat en la mateixa independència, amb
una actitud persecutòria; no es persegueix ningú. O tal vegada
vostès perseguien qualcú? O és que creu el ladrón que todos
son de su condición? Hombre!

(Remor de veus)

És a dir, vostès, no, jo no ho dic, perdoni, senyor diputat, jo
no dic en cap moment que vostès perseguissin ningú, jo l’únic
que dic és que si el temps del pacte es varen obrir 33 expedients,
és que vostès els varen obrir per perseguir qualcú? És simple
aquesta pregunta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No entenc com una diputada, el seu mateix grup
parlamentari, el Grup Parlamentari Socialista, ha declarat la
seva disposició davant l’instructor per aclarir el pagament de
69.600 euros, la qual cosa desig, sincerament, que sigui així. I
no entenc que el mateix PSOE tengui l’actitud i vulgui entorpir
i posar terminis a la labor instructora d’un expedient
administratiu. Tornam una altra vegada a la manera d’actuar
típica del Partit Socialista Obrer Espanyol, opinar sobre un tema
i un altre similar de forma contradictòria, i, sobretot, fer una
cosa i dir la contrària. Per exemple, s’han cansat de reclamar
protagonisme cap a Madrid, vostès ens demanen molt de
protagonisme davant Madrid i han anat a demanar-lo i, a més,
volen protagonisme de la dona, i resulta que a les seves llistes,
a les llistes del PSOE a Balears no té cap possibilitat de tenir ni
un sol diputat, ni un sol eurodiputat, i molt menys que sigui una
dona.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Les llistes del PSOE de Balears no aconseguiran ni un sol
eurodiputat i molt manco que sigui una dona.

Per altre lloc, els drets fonamentals...
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(Remor de veus)

... per altre lloc, de drets fonamentals poques lliçons per la
seva part i tampoc per la part del Grup Parlamentari MÉS, són
vostès els que varen vulnerar la Constitució Espanyola, l’Estatut
d’Autonomia, la Llei de normalització lingüística i una
sentència judicial els va tombar el seu decret d’immersió
lingüística, per tant no vengui aquí a donar-nos lliçons de
democràcia, perquè vostès no la varen utilitzar per a res quan
varen obligar a tota la comunitat educativa a fer immersió
lingüística, això és un autoritarisme.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Aquest govern cada dia reconeix la tasca dels equips
directius, recordin que el major nombre d’infraestructures
educatives s’han construït amb el Partit Popular al Govern,
optimitzam els recursos per poder pagar tot el que vostès varen
deixar pendent. És un esforç que s’ha de reconèixer, no només
a la conselleria, sinó també als equips directius, a la comunitat
educativa, la que paga la festa del malbaratament del pacte de
progrés, i mirar cap a un costat quan se’ls deia que estàvem en
crisi.

I molt menys, vostès ...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... no ens poden donar lliçons i reclamar una negociació,
quan ni tan sols són capaços de presentar-se a la ponència per a
un pacte educatiu que vostès mateixos varen demanar, ni s’han
dignat a seure’s per escoltar uns experts, vergonya cavallers,
vergonya!

I venen aquí i reclamen a la conselleria que s’assegui, quan
precisament la conselleria s’ha assegut durant hores i hores i
hores i ha estat l’única que ha posat damunt la taula un punt per
negociar, cosa que han estat incapaços l’altra part. Els record,
una vegada més, que vostès que accepten els dictàmens, els
record una vegada més que el Consell Escolar d’aquesta
comunitat autònoma ha donat el seu suport al calendari
d’implantació, ha confirmat en nom de tota la comunitat
autònoma el desenvolupament de la norma que, suposadament,
provoca, segons vostès, una contestació, que no és així. Per tant,
senyors, tenim l’aprovació del Consell Escolar, supòs que saben
el que significa un Consell Escolar de les Illes Balears.

I després no em digui que hem reduït el Consell Escolar,
perquè, Sra. Rita, ja els ho vaig explicar l’altre dia a la comissió,
s’han reduït persones però no representativitat, continuam tenint
la mateixa representativitat a tots els consells escolars, no
només al de les Illes Balears sinó als insulars i als municipals.

Per tant, senyors de l’oposició, en cap moment no s’ha
qüestionat la competència de cap director, Sra. Rita, a veure si
resulta que vostè du aquí una proposició no de llei que ni tan
sols coneix. No existeix cap ànim provocador en la incoació
d’un expedient, qualsevol govern a qualsevol moment,
qualsevol persona o qualsevol partit que hagi governat, s’han
obert expedients, perquè, Sra. Rita, li agradi o no li agradi, i ara
els diré la definició d’un expedient, perquè ja està bé de què ens
embullin, un expedient és un acte administratiu reglat,...

(Remor de veus)

..., ho apuntin, ho apuntin, i que provoca les seves
conseqüències depenent de la instrucció.

Senyors i senyores diputats, votarem que no a cada un dels
punts de la seva proposició no de llei i els deman, per favor, un
respecte absolut cap a l’instructor.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per part del grup proposant té la
paraula la Sra. Cristina Rita. Perdó, pel Grup Socialista.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, president, supòs que vostè ha quedat també tan
desorientat com nosaltres, després d’aquesta darrera intervenció,
la qual contestaré només en part, només en allò que es refereix
evidentment a la proposició no de llei que duem nosaltres aquí.

En primer lloc, vull agrair al Grup MÉS el seu suport a
aquesta proposició no de llei, nosaltres compartim amb vostè
que és bastant deplorable que la consellera no sigui present quan
es parla o vengui al darrer moment, com ha passat, quan hi ha
precisament una proposició no de llei que tracta de l’acció del
seu departament.

Jo, per tant, al Grup Popular només li contestaré el que deia
referit a la proposició no de llei i li voldria dir que no em sembla
normal que s’amaguin en procediments administratius i reglats;
miri, aquesta diputada és funcionària i ha estat instructora
d’expedients, no de caire laboral perquè no és la seva
especialitat, però sap perfectament, perfectament, ...

(Remor de veus)

... quina és la Llei de procediment administratiu, primera, i
en segon lloc, que no sàpiga llegir els meus propis escrits, les
meves pròpies..., vostè m’acusa sempre de no saber llegir, de no
saber entendre, però ja que m’acusi de no saber llegir la meva
pròpia proposició no de llei, crec que aquí ja ens passam, però
bé.

(Remor de veus)
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Jo li diré que no s’amaguin en procediments administratius
reglats, perquè vostès saben que aquests expedients no són de
caire laboral, com aquests 33 que ens treuen a cada intervenció,
aquests són expedients polítics, són persecucions, són
represàlies cap aquells que no pensen com vostès i, a més, ho
diuen, perquè estam en democràcia i les coses es poden dir o no,
Sra. Aguiló, quan es diu s’obren expedients, que és el que passa.
I l’institut de Marratxí s’havia caracteritzat per açò i la
conselleria els anava darrera des que van editar el vídeo del
2012 a favor de la llengua catalana, la llengua pròpia d’aquestes
illes que vostès han maltractat i maltracten, el darrer episodi el
tenim a IB3.

(Remor de veus)

Els expedients oberts als directors de Marratxí i de Maó són
desproporcionats, arbitraris i injustos, i no ho diu només
l’acusació, i s’han considerat per part de la comunitat educativa
com el que eren, una provocació, una mostra més de
l’autoritarisme de la conselleria, en cas contrari no haguessin fet
vaga el 80% de l’alumnat de l’Institut de Marratxí o no
haguessin dimitit en bloc tot l’equip directiu d’aquell institut,
els caps de departament i els coordinadors, després del segon
expedient al seu director.

Observin quina diferència, en el cas de Marratxí i de Maó,
amb una forta reacció en contra de la seva comunitat educativa,
o en el cas de la Colònia de Sant Jordi, on tots, pares i mares,
grups polítics i fins i tot la batlessa del PP demanen la
substitució del director i el cessament d’una professora fins que
la justícia aclareixi aquest cas. Fixi’ns quina diferència hi ha.
Açò és una mostra més, per tant, de la poca habilitat i
sensibilitat que demostren habitualment per tractar un colAlectiu
com el docent, el qual han maltractat durant tota la legislatura,
una manca de sensibilitat, un nord equivocat, una extrema
duresa en la gestió per part d’aquells que senten que el vot de la
ciutadania ja els posa en possessió de la raó absoluta, i que es
tradueix en aquesta manca de respecte cap als contraris que ha
exhibit des de fa tres anys.

Perquè açò han considerat vostès la comunitat educativa, els
contraris, i ací han aconseguit vostès, tot sols, que també la
comunitat educativa els considerés d’aquesta manera a vostès,
els contraris. Contraris a tot allò pel que havien treballat durant
anys, contraris a l’escola pública, contraris en educació, en
equitat i en igualtat, que compensa les desigualtats, que transmet
una cultura i una llengua, que és també una escola de
democràcia i de solidaritat, en els centres no només s’instrueix,
com ha dit vostè diverses vegades Sra. Aguiló, també s’educa,
com s’educa en el carrer, en el cinema, en la pràctica de
l’esport, en el lleure, tot educa i deseduca.

No sé si ara són capaços d’observar el canvi de tendència, ja
que m’ha dit vostè del nombre de manifestants, s’ha produït un
canvi de tendència en l’estratègia de la comunitat educativa,
almanco jo l’he observat, els docents, els pares i mares han
emprès un camí en positiu, un camí que prepara el canvi i
d’esquenes a vostès. Es treballa per a una alternativa al model
educatiu diferent del que han volgut imposar vostès per la força,
exemple d’açò serà el document que prepara el moviment
Menorca Edu21 i el que prepara a Mallorca les entitats reunides
entorn de la Plataforma del Pacte Educatiu. Per cert, vostè i el
president diuen que no ens hem assegut, sí que ens hem assegut,

però ens hem aixecat, ens hem aixecat després de veure la seva
(...), home i tant que sí,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... ens hem assegut, a dos experts vaig anar, en els dos becats
he estat jo present.

Per tant, tot això s’està organitzant des de les associacions
de directors, com per exemple, el congrés organitzat
darrerament, ...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, ha d’anar acabant.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí. I un altre és la declaració de la defensa de l’educació.

Ja per finalitzar, del Congrés de plurilingüisme jo destacaré
les conclusions dels experts que coincideixen també amb la
declaració darrera, unes conclusions que són també recollides
per tant i que es basa en l’autonomia de centres per adaptar-les
a la seva realitat; l’exigència de recursos econòmics i personals
suficients per garantir el dret a l’educació de tothom i en tractar
programes de millora, una nova regulació de l’ensenyament de
llengües i un pacte social i polític que reculli aquestes propostes
i fruit del consens, és a dir, tot el contrari del que fan vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la proposició... No, no, encara no.

Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 33 vots en contra i 24 a favor.

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