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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem. Bon dia, senyores i senyors. Començarem el
plenari del dia d’avui amb el primer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 8185/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accions per als joves en situació d'atur.

Primera pregunta, RGE núm. 8185/14, relativa a accions per
als joves en situació d’atur, que formula la diputada Sra.
Margarita Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots. Tornam a aquesta
cambra en un plenari ordinari, segons el que marca el
Reglament que aprovaren aquests que ara el critiquen. Nosaltres
també voldríem un curs parlamentari normal, sense circs ni
xous, però veig que hi ha coses que malgrat l’estiu no canvien.

(Remor de veus)

M’alegra que la primera pregunta d’aquest període sigui,
precisament, per a un dels colAlectius prioritaris d’aquest
govern, els joves, i especialment els joves que es troben en
situació d’atur. Amb el Partit Popular els joves sí són els
protagonistes i no dels eslògans o promeses sinó que són els
protagonistes dels projectes, les iniciatives i els resultats: una
reforma laboral que prioritza els joves, una estratègia
d’emprenedoria i ocupació jove inèdita a nivell nacional, un pla
d’ocupació de les Illes Balears que, per primer cop en aquesta
comunitat, destina 33 milions d’euros a aquest colAlectiu, una
reserva, per primer cop, del 50% de totes les places dels cursos
del SOIB per a joves, i un pla de garantia juvenil que garanteix
que cap jove no estarà més de quatre mesos sense una oferta de
feina, de formació o de pràctiques. 

Els resultats: 500 joves cada dia troben feina a Espanya, un
de cada tres joves que troba feina a Europa ho fa ja en el nostre
país, i a les Balears duim ja 26 mesos consecutius en què es
redueix l’atur entre menors de 25 anys, i és un dels colAlectius
en què més creix la contractació.

Tot i això som conscients que queden encara molts joves
esperant la seva oportunitat i que tenen les esperances
dipositades en el Govern dels resultats, perquè ja no es deixaran
enganyar més per les bones paraules. Per això, l’Institut Balear
de la Joventut s’ha implicat de manera decidida en la formació,
més de 250 tallers en el primer trimestre de l’any. 

Per això, li demanam avui, Sra. Consellera, en què
consistiran les accions destinades precisament als joves en
situació d’atur? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri,
efectivament, els joves són molt importants per a aquest govern,
i el primer que vàrem fer, precisament, és convertir l’institut,
l’Institut Balear de la Joventut en un centre propi per poder
donar cursos i certificats de professionalitat, per què?, perquè
consideram, efectivament, que la formació és prioritària per
poder aconseguir un lloc de feina així com toca.

Per altra banda, també realitza l’Institut Balear de la
Joventut moltes activitats directes amb els joves, però volem
destacar sobretot que el 2012 i 13 i 13 i 14 ha realitzat dos
certificats de professionalitat d’informadors juvenils, de 480
hores cada un. A part d’això, fora dels certificats, també ha
realitzat cursos d’anglès, d’atenció pública en anglès per 200
hores cada un. 

Dins el curs 2014-15 ja s’ha realitzat, precisament, s’han
realitzat cursos d’atenció pública en anglès i també el certificat
de dinamització d’activitats de temps lliure, d’educació infantil
i juvenil, de 310 hores. El segon semestre està previst que es
realitzin dos certificats més de professionalitat que són el de
docència de la formació professional per a l’ocupació, de 380
hores, i el de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure
d’educació infantil i juvenil, de 410 hores.

A part d’açò, que hi donam molta importància, com jo li he
dit, perquè la formació és clau per tot, eh?, per l’atur i per
aconseguir millors oportunitats a la vida, a part d’açò, l’Institut
Balear de Joventut té una oficina d’informació juvenil,
INFOJOVE, realitza assessories gratuïtes tant a nivell laboral
com a altres nivells, realitza tallers, té una borsa de feina,
administra un grup de treball de Facebook per a la recerca de
feina i intervé en molts de programes europeus. Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 8186/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reordenació de les instalAlacions
portuàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 8186/14, relativa a reordenació
de les instalAlacions portuàries, que formula el diputat Sr. Carlos
Luís Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE.

Gracias, presidenta. La náutica en nuestra comunidad,
además de ser un importante sector económico productivo
propio, cumple una importante función social, siendo un aspecto
esencial de ella las instalaciones portuarias. Este gobierno ha
desplegado un gran número de medidas efectivas en relación a
la náutica y sus instalaciones, así uno de los aspectos
importantes en que incide este gobierno es la optimización de
las instalaciones portuarias, entre otras aportando medidas para
actuar contra una problemática histórica como son las largas
listas de espera de amarres, años han tenido que esperar muchos
usuarios para conseguir un simple amarre. 

Recordemos al respecto, que la inactividad del anterior
gobierno llevó a agravar, entre otras, esta situación vinculándola
a la realización de planes directores portuarios. La triste realidad
fue que en toda la anterior legislatura ni uno de estos planes se
realizaron, además de la costosa dejadez de no cobrar ni siquiera
amarres ocupados.

Dentro de las medidas impulsadas por este gobierno,
respecto a la optimización de las instalaciones portuarias y la
situación de la necesidad de amarres, cabe citar la reciente ley
aprobada, la Ley 6/14, de 8 de julio, de modificación de la Ley
de puertos de nuestra comunidad, donde se establecen medidas
como la necesidad de que la administración portuaria aproveche
el tiempo de no utilización de los amarres en los puertos de
gestión directa para aumentar la oferta y garantizar amarres para
embarcaciones transeúntes, así como el registro actualizado de
amarres y la transmisión de los derechos de uso sobre éstos y
medidas para resolver el abandono de embarcaciones, tan
necesario en zonas de servicio portuario, o el impago de las
tasas o tarifas correspondientes.

Además, desde el ente público Ports IB se está llevando a
cabo la reordenación paulatina de las instalaciones portuarias
dependientes de la comunidad, actuación ésta de gran
transcendencia para el día a día.

Por ello, Sr. Conseller de Turismo y Deportes, le formulo la
siguiente pregunta: ¿podría explicar la situación actual de la
reordenación de las instalaciones portuarias que lleva a cabo
Ports de les Illes Balears?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè sap els
amarraments de les Illes Balears són un bé escàs, i les llistes
d’espera així ho demostren, per això es va decidir donar sortida
a totes les solAlicituds d’amarraments en els ports autonòmics i,
per tant, ha estat una prioritat per a aquest govern. Després
d’anys de feina, i gràcies a l’impuls polític que se li ha donat i
a la feina dels tècnics de Ports de les Illes Balears, podem dir
que s’ha fet un gran avanç aquesta legislatura. 

La reordenació de les instalAlacions ha suposat l’adjudicació
ja de 218 amarraments i a dia d’avui hi ha 218 persones que
després d’estar anys en una llista d’espera han rebut finalment
una carta d’oferiment d’amarrament i aquest estiu ja n'han
gaudit. Per instalAlacions portuàries en el Port de Pollença, per
exemple, s’han ofert 187 amarraments a un total de 203 usuaris;
a Portocristo s’han ofert 93 amarraments a 166 persones i ja se
n’han adjudicat 17; en el Port de Sóller s’han ofert 53
amarraments a 92 usuaris, dels quals ja se n’han cobert 34 i es
reiniciarà ara el procés per a un total d’aproximadament 200
places més; a la Colònia de Sant Jordi l’any passat ja es varen
oferir 26 places d’amarraments, cobertes totes; en el Port de
Ciutadella, des que es va iniciar el procés d’adjudicació l’any
2012, s’han cobert 54 amarraments, i Sant Antoni de Portmany,
en el procés d’adjudicació, serà de 299 amarraments i s’iniciarà
aquest mes de setembre.

Amb aquestes noves adjudicacions la llista d’espera global
s’ha vist reduïda en més de 680 persones: 203 a Pollença, 166
a Portocristo, 92 a Sóller, 27 a la Colònia de Sant Jordi i 197 a
Ciutadella a les quals s’afegiran més de 570 que estan en
tramitació pendent d’adjudicar en els propers mesos. Aquesta
reordenació donarà lloc a l’avanç més important des que
existeixen les llistes d’espera, amb un total de més de 1.400
expedients tramitats. A la fi haurem acabat amb la teoria i
moltes vegades amb la realitat que les llistes d’espera mai no es
movien. 

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 8187/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a decret d'horaris especials dels funcionaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 8187/14, relativa a decret
d’horaris especials dels funcionaris de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Fernando Rubio
i Aguiló del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular, pensam que és important tenir una funció
pública que estigui motivada, una funció pública a la qual hi
hagi, idò, una regulació jurídica i normativa estable en la qual
es pugui preveure i es pugui regular tot allò que fa relació a les
relacions laborals, al clima laboral dels treballadors i els
empleats públics de la nostra comunitat autònoma, perquè
d’aquesta manera podem tenir els millors professionals per
donar el millor servei públic als ciutadans i per això consideram
que és importantíssim fer el que s’ha fet durant aquesta
legislatura: apostar per una administració pública moderna, de
qualitat, una administració pública que tengui els millors
professionals, donant-li la millor formació i, efectivament,
regulant el marc jurídic, el marc normatiu, per tenir les millors
relacions laborals possibles.
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Per això li volem reconèixer i donar l’enhorabona perquè per
primera vegada el Govern de les Illes Balears regula els horaris
especials dels funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Pensam que per tenir aquesta administració, que
desitjam tots, moderna, àgil, eficaç, és necessari que aquests
treballadors puguin gaudir d’un bon clima laboral, a més que
tengui seguretat jurídica, és a dir, que les seves relacions
laborals estiguin ben regulades i ben determinades a la norma.

Cal posar de manifest el seu interès, també, per arribar a
acords amb els representants dels treballadors, quan parlam de
normativa laboral són importantíssims els acords a què es
puguin arribar amb els sindicats, i per això també li volem
reconèixer. 

Ens podria explicar en què consisteix aquest decret aprovat
el passat mes d’agost? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Com vostè deia, Sr. Rubio, aquest govern ha aprovat
per primera vegada el decret que regula els horaris especials
dels funcionaris de la nostra comunitat autònoma, de manera
que s’estableix a partir de dia 1 d’agost, que es va aprovar per
Consell de Govern, un marc normatiu global per a aquells
funcionaris que no tenen una jornada general, és a dir, l’horari
de set i mitja a tres i mitja o quatre i mitja sinó que funcionen
per torns i que fins ara no s’havia regulat a la nostra comunitat.

Amb això aconseguim dos objectius, en primer lloc, que tots
aquests serveis que es presten, que funcionen per torns, venguin
garantits amb uns horaris i amb una, com deia, un clima i unes
condicions laborals determinades, homogènies i concretes i,
després, que aquest personal també tengui aquesta garantia a
l’hora de prestar els seus serveis en aquests torns.

Hem de destacar que fins ara cada conselleria funcionava de
manera independent, de manera que regulava els horaris
especials del seu personal en funció de les seves peculiaritats,
i ara establim, d’aquesta manera, uns paràmetres generals que
donen més seguretat jurídica i més homogeneïtat a l’hora de
prestar aquesta feina. 

En concret, podem destacar que hi ha divuit colAlectius que
funcionen amb horaris especials; que hi ha uns paràmetres, per
exemple a destacar, com és que la jornada no pot superar
quaranta-vuit hores setmanals, això per a tothom; que entre
jornada i jornada hi ha d’haver com a mínim dotze hores de
descans; que el descans setmanal ha de ser com a mínim de
quaranta-vuit hores, i que s’ha de garantir com a mínim un
gaudi d’onze caps de setmana lliures a l’any per a tothom. 

Destacam que també s’han analitzat les característiques dels
divuit colAlectius i a més d’uns paràmetres generals després
s’han establert les regles específiques perquè cada colAlectiu
pugui fer els seus torns, per exemple, afecta, per destacar-ne
alguns, personal de biblioteques, de museus, inspectors
d’escorxadors, personal d’oficines de registre i atenció a la
ciutadania, personal d’emergències, ... També volem destacar,
per exemple, que el fet de regular els torns ens permet estalviar
determinades hores que es pagaven com a hores extres i
realment eren torns dins el mateix cos, dins el mateix grup de
personal funcionari.

Destacam, a més, que s’ha negociat aquest decret tres
vegades en la Mesa Sectorial de Serveis Generals, també s’ha
passat per comissió de personal, que va comptar amb el suport
de dos sindicats, UGT i CSIF, que dos es varen abstenir,
Comissions Obreres i USO, i això és una garantia de consens i
de qualitat, i que, com deia, una vegada més aquest govern posa
en marxa mesures que reestructuren l’administració, que
modernitzen i que donen més qualitat al servei que presten als
ciutadans. 

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 8188/14, de l'Hble. Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a creació d'una factoria d'innovació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 8188/14, relativa a creació
d’una factoria d’innovació, que formula el diputat Sr. Francisco
Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’Escola d’Organització Industrial
és una fundació del sector públic estatal dedicada a la formació
de professionals, a la producció i a la difusió de coneixement i
a oferir serveis de valor a les empreses, emprenedors i
administracions basats en els valors d’una economia oberta,
social, verda i digital.

La Direcció General d’Innovació i Desenvolupament
Tecnològic del Govern té, entre les seves competències, el
foment, la planificació i coordinació dels sistemes de
tecnologia, telecomunicacions i innovació a les Illes Balears, i
la Direcció General de Comerç i Empresa té la competència de
foment en aquestes matèries. 

El conveni signat, per tant, entre la Conselleria d’Economia
i Competitivitat i l’Escola d’Organització Industrial permetrà
fer bons diagnòstics, dissenyar plans d’acció i el
desenvolupament d’implantacions orientades a incorporar
innovació i desenvolupament a l’empresa, al mateix temps
suposarà la construcció de xarxes d’empreses, institucions
d’intercanvi de coneixement. Amb aquest conveni el Govern
posa damunt la taula, per a petites i mitjanes empreses, nous
models de gestió empresarial, metodologies, estudis, guies,
manuals, entre d’altres, que promouran nous models de gestió
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empresarials als quals ens porten les noves tecnologies, més
eficaços i més eficients per al teixit de les petites i mitjanes
empreses de les Balears que en ocasions tenen més difícil accés
a aquestes tecnologies.

És per això que avui li demanam, Sr. Conseller, què implica
per a les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears la
signatura del conveni entre la Conselleria d’Economia i
Competitivitat i l’Escola d’Organització Industrial per a la
creació d’una factoria d’innovació? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Señores diputados. Este convenio firmado
con la EOI, la Escuela de Organización Industrial, que depende
de la Secretaría de Estado de Turismo, tiene una finalidad, que
usted ha desarrollado, es principal y es importante. El proceso
de innovación está incorporado en las grandes empresas, es una
forma de supervivencia y es tener un equipo de personas
trabajando continuamente para mejorar el producto y el servicio
y para, de alguna forma, perdurar la compañía a lo largo del
tiempo. Son procesos que todas las grandes empresas viven día
a día y de alguna forma van transformándose y adaptándose a
las necesidades del mercado.

¿Qué nos ocurre con la pequeña y la mediana empresa? La
pequeña y la mediana empresa no tienen la estructura, la
infraestructura y el equipo humano necesario para desarrollar su
propia innovación. ¿Por qué? Porque de alguna forma trabajan
día a día por servir a su cliente y no piensan o no trabajan
mucho sobre el futuro. La innovación es trabajar sobre el futuro.

¿En qué consta el proyecto? El proyecto es un proyecto de
consultoría en el cual se van a atender entre 70 y 100 empresas
dentro de la actividad turística, dentro del sector turístico, que
hablando de las empresas de nuestras islas es hablar de todas las
empresas, del cual con consultoría propia se va a hacer, se va a
incorporar la actividad de innovación en cada una de estas
empresas, se va a pasar todo el proceso de trabajo donde una
empresa va a tener las cualidades y las capacidades para que la
innovación a partir de este momento sea una forma más de
trabajo. 

Además, ¿qué se va a hacer? Este es un caldo, esto es el
inicio para ir desarrollando talleres de trabajo y desarrollando
metodología que pueda ser trasladada de forma capilar a todas
nuestras empresas de las islas. Es ir incorporando la innovación
como un proceso más de trabajo y así ayudar a que en
momentos como los que hemos pasado la innovación hubiera
sido una buena herramienta para transformar y adaptarse a las
circunstancias. 

Este es un proyecto que está dotado de medio millón de
euros y se desarrollará durante el año 2015, empieza ahora en el
14 y todo el año 2015.

5) Pregunta RGE núm. 8189/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canal de Menorca a la
llista de LIC de la Xarxa Natura 2000.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 8189/14, relativa a Canal de
Menorca a la llista de LIC de la Xarxa Natura 2000, que
formula la diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
Partit Socialista va tornar a criticar ahir que els diputats del
Partit Popular puguem formular preguntes i va pretendre, fins i
tot, qüestionar la nostra feina en aquest parlament, idò, complint
amb la nostra responsabilitat com a membres d’aquesta cambra
volem demanar al Govern de la comunitat, quina valoració fa de
la recent decisió del Govern d’Espanya de proposar el Canal de
Menorca com a Lloc d’Importància Comunitària? 

Amb aquesta iniciativa una extensa superfície marina, entre
les illes de Mallorca i Menorca, es podrà incorporar a la Xarxa
Natura 2000, creada per la Directiva Hàbitats de la Unió
Europea. L’any 2007 el Projecte Life INDEMARES, liderat per
la Fundació Biodiversitat, ja va preveure aquesta protecció el
Canal de Menorca perquè era considerat una de les zones
prioritàries de conservació de les aigües espanyoles, i el mes de
novembre de l’any passat el Grup OCEANA, junt amb altres
entitats ecologistes, va donar suport a la seva declaració com a
LIC en considerar que constitueix un ecosistema vulnerable, i
va felicitar el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient per
impulsar aquesta actuació.

Una vegada ha prosperat la proposta volem demanar si seria
millor que aquestes aigües entre Mallorca i Menorca siguin
gestionades pel mateix Govern de les Illes Balears i també si
considera que la delimitació ha tingut en compte les zones
marines que la comunitat autònoma havia qualificat com a LIC.

Per tant, Sr. Conseller, com valora la proposta de declarar el
canal de Menorca com a lloc d’importància comunitària de la
Xarxa Natura 2000?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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. Sra. Diputada, la declaració
del canal de Menorca com a lloc d’interès comunitari per part
del ministeri és molt positiva, no només perquè té uns beneficis
clars mediambientals, sinó també perquè, des d’un punt de vista
formal, és una declaració que ha estat consensuada amb el
sector pesquer i també, com és lògic, amb els investigadors.

La protecció del canal de Menorca té el seu origen, com ha
comentat vostè, en el projecte Life in de mares, un projecte
finançat amb fons europeus a través dels quals es va aconseguir
cartografiar el fons del canal i obtenir així la caracterització
bionòmica d’aquest fons.

Amb la distribució de competències entre l’Estat i les
comunitats autònomes, les competències de la mar territorial
corresponen a l’Estat, i nosaltres pensam que ben bé és vera que
podríem, possiblement, gestionar-ho també nosaltres, és qualque
cosa de la qual n’hem parlat i a veure si en el futur és possible.
Però hem de dir també que la delimitació feta per l’Estat dels
LIC, dels llocs d’interès comunitari del canal de Menorca, ha
respectat les zones marines que prèviament la comunitat
autònoma havia declarat com a LIC, espais també molt propers
a les costes.

A partir de la informació recollida i juntament amb la
colAlaboració de les confraries de pescadors afectades, es va
decidir per part del ministeri aprovar la protecció d’aquesta àrea
per tal de conservar recursos d’aquesta zona. Aquest llarg camí
no s’acaba aquí, sinó que en el termini de sis anys, així ho
marca la normativa, s’haurà d’aprovar pel ministeri el pla de
gestió corresponent, i aquest s’aprovarà amb la colAlaboració de
la comunitat autònoma i també, per primera vegada, el contingut
d’aquest pla s’elaborarà conjuntament amb el sector pesquer, el
qual serà, a la llarga, el primer beneficiat d’aquesta protecció.

Hi va haver moments en què nosaltres hem pogut llegir i
escoltar gent d’aquest propi Parlament que deia que no volíem
nosaltres fer la declaració del LIC, supòs que ara hauran canviat
d’opinió. El que sí volíem i negociàvem era consensuar-ho amb
els primers afectats i els primers interessats que era,
precisament, el sector pesquer. Mentides que tenen les cames
curtes.

En conclusió, donat que les competències per delimitar
aquest àmbit marí és del ministeri, que ha respectat el LIC de la
comunitat autònoma, que els hàbitats i espècies a protegir són
de gran transcendència per a les pesqueries de l’arxipèlag, ja
que proporcionen zones de cria, i que amb la redacció del pla de
gestió s’haurà de comptar amb la colAlaboració de la comunitat
autònoma, des d’aquest Govern valoram de forma molt positiva
la inclusió d’aquest espai com a LIC dins la Xarxa Natura 2000.

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 8190/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment en la recaptació dels imposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 8190/14, relativa a augment en
la recaptació dels imposts, que formula el diputat Sr. Antoni
Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Cada dia coneixem nous indicadors que constaten la cada
vegada més sòlida sortida de la crisi i la reactivació econòmica
de la nostra comunitat autònoma. Fa alguns dies coneixíem que
el Govern de les Illes Balears havia augmentat en un 14,8% la
recaptació dels imposts propis i dels cedits a la comunitat
autònoma. Una notícia que hem de posar de relleu, sobretot
quan en els darrers anys, especialment a partir de l’any 2008, la
recaptació dels imposts propis va sofrir una fortíssima reducció
a resultes de la crisi econòmica i també de la incapacitat del
Govern de llavors per fer front a aquella situació.

I vull enllaçar aquesta notícia amb l’anunci per part del
Govern de la previsió de creixement econòmic per a l’exercici
del 2015, el qual es preveu serà de l’1,9%. Una cosa ve
relacionada amb l’altra, a més creixement econòmic, més
ocupació, més activitat i com a conseqüència de tot açò, més
recaptació d’imposts. Per tant, des del meu punt de vista, aquest
increment de la recaptació té molta importància, perquè vindria
a confirmar el que tots ja sabem, la cada vegada més clara
reactivació econòmica. De fet, són molts els indicadors que
donen senyals inequívocs que Balears surt de la crisi, basta
analitzar els índexs de confiança empresarial, els nivells
d’inversió privada, les dades de consum, les vendes de comerç
minorista, les xifres d’atur i de cotitzants, i ara també les dades
de recaptació dels imposts propis.

És per tot açò que vull demanar la valoració que fa el
Govern de l’augment, en un 14,8%, de la recaptació dels
imposts propis i dels cedits a la comunitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies Sr. Camps. Que la
recaptació de tributs propis i cedits, els gestionats per la
comunitat autònoma, és a dir, transmissions patrimonials, actes
jurídics documentats, cànon de sanejament i taxes s’hagi
incrementat, des de juliol del 2013 a juliol del 2014, en un
14,8% en el seu conjunt és una bona notícia. I és més una bona
notícia perquè aquest augment es produeix sense haver fet cap
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canvi normatiu en matèria de fiscalitat, com es va comprometre
el Govern de les Illes Balears en els pressuposts aprovats per
aquesta cambra per al 2014; és a dir, aquest increment de
recaptació es correlaciona directament i deriva directament
d’una major activitat econòmica i creixement de les nostres
Illes; major activitat i creixement econòmic que avui, Sr.
Camps, constitueix una evidència a la nostra comunitat
autònoma.

Aquest increment del 14,8% en la recaptació de tributs
propis i cedits també posa de manifest dues qüestions: primera,
crec també una evidència i una unanimitat en aquesta cambra,
dels defectes del sistema de finançament autonòmic, mentre els
tributs cedits i propis es correlacionen directament amb
l’activitat econòmica el sistema de finançament autonòmic del
2009 no es correlaciona, per tant enguany, malgrat pujam la
recaptació de tributs propis i cedits, l’IVA i l’IRPF, rebem
menys diners de l’Estat per aquests dos imposts, en concret 3,2
menys d’IRPF, 2,6 menys d’IVA.

I per una altra banda, aquest increment de recaptació també
de tributs propis i cedits, ens permet complir amb els ingressos
pressupostats en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma. I si mantenim aquestes dades per al final d’any
aquesta major recaptació contribuirà al compliment dels
pressuposts i al compliment de l’objectiu de dèficit públic.

Encara ens queden mesos complicats, però és evident que
les reformes que ha fet aquest Govern, les reformes necessàries
ens permeten treure les nostres de la crisi. I ara hem de ser
perseverants, perquè s’ha demostrat que aquesta política
econòmica dóna fruits, senyoria.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 8191/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultats acadèmics del curs 2013-2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 8191/14, relativa a resultats
acadèmics del curs 2013-2014, 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, si bé són conegudes
algunes dades sobre el curs passat, el Grup Parlamentari Popular
creu convenient que aquest parlament conegui directament de
la titular del departament les dades més significatives del curs
passat i la seva valoració. Davant les previsions catastròfiques
d’alguns i dels mal auguris d’uns altres, és important que es
coneguin les dades oficials del curs 2013-2014, és important, a
més, perquè aquest ha estat un curs per al canvi, per al canvi de
model educatiu. S’ha passat d’un model d’immersió lingüístic,
un model imposat, al trilingüisme, un model basat en la llibertat.

És per això que el Grup Parlamentari Popular li fa la següent
pregunta: quina valoració fa la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats dels resultats acadèmics del curs 2013-2014?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. La valoració
que es fa és bona i li diré per què és bona. S’havia pronosticat
que la introducció de l’anglès provocaria fracàs escolar, perquè
els alumnes no entendrien les matèries, açò, estadísticament,
científicament s’ha demostrat que és fals. Per què s’ha
demostrat que és fals? Doncs, molt fàcil, perquè precisament les
variacions de fracàs escolar que es produïen, per exemple, dels
cursos 2011 i 12 sense TIL i 12-13 sense TIL, les variacions són
quasi iguals que les que s’han produït entre el 2012 i 2013 sense
TIL i 2013 i 14 amb TIL.

Què vol dir açò? I açò són dades que posen els mateixos
docents i centres dins el GESTIB. Podem dir el que vulguem,
però són objectives. Què vol dir açò? Que Balears té la majoria
de grans docents, grans docents que han fet precisament que no
hi hagi fracàs amb la implantació del nou model, i açò està
demostrat estadísticament. Per açò vull donar l’enhorabona a
tots aquells que han volgut fer feina en pro d’una bona educació,
en pro d’eliminar política de les aules i en pro dels seus
alumnes.

I aquestes dades són indiscutibles, inqüestionables, i poden
ser verificades una a una i centre per centre. El fracàs a les Illes
Balears no ha augmentat i ara tenim les dades ja definitives.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 8192/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lluita contra la pobresa energètica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 8192/14, relativa a lluita
contra la pobresa energètica, que formula el diputat Sr. Jaime
Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Es
indiscutible que los indicadores económicos y de empleo en
España y especialmente en las Islas Baleares muestran que la
recuperación económica es ya una realidad.
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Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos que esta
tendencia llegue a todas las familias y personas de la sociedad
de nuestras islas, no obstante sabemos que hay familias y
personas que requieren de una ayuda extra para poder dejar
atrás situaciones de vulnerabilidad que dificultan su día a dia. Se
trata de casos en que la precaria economía familiar hace difícil
o imposible afrontar periódicamente los gastos fijos que se
derivan del hogar, representando esto un riesgo al no poder
permitirse estas familias el pago de los recibos de energía, un
servicio que es una necesidad básica.

Por ello, consideramos necesarias medidas de apoyo a este
tipo de situaciones, para evitar que éstas se puedan traducir en
un momento dado en el corte del suministro de energía eléctrica
o de gas en los hogares, ya que las repercusiones negativas que
esto acarrearía en el hogar, especialmente si allí resident
menores o personas mayores, serían nefastas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular sabemos que el
Govern tiene importantes programas y ayudas para cubrir las
necesidades básicas de personas de forma directa e indirecta a
través de los consells insulares y los ayuntamientos, no obstante
consideramos que hay que continuar pensando e innovando en
nuevas iniciativas que puedan ayudar a los ciudadanos que peor
lo están pasando, a fin de que tengan apoyos reales, rápidos y
efectivos para que se asegure el mantenimiento de unas
condiciones de vida adecuadas.

Ante todo esto, y con el convencimiento de que las medidas
que se adopten o impulsen con este objetivo redundarán en
beneficio de los colectivos más vulnerables, le pedimos a la
consellera de Familia y Servicios Sociales que explique los
beneficios que se derivarán del reciente acuerdo promovido por
el Govern de las Illes Balears de lucha contra la pobreza
energética.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta, gracias, Sr. Diputado.
Desde este gobierno somos muy conscientes que, pese a la
recuperación económica que, como decía el Sr. Diputado, es
una realidad ya, los cada vez mejores datos económicos en
nuestra comunidad autónoma, todavía hay muchas familias que
lo están pasando mal y todavía hay muchas familias que
necesitan ayuda de la administración para poder salir adelante.

También, como ha comentado el Sr. Diputado, se ha hecho
un esfuerzo muy importante por parte de este gobierno,
especialmente en materia presupuestaria, para aumentar el
presupuesto del plan de prestaciones básicas, para aumentar el
presupuesto de la renta mínima de inserción; estamos trabajando
con el tercer sector para desarrollar nuestra estrategia de
inclusión social. Pero también queremos seguir, como decía el
Sr. Diputado, innovando, buscando aquellas medidas que
puedan facilitar la vida a los ciudadanos, y por qué no también,

fijándonos, pues, en medidas y experiencias positivas que se
hayan desarrollado en otras comunidades autónomas o en otros
territorios de España y de Europa.

Y precisamente, como una de las mayores problemáticas que
tienen las familias es la imposibilidad de los pagos de los
recibos de energía, tanto de electricidad como de gas, desde la
Conselleria de Economía y Competitividad y la Conselleria de
Familia y Servicios Sociales, desde este govern se ha impulsado
un convenio entre la Federación de municipios de nuestra
comunidad y Endesa para poder promover un acuerdo entre las
dos partes y que se pueda facilitar la gestión de los pagos de
estos recibos a las personas que más lo necesitan. El objetivo es
facilitar y agilizar estas ayudas, que son los ayuntamientos los
que las dan directamente a las familias que están en una
situación de vulnerabilidad para el pago de la luz y del gas, a
través de este convenio que ya ha sido firmado por el presidente
de la FELIB y el director general de Endesa en Baleares.

Los consistorios que se adhieran al mismo se ha firmado un
convenio marco y los consistorios que se adhieran al mismo
podrán abonar directamente a la empresa eléctrica las facturas
impagadas por parte de las personas que son atendidas desde
Servicios Sociales. Además, se parará cualquier tipo de corte de
luz, y tampoco se van a generar intereses de demora. De esta
forma se facilita que aquellas personas que no puedan pagar
estos recibos se paguen a través de los ayuntamientos y es una
forma también para que los ayuntamientos puedan agilizar estas
ayudas.

Esta es solamente una de las medidas que desde este govern
estamos impulsando para que,  hasta que no sea la recuperación
económica y el pleno empleo una realidad total en Baleares, las
familias puedan contar con nuestro apoyo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 8193/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions en tecnologia contra el foc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 8193/14, relativa a inversions
en tecnologia contra el foc, que formula la diputada Sra. María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El valor mediambiental i paisatgístic dels nostres boscos crec
que és fora de tota discussió i és acceptat per tots, però hem de
passar de la filosofia als fets, i això crec que és una de les
principals virtuts que ha tengut aquest govern i aquesta
conselleria, que és millorar les inversions en el que fa referència
a la prevenció i a l’extinció d’incendis.
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Si a això li afegim l’aprovació del Pla forestal i del Pla de
prevenció d’incendis que està també dins els objectius ja duts a
terme dins aquesta legislatura, hem de concloure que és una
magnífica notícia que a l’any 2014 realment haguem estat
capaços de disminuir, de manera molt substancial, la superfície
que s’ha vist afectada per incendis i per conats d’incendis. Crec
que hi ha una dada que és molt significativa, enguany, amb 82
incidents, 77 conats i 5 incendis, sols s’han vist afectades 52,9
hectàrees.

Crec que aquest parlament ha de felicitar tant la direcció de
la pròpia conselleria, la direcció general, i sobretot el personal
que treballa perquè això sigui possible. Però aquest personal,
malgrat el bo que és, difícilment podria fer la seva feina si cada
any no s’invertís en la seva preparació, en què tenguin els
vehicles, les comunicacions, els materials en bon estat de
conservació i en molts de casos nous, i no es trobin, com
passava no fa massa, amb que tendríem bombes espatllades,
vehicles de més de deu anys i cap espai de concentració per a la
brigada aerotransportada, com ara té Son Bonet.

Per tot això, Sr. Conseller, volem que faci arribar a tot
aquest personal d’IBANAT la felicitació de la diputada que li
parla i estic segura de tots els diputats de la cambra, i li
demanam que ens expliqui quines són les inversions, sobretot
per a temes nous en tecnologia que es fan des de la conselleria
i d’aquest govern per millorar el temps de resposta i per evitar
la desgràcia que sempre és un incendi. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada,
efectivament enguany tenim un any on hi ha més incendis, més
nombre d’incendis que l’any passat, però amb moltes menys
hectàrees. És vera que les circumstàncies meteorològiques
també manen moltes vegades, però també és vera que el fet que
tenguem els mitjans suficients i la gent preparada i formada i
amb ganes d’afrontar aquestes situacions difícils també ajuda
molt que els incendis no prenguin més força.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
realitza un esforç continu d’integració de les noves tecnologies,
sobretot també de cara a incrementar el nivell de seguretat i
d’eficàcia de l’operatiu d’extinció. La principal inversió que
s’ha realitzat aquests darrers anys, i ja enguany està totalment
en vigor, és la incorporació de la nova xarxa TETRAIB; això
vol dir que tots els equips nostres de comunicació estan
implicats en la lluita contra el foc i a més disposen ara d’una
xarxa molt bona de comunicació entre ells mateixos: emissores
del personal, emissores en els vehicles d’IBANAT, emissores
i bones comunicacions entre els avions i els helicòpters
d’extinció i també dels facultatius forestals i del grup tècnic
d’extinció fan que tot funcioni molt millor.

Enguany també el que hem fet ha estat incorporar noves
càmeres d’observació, càmeres d’observació per a la detecció
d’incendis forestals a zones d’alt risc, concretament n’hem
incorporades tres més: una a Na Burguesa, una al Puig de Son
Sant Martí i una a Alfàbia, les quals permeten l’observació en
temps real tant de si hi ha un incendi o quan hi ha un incendi
també de cap on se’n pot anar.

Recentment, també hem presentat l’aplicació iBosc, que és
una plataforma cartogràfica capaç d’integrar tota la informació
necessària per fer front a un incendi; el model de combustible
vegetal que hi ha, la localització de les unitats operatives
d’extinció en temps real -això és importantíssim, saber on tenim
els nostres efectius en cada moment-, els punts d’aigua
disponibles dins totes les Illes Balears, les línies elèctriques que
hi ha, els camins d’accés, les zones protegides, els punts crítics
pel que fa a la possible progressió del front d’un incendi, i fins
i tot els punts més sensibles per a la flora i fauna dels nostres
espais naturals.

En definitiva, s’ha fet tot un cúmul d’inversions. També,
com ha dit vostè, a Son Bonet, hem fet unes noves instalAlacions
a la base de Son Bonet, perquè tot el personal de la brigada
d’extinció helitransportada estigui en bones condicions. Més de
2 milions d’euros invertits en aquests tres anys que duim, que és
el que demostra realment quan hi ha interès a defensar-se contra
el foc. L’anterior legislatura, tan sols 44.000 euros.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 8195/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a esdeveniments d'aquest estiu a
Magaluf.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE 8195/14, relativa a esdeveniments
d’aquest estiu a Magaluf, que formula la diputada Sra. Isabel
Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, els darrers deu anys de la
seva trajectòria professional ha estat alt càrrec: set a
l’Ajuntament de Calvià i tres, els tres darrers, a la Conselleria
de Turisme. La realitat turística de Magaluf li és ben coneguda.

El producte turístic de gatera, de 24 hores d’alcohol, i la
percepció que aquí tot es pot fer, ha agafat tanta força que hem
estat i som notícia a tot Europa per aquest motiu. I no ha acabat;
pel que veim el descontrol arriba a tots nivells. Per això li
deman, Sr. Conseller, quina opinió li mereixen aquests fets. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, tenim
absolutament, si parlam dels fets puntuals, que supòs que es
referirà a això, tenim la mateixa opinió, tret que l’hagi canviada,
que tampoc no m’estranyaria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. El que ha passat a Magaluf, Sr.
Conseller, no és una anècdota, no és un fet circumstancial o
irrellevant, passa cada dia, és un fet instaurat. És la
conseqüència directa de la inactivitat, de la inoperància del
Partit Popular a l’Ajuntament de Calvià i al Govern, i el que fins
ara s’ha fet per abordar aquesta qüestió ha servit per posar de
manifest greus problemes municipals que deu conèixer, ja que
empresaris de la zona, pel que hem vist publicat, se senten
desemparats, i s’associaran per protegir-se dels excessos
municipals. Quasi res.

Però no ha servit per aturar el que cada dia ha continuat
passant. Per això volem saber què és el que farà per controlar
aquest producte turístic que ha desbancat qualsevol altre, perquè
parlar i no fer res, podent-ho fer, és perceb com a tolerància.
Amb la convocatòria del Consell Assessor de Turisme, que en
tres anys no s’havia reunit ni estava constituït, ni amb la
campanya de bones pràctiques, això no s’arregla. Si no s’hi
aferra ben fort, Sr. Conseller, aquest bou continuarà a lloure,
farà el seu camí, continuarà fent mal, i vostè n’és responsable.

La política turística d’aquests tres anys ha ignorat de forma
clamorosa la creació de productes alternatius al de sol i platja i
aquest és el resultat. De què serveixen el Pla integral, la llei, el
decret, les meses, els fòrums? Jo li ho diré: paper banyat, més
places turístiques, edificis amb més plantes, més reunions. Ha
cercat l’origen d’aquest producte? S’ha assegut amb els
majoristes de viatges i amb els empresaris que l’organitzen i
comercialitzen? 

Sr. Conseller, el mamading, el balconing, la corrupció
policial i la política, com la confessió de l’exconsellera de Salut,
militant del Partit Popular, degraden la nostra marca turística de
forma irreversible. Aquesta és la seva herència, la nefasta
herència que ens està deixant el Partit Popular.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, m’està
demostrant que la passada legislatura, quan vostè era consellera
de Turisme del consell insular, sense competències, realment no
les tenia, però tampoc no s’assabentava del que passava a l’altre
costat.

(Remor de veus)

Miri, només li donaré dades i li parlaré de model turístic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor, silenci. (...) la paraula, per favor.

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

Li parlaré... Jo era a Calvià...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

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

Jo era... Li donaré una altra informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, no té l’ús de la paraula.

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

Jo era a Calvià i la passada legislatura, la passada
legislatura, vàrem demanar tota una sèrie de reunions a la
passada consellera i al passat president i no ens varen respondre,
precisament, precisament per declarar zona turística madura
Magaluf, on vostès no varen fer absolutament res. Només li
donaré un parell de dades, miri. Primer...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...el consell assessor, el consell assessor vostès la passada
legislatura no el varen reunir mai. Nosaltres l’hem reunit i
s’estan fent coses.

(Continuen els aplaudiments)

Segon: s’han declarat dos projectes d’interès autonòmic que,
com pot veure, donen els seus fruits; vostès estat absolutament,
absolutament en contra. S’estan fent modificacions i reformes
integrals d’establiments turístics. S’estan fent augments de
categoria; sap quants d’augments de categoria a Magaluf hi va
haver la passada legislatura?, zero; sap quantes inversions varen
fer vostès la passada legislatura a Magaluf?, zero. Nosaltres ara
començarem amb la reforma de bulevard de Magaluf.
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Miri, nosaltres parlam de model turístic -Llei de turisme, pla
integral-, i és incontestable que les dades que hi ha d’inversió,
més de 70 milions d’euros invertits a la zona de Magaluf, a la
marina, a Melià i BCM. Això és el que s’ha de fer, i el que no
s’ha de fer són com declaracions que vostè fa a segons quins
mitjans de comunicació a nivell nacional, on diu que aquí hay
turistas que se tiran por los balcones, quan li parlen també de
lloguers turístics. Això és la promoció que vostès fan quan els
ho demanen, això és el que ajuda el model turístic d’aquí.

Només li diré una altra cosa més: nosaltres apostam pel
canvi, apostam per no fer marxa enrere en el nostre model
turístic, en el model turístic pel qual aposta pel sector privat, no
només aquest govern, el sector privat, i que vostès hi estan
absolutament en contra, perquè varem estar amb lleis dels anys
noranta, sense desenvolupar reglaments, sense convocar
consells assessors, sense fer absolutament res en aquelles..., no
només en aquesta, a altres zones turístiques que nosaltres sí que
feim. Vostès continuïn en el no al model turístic actual i ens
ajudaran molt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.11) Pregunta RGE núm. 8196/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a amagar informació sobre les prospeccions.

Onzena pregunta, RGE 8196/14, relativa a conveni relatiu
a amagar informació sobre les prospeccions, que formula la
diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aquest estiu han
passat tres fets molts grossos producte de l’herència del Partit
Popular. L’expresident Matas, del Partit Popular, ha entrat a la
presó; l’exconsellera Castillo, del Partit Popular, confessa que
ha falsejat el concurs de Son Espases; i l’actual govern del Partit
Popular ens menteix respecte de les prospeccions petrolíferes.

Sr. Conseller, volem saber si, d’aquest informe que van fer
els tècnics de la seva conselleria el juliol de l’any passat
respecte de sondejos de l’any 2013, vostè en va tenir
coneixement immediatament, i també volem saber, Sr.
Conseller, quan l’organització Tursiops li va entregar un
informe on se li advertia dels sondejos que el juliol de 2013
podien afectar les aigües més properes de l’illa d’Eivissa i que
va denunciar el grup ecologista GEN, per què va ocultar aquesta
informació, Sr. Conseller? Ens pot dir si havia informat el Sr.
President? 

I li deman, per favor, que no em digui que l’informe que hi
ha a l’expedient administratiu ja és suficient perquè així ja era
públic. Crec que la seriositat del tema i la intelAligència dels
ciutadans mereixen una resposta a l’altura de les circumstàncies.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, aquest
conseller i aquest govern no han ocultat cap informe relatiu als
diferents projectes per a la realització de prospeccions
acústiques. Tots els informes tenen el seu registre de sortida,
són públics i s’han remès en la forma que toca a les
administracions competents en cada cas. Per tant és fals que
s’hagi amagat cap informació ni una; senzillament, Sra.
Diputada, és mentida.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per tant entenc, Sr. Conseller, que
vostè sí en tenia coneixement el juliol del 2013, que s’havien fet
aquests sondejos. Digui’m si sí o si no. Prou de farsa, Sr.
Conseller. Estam parlant d’un tema massa seriós perquè vostè
es burli d’aquest parlament i d’aquests ciutadans. Ja n’hi ha
prou. És molt fàcil anar a una manifestació, vostè i el Sr.
President, posar-se en primera fila i agafar una pancarta i dir
que estan en contra de les prospeccions, i després, quan
s’inicien sondejos l’any 2013, vostès callin. 

Em pot dir, Sr. Conseller, si va informar el president -sí o
no- que s’havien iniciat aquests sondejos? 

I deixi, per favor, ja d’escudar-se en la legislatura del senyor
“ZP”. Ara també hem vist que tot allò de Magaluf...

(Remor de veus)

...tot el de Magaluf és també culpa de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

...dels anteriors governs. Expliqui la veritat. La veritat,
desgraciadament, em tem que és que vostès ja han claudicat
davant Madrid perquè a Madrid els han dit que callin, i que
estan disposats a autoritzar aquestes prospeccions. 

Per què, Sr. Conseller, a la interpelAlació del dia 18 de febrer
del 2014 no va dir ni “mu” quan ja sabia vostè que aquest
informe s’havia fet? Li deman dues coses: incoï un expedient
respecte d’aquests sondejos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, hem de
dir la veritat, com bé diu vostè, i per tant hem de recordar d’on
ve; ja ho crec, que vostè no vol que es recordi!, perquè vostè
estava asseguda a un consell de govern, eh?, que ni es va
assabentar -o diu que no es va assabentar- que li feien unes
prospeccions des de l’any 2008, es preparaven. L’única
resolució...

(Alguns aplaudiments)

L’única resolució a dia d’avui que autoritza unes
prospeccions a les Illes Balears la va fer, l’any 2010, el Sr.
Rodríguez Zapatero amb vostès asseguts al Consell de Govern;
això és el que va passar.

(Més aplaudiments i remor de veus)

I en aquesta comunitat governaven vostès a totes les
institucions, i em sap greu haver-ho de dir així, perquè sempre
li he dit, sempre li he dit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, per favor...

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

...a tots i sobretot al Sr. Bonet, amb el qual hem estat debatent
més això, que això hauria de ser una qüestió de defensar-nos
tots contra les prospeccions, però vostès no fan més que botar
del carro i foradar les rodes del Govern.

(Més remor de veus)

Bé, allò trist del cas és que vostès no se n’adonaren, del que
passava?, això és allò trist? Per informar-los una vegada més de
les gestions demà tendrem una compareixença, perquè la veritat
és que avui, amb el temps que tenim, no hi ha temps suficient.
Aquí hi ha mil i busques de fulls de tots els informes que hem

fet nosaltres amb les prospeccions, contra les prospeccions, des
que nosaltres som aquí, i aquí hi ha el que vostès feren, un full
en blanc, el veu?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Això és el que vostès feren, un full en blanc. Els hauria de
caure la cara de vergonya d’haver-me empès de la manera que
ho fan quan aquí és l’únic govern que ha estat, amb el president
del Govern al front, l’únic govern que ha estat -balear- en contra
de les prospeccions des del primer moment, ha estat el nostre,
i l’únic que li deman, i amb això voldria acabar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

...a pesar de tot el que vostès fan, és que recapacitin una mica,
que es posin devora el Govern; darrere no, perquè ja no em fii
de vostès, darrere no els vull tenir, devora el Govern per donar-
nos suport i defensar-nos contra les prospeccions petrolíferes,
que és el que no volem i que és l’enemic.

(Continua la remor de veus)

Voldria sincerament pensar que recapacitaran i ens ajudaran
en aqueixa batalla, que serà difícil.

Gràcies.

(Remor de veus i aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 8203/14, de l'Hble. Diputat
Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a prospeccions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 8203/14, relativa a prospeccions,
que formula el diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Per allà no importa que es justifiquin
a l’hora de fer preguntes buides al Govern, però estaria bé que
els membres del Govern les contestassin, alguna de les que fa
l’oposició.

Sr. Conseller, els termes de la nostra... -ho intentaré, ja que
no ha sortit abans- els termes de la nostra pregunta són molt
clars: va informar vostè el president dels sondejos sísmics
detectats pel Govern de les Illes Balears a les nostres aigües el
mes d’abril de 2013? És una pregunta que només admet, com ha
dit la meva companya, un sí o un no, si és que no té res a
amagar. Contesti’m un sí o un no: va informar aquell senyor
d’allà sí o no? De què va informar?
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Això és un informe del seu govern, aquí té el logotip del
Govern balear, i aquí diu, juliol de 2013, supòs que va anar al
ministeri amb un ofici signat per vostè, que diu: “Lo peor es que
tenemos constancia de que las campañas de sondeo mediante
airguns se iniciaron en abril, en concreto tenemos registros de
hidrófonos correspondientes a los días 16 y 17 de abril, con
cadencias regulares de baja frecuencia en intervalos
regulares...”; vol que li continuï llegint? Va informar d’això el
president sí o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Abril, difícilment puc
informar el president de la realització de sondejos sísmics a les
nostres aigües si aquells no hi han estat. No hi ha hagut sondejos
sísmics a les nostres aigües!...

(Alguns aplaudiments)

I vostè ho ha anat repetint continuadament, i això també és
fals. L’informe que vostè mostra no diu això, eh?, l’informe,
precisament aquest, diu a moltíssims de quilòmetres, devers
300, i això és fora fins i tot de les aigües jurisdiccionals. Aqueix
informe no ho diu però el de Tursiops Sea (...) sí que ho diu.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

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

Per tant, home!, siguem seriosos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Miri, és que l’únic que ens deixen clar és que no tenen
vergonya. O sigui, com és possible que en més d’un any, que en
més d’un any, de juliol de l’any passat a ara, i davant un fet tan
greu que no és qualsevol cosa...? Aquí diu: “s’han fet sondejos
sísmics”, i ho diu un informe seu, i també hi ha un informe
d’una ONG d’un altre moment que també diu que se n’han fet.
I a què responien, si no eren aigües de les Illes Balears? No és
un informe que se suposa que ens afectava? Home!, siguem
seriosos.

Com és possible que un tema que no és qualsevol tema, que
és un tema d’estat, és un tema de legislatura, el president no ho
sapigués?, que hagués de sortir a fer el ridícul el president a dir
“no, jo és la primera notícia que tenc”, aquest estiu. És que ja
m’ho imagín. I tot això que hem fet de declaracions
institucionals en aquest parlament, de propostes de front comú,
mai contestades...? Tot això què ha estat, un paripé? És que ja
me’l veig gestionant el “marró” aquest estiu. “Tranquil, Joserra,
que son unos cañonazos sin importancia”.

Home!, és que de veres que no és seriós. No són creïbles.
Aquest informe és seu. Que es pensava que no el trobaria enmig
d’aquest totxo de documentació que els vaig demanar? Home!

Sap el que sap més greu?, que tots aquests informes, tots,
diuen que les prospeccions des del minut número 1, que són els
sondejos sísmics, són nefastes per a la nostra comunitat i per a
les nostres aigües, per a la nostra fauna marina, per a la pesca,
per als fons marins, i vostès, en aquest any i busques que ho han
sabut, no han fet res. Idò se’ls han acabat les excuses. Ja sé que
vostè no se n’anirà, ja no li tornarem a demanar que se’n vagi,
o en tot cas demà li ho tornaré demanar a la compareixença,
però almanco assumeixin les responsabilitats que tenen. Se’ls
han acabat les...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. No té la paraula, Sr. Diputat, ja ha
acabat el temps.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Miri si conec aquests informes que els vàrem fer nosaltres,
eh?, els informes que les prospeccions són negatives els vàrem
fer nosaltres. Vostès no en feren ni un, eh?, ni un!, en feren, ni
un.

(Alguns aplaudiments)

Miri, efectivament, jo sense cap dubte..., jo sense cap dubte
no pas report al meu president d’una cosa que no estic segur.
Vostè possiblement sí, sense cap dubte...

(Remor de veus)

... i per descomptat no aniré a dir al president: “Escolti, un
hidrofon ha sentit un renou que ve de més de 300 quilòmetres,
que no s’ha fet aquí, que sense cap dubte no sabem d’on ve ni
d’on no ve, que l’hem sentit a les aigües balears però que sense
cap dubte no està dins les aigües de les Illes Balears, ni molt
manco”. Per tant sense cap dubte que no. Vostès funcionen
d’una altra manera, ja ho sabem; ho sé perquè em vaig trobar
900 expedients aturats a la Comissió Balear de Medi Ambient
i que supòs que devien fer una festassa quan en treien un.
Vostès, res de res.
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I vostè, Sr. Abril, escolti, vostè era director general de la
Conselleria de Medi Ambient, eh?, de Medi Ambient! Què va
fer?, no se’n va adonar, tampoc, de tot el que passava?, no se’n
va adonar, del que passava?

(Remor de veus)

Estàvem embambats? Com estàvem, Sr. David Abril?

(Alguns aplaudiments)

Per tant, home, un poquet de seriositat, Sr. David Abril.

No s’entén; no s’entén gens que vostès, essent director
general, ara que es romp les camisetes, no presentàs que va tenir
temps dos mesos per presentar, com tots vostès, una impugnació
als jutjats contra la resolució que hi va haver. Abans m’han dit
que nosaltres no pintam res a Madrid; i vostès què pinten a
Madrid, si els varen publicar al BOE i no els varen comunicar
res? I el mes greu no és això, Sr. David Abril, el més greu és
que ho justificaren, i demà també els ho... Sí, sí, vostè també,
por acción o por omisión; vostè, amb la condició d’estar
assegut a la cadira, el que fos, va aguantar. Vostè se n’havia
d’haver anat; només n’hi va haver un, que se’n va anar aquella
legislatura, Joan Lladó. Tots els altres aferrats a la cadira amb
cola. Vàreu aguantar tot amb la condició de seguir.

Per tant no em doni lliçons vostè de dignitat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 8197/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressuposts de l'Estat per al 2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 8197/14, relativa a pressupost de
l’Estat per a l’any 2015, que formula el diputat Sr. Marc Pons
i Pons, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, des de l’any
2011, en què el Partit Popular va arribar al govern, les
inversions de l’Estat a les Illes Balears no han aturat de reduir-
se. Cada any que passa el Govern central inverteix menys que
l’any anterior a la nostra comunitat autònoma. Així en el 2014
s’han executat menys inversions que en el 2013, en el 2013
menys que en el 2012, i en el 2012 menys que en el 2011. En
total en tres anys la reducció ha estat del 60% d’inversions,
mentre que -i li ho vull recordar- a altres comunitats autònomes,
les dues Castelles, per exemple, o Galícia, les inversions estatals
no han aturat d’incrementar-se. De fet, Sr. Conseller, no fa falta
que li recordi que en l’actualitat les Illes Balears es troben a la
cua de les inversions de l’Estat; és allà on el Govern d’Espanya
menys inverteix de totes les comunitats autònomes. 

Per això, li volia demanar, Sr. Conseller, ara que el Govern
estatal encara està confeccionant els pressuposts per al 2015 i
sabent que en aquests pressuposts de 2015 serà on es fixaran les
inversions de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears voldríem saber, Sr. Conseller, quines gestions ha
realitzat el Govern de les Illes Balears per incrementar les
inversions de l’Estat en els pressuposts generals de 2015?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, hom pateix impotència
quan explicam les coses, i vostè, invariablement, manté el
mateix discurs. Siguin blanques, siguin negres, tant fa.
Contestant la seva pregunta, els consellers del Govern i els seus
equips han mantingut i mantenen reunions i fan les gestions
amb els diferents ministeris del Govern central per tal que els
pressuposts generals de l’Estat de 2015 reflecteixin aquelles
inversions que són necessàries per a les nostres illes amb una
feina que, com vostè sap, ens portarà fins a desembre d’enguany
amb l’aprovació definitiva dels pressuposts generals.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha manera de rebre
una resposta, li demanaré d’una altra manera, Sr. Conseller, avui
això va de folis blancs i en aquest foli blanc hi ha totes les
inversions que ha solAlicitat el Govern de les Illes Balears
davant el Govern de l’Estat, cap ni una, aquesta ha estat la
resposta per escrit repetida més d’una vegada per part del
vicepresident cada vegada que se li ha solAlicitat. Per açò, li
tornam a demanar, volem saber, quins projectes ha presentat
davant del Govern de l’Estat per aconseguir millorar les
inversions de l’Estat a les Illes Balears. Perquè si no ho feim
així tornarem a tenir uns pressuposts on resultarà que seguim a
la cua de tota Espanya. Presentaran aquesta vegada alguns
projectes?, ens pot dir quins, Sr. Conseller?, o tornaran a repetir
la història de l’any passat on per maquillar els pressuposts es
varen inventar, en el període d’esmenes al Senat, inversions en
depuradores que anaven sense partida pressupostària? I açò, Sr.
Conseller, convindrà amb mi, no pot seguir així. 

Voldríem saber i voldríem tenir una resposta, i és més, Sr.
Conseller, miri, des del Grup Socialista li farem una proposta,
una proposta, almanco creim que s’hauria de marcar un
objectiu, deixar el Govern amb el mateix nivell inversor per part
de l’Estat que hi havia quan vostès varen arribar...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

... hi ha altres comunitats autònomes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Sr. Diputat, no té la paraula.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, hem parlat tantes vegades
d’això que és... li ho torn a dir, impotència. Escolti, vostè manté
i continua mantenint els mateixos números, tant fa que vagin a
despesa corrent, vostè diu que és inversió, com sempre fan
vostès, posen el cartellet, després fan allò que els dóna la gana
i el que vengui que hagi de justificar 157 milions de despesa
d’inversions destinats a despesa corrent, no? 

Jo li vull dir és que són uns pressuposts generals de l’Estat
que es presenten també complicats perquè el sostre de despesa
baixa un 3,2% per a l’any 2015... sí, no, no, escoltin, baixa un
3,2% per a l’any 2015, i les gestions que estan fent les
conselleries van dirigides als tres factors d’inversió que ha fixat
el Govern de les Illes Balears, depuració d’aigües, I+D+I i
energies renovables. 

Per altra banda, jo no estic segur que l’Estat hagi entès que
si hi ha poca inversió almenys la que faci ha d’anar destinada a
afegir valor als nostres principals sectors productius i, per tant,
ha de canviar la seva política inversora en un eix que anava
dirigit fins ara a transports de viatgers via AVE a altres
polítiques d’inversió, sobretot, com li deia, en depuració
d’aigües, I+D+I i energies renovables. En aquest aspecte, per
exemple, és una bona notícia per a les Illes Balears el règim
retributiu especial de les Illes Balears en matèria d’energies
renovables que ha aprovat el Govern, que ha aprovat...
inversions, a vostè li és igual, les envia a despesa corrent. No
em parli d’inversions...

(Remor de veus)

... no em parli d’inversions que li són igual. 

Per tant, nosaltres continuarem fent feina en defensa dels
interessos dels ciutadans de les Illes Balears i és evident que
després de tres anys convèncer-los a vostès és impossible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 8198/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nou cas de corrupció amb Son Espases.

Catorzena pregunta, RGE núm. 8198/14, relativa a nou cas
de corrupció amb Son Espases, que formula el diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Acaba de dir el conseller que nosaltres, el pacte, deixa el
problema perquè l’arregli qui vengui, talment allò que va fer el
PP amb Son Espases o Palma Arena, lamentablement
d’actualitat. D’actualitat perquè hem hagut d’assabentar-nos
d’una nova noticia relacionada amb corrupció, diversos
dirigents polítics del Partit Popular durant l’etapa de presidència
de Matas, com una exconsellera de Salut o un exregidor de
Palma, han declarat voluntàriament que varen cometre un
delicte, el canvi de catalogació i compra del solar i posterior
adjudicació de l’hospital de Son Espases seguint les ordres del
llavors president del Partit Popular. Aquesta confessió, per mor
del penediment d’importantíssims exalts càrrecs de la nostra
comunitat, s’afegeix a les investigacions i condemnes ja en ferm
que han caracteritzat aquella vergonyosa etapa de la nostra
història recent.

És per això, i davant la tèbia resposta del govern actual que
voldrem saber avui, a l’inici del curs polític, quina opinió li
mereix al Govern?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. 

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Sr. Bonet, la información que tiene este gobierno del
caso que usted propone es, supongo, la misma que tiene usted,
la que ha aparecido en los medios de comunicación. A partir de
ahí le diré que este gobierno tiene una posición firme en contra
de cualquier atisbo de la corrupción, venga de donde venga.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula.
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EL SR. BONET I BONET.

Me sorprende, Sr. Gómez, porque está rodeado de gente
que estaba en ese gobierno. No es pot mirar cap a una altra
banda, no es pot pretendre que el que va succeir pertany a una
etapa oblidada de la nostra història, el partit que vostè
representa deu encara moltes explicacions a la ciutadania, Sr.
Gómez. Estam davant el cas de corrupció, de presumpta
corrupció si tant vol, més greu que mai no s’ha conegut a la
nostra comunitat autònoma, un cas que, en aquells moments,
l’oposició ja va denunciar quan varen requalificar els terrenys
i quan es va adjudicar l’obra, un cas sobre el qual hi ha gent
encara en primera línia política que han de saber de què parlam
perquè es trobaven o bé treballant per a aquell govern o bé
compartint les decisions en el més alt nivell, fos en el Govern,
en el mateix Consell de Govern o a l’Ajuntament de Palma o a
la Conselleria de Salut.

Al govern actual, al partit del Govern, li correspon fer un
exercici de transparència, li correspon parlar clar, no aixecar
cortines de fum com han intentar fer aquest estiu, cortines de
fum que ens fan malpensar que encara queden moltes coses per
saber. Parlam de la confessió d’altíssims responsables polítics
del Partit Popular, militants destacats, que han confessat que es
varen fer trampes en la qualificació del solar i l’adjudicació de
Son Espases. Crec que mereixem una resposta i no fum. Els
ciutadans mereixen una resposta i o bé la dóna el Partit Popular
o s’arribarà a saber en els tribunals, com ha succeït ja amb els
casos que han condemnat exdirectors generals, exconsellers o
fins i tot tot un expresident d’aquesta comunitat autònoma,
alguns d’ells ja a la presó, tots ells exmembres d’aquell govern
del qual res de bo no es pot reivindicar, res de bo no es pot
reivindicar d'aquell govern.

Parlin ara, idò, Sr. Gómez, i no esperin que siguin els
tribunals que novament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.  

EL SR. BONET I BONET:

... destapin les vergonyes inconfessables de l’anterior govern del
PP.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Bonet, ustedes siguen
en la estrategia de siempre, acusando y pidiendo explicaciones
a los demás cuando ni siquiera se dignan a dar explicaciones de
los casos que les afectan a ustedes. Por ejemplo, no han dado
explicaciones del caso Multimedia, recientemente hay un medio
de comunicación que está diciendo que, presuntamente, parece
ser que ustedes tienen un buen chiringuito montado ahí.
Tampoco les hemos escuchado hablar de Marivent, que hay

algunos miembros de su partido imputados. Tampoco les hemos
escuchado hacer ningún comentario de esta reciente sentencia
de lo contencioso administrativo en el que tilda de contrario a
derecho, es decir, ilegal, la adjudicación de un contrato para el
mantenimiento de unos tramos de carreteras, hecho en el año
2010, desde la presidencia del consell, teniendo un
departamento precisamente de carreteras. No hemos escuchado
nada.

Mire, Sr. Bonet, ustedes cada vez que se apunta algún
presunto caso de corrupción en seguida intentan sacarle punta
y no son capaces de entender que la corrupción nos afecta a
todos, a todos por igual, ...

(Remor de veus)

... y es responsabilidad de todos combatirla. Ustedes tuvieron la
oportunidad de apoyar al presidente Bauzá precisamente en las
pasadas elecciones cuando propuso que no fuesen imputados en
las listas electorales, y ustedes miraron para otro lado, silbando,
pero no quisieron hacer caso de esta propuesta, se equivocaron.

Con el tema del hospital recientemente el presidente Bauzá
ha manifestado claramente y en público que va a apoyar la
creación de la comisión de investigación, y esto me parece que
es una postura inequívoca y contundente de estar en contra de
la corrupción. Queremos que se investigue, que se llegue hasta
el final, que los ciudadanos sepan realmente qué es lo que ha
pasado en torno a este caso, pero le diré que igual que se va a
investigar toda la gestión que hizo el gobierno del Partido
Popular también se va a investigar toda la gestión que hizo el
gobierno del pacto en la construcción del hospital y en el
complementario que aprobaron ustedes. Vamos a meter luz a
todo lo que sucedió en la construcción del hospital, incluso
vamos a... incluso se va a estudiar la construcción del puente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. 

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

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.15) Pregunta RGE núm. 8199/14,de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a normalitat a l'inici de curs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 8199/14, relativa a
normalitat a l’inici del curs, que formula el diputat Sr. Lluís
Maicas i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.
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EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, creu que el curs
comença amb normalitat?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. El que sí li
puc dir és que aquest govern allò que vol és que aquest curs
comenci amb ilAlusió dels nins i les nines per aprendre, per
retrobar-se amb els infants, amb els companys, ilAlusió del
professorat i dels docents precisament per ensenyar i fer que
aquests alAlots de cada dia sàpiguen més. Aquesta és amb la
ilAlusió que vol el Govern que comenci aquest curs, perquè un
govern vol pau, un govern vol tranquilAlitat. Li he de dir que en
aquesta cambra en aquests moments els únics, tal vegada,
interessats que no comenci amb normalitat són vostès. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies. Sra. Consellera, fa pocs dies la comunitat educativa
li enviava un missatge d’unitat clar i contundent i alhora li
anunciava la vaga de dia 15. El curs, dissortadament, no
començarà amb normalitat, però això, d’ençà que vostès
governen, ha esdevingut una anormalitat normal. La seva
alAlèrgia al diàleg, la seva patològica fòbia al consens i la seva
natural inclinació a la imposició dificulten qualsevol
apropament, qualsevol acord que tendeixi a resoldre un conflicte
que vostès han creat, encès i enquistat, sinó a la seva rigidesa
ideològica, a la seva escassa voluntat de pactar. Creuen estar en
possessió de la veritat i això els fa molt perillosos. Excepte el
suport d’un parell de grupuscles ultres, amb els quals
comparteixen interessos obscurs, vostès han quedat tot sols
defensant arbitrarietats que fracturen de suport científic, de
planificació, de mitjans. Vostès, com a govern, tenen tota la
responsabilitat d’intentar redreçar una situació que a tothom
causa, si més no, perjudicis i molèsties i que els docents
pateixen de forma molt dura. 

Al seu capteniment ideològic, però, cal afegir-hi una
incompetència i una ineficàcia professionals que freguen la
inutilitat, ni tan sols són capaços d’aplicar la seva pròpia
normativa de forma clara. Tot ho improvisen i interpreten de
forma esbiaixada, fins el punt que les seves instruccions, sovint
orals, en comptes d’aclarir afegeixen confusió als inspectors i
als claustres. 

Afortunadament, senyora, tenc l’esperança i la convicció
que aquest serà l’últim curs que no comença de forma normal,
haurà tengut el dubtós honor de ser, en la meva opinió, la pitjor
consellera d’Educació de la democràcia, no només per la seva
ignorància sobre temes educatius sinó, i sobretot, pel seu
tarannà rígid i no gens procliu a negociar sinó a ordenar, pel seu
desgovern educatiu, per les seves mentides i pel seu menyspreu
envers els docents i la docència. Nosaltres també volem, per a
alumnes, pares i docents, un curs normal i, atès que tenc temps,
m’agradaria que transmetés al seu company Company, que ara
no hi és, que ens pot tenir al darrera i que la seva cita guerra
civilista no és oportuna a un parlament democràtic. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. No
s’autoproclamin comunitat educativa, comunitat educativa és
molta. A mi em fa gràcia quan resulta que surten quatre
persones i s’autoproclamen comunitat educativa. Vostès troben,
sincerament, que el Partit Popular no representa, no té ningú de
la comunitat educativa? Jo crec que no, jo crec que no, i açò és
així. No em digui que no dialogam, aquest govern dialoga i va
dialogar i sempre ha dialogat amb els representants democràtics
dels treballadors, que són els sindicats. Aquest govern ha tancat
el millor pacte d’interins en molts d’anys, i no ho dic jo, ho va
dir un representant sindical. Aquest govern està assegut en
aquest moment precisament per millorar les condicions dels
docents d’aquestes illes, i açò és diàleg. Ara, jo comprenc que
vostès no volen que dialoguem, i també li diré una altra cosa,
diàleg no vol dir rendir-se, i aquesta consellera no es rendirà, no
tenguin cap dubte. Diàleg vol dir cedir i compartir moltes coses,
i açò és el que fa aquest govern.

La ineficàcia de la meva feina la valorarà el temps, vostè no
la pot valorar en aquest moment. Jo sempre he dit, i n’estic tan
convençuda, que la història ens jutjarà. Record quan deien
vostès i pronunciaven que hi hauria fracàs educatiu per
l’aplicació del TIL, i resulta que els primers resultats que tenim
ara enguany no diuen res, no hi ha hagut fracàs. I, per què no
diuen res d’açò? No n’hi ha hagut, de fracàs, no, senyor, perquè
les estadístiques no enganyen, ningú no ho diu, què els fa por
que triomfi el model de trilingüisme?, quina por han de tenir?
És una millor competència de les tres llengües, de la llengua
pròpia de les Illes Balears, del castellà i de l’anglès, de què
tenen por?, de què el Partit Popular pugui fer una llei que vagi
bé?, de què els nostres estudiants millorin? Hauríem d’anar
junts en açò i no separats.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 8194/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 8194/14, relativa a dades
d’atur, 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.
Reiniciam un nou període de sessions on tenim la satisfacció de
poder tornar a plantejar, una vegada més, dades molt positives
en matèria d’atur. Juny, juliol i ara aquest darrer mes d’agost
continuen la cadena, des de fa vint-i-dos mesos consecutius, de
reducció de les xifres de l’atur, setze mesos consecutius
generant ocupació neta i una dada important, Balears té avui
20.344 aturats menys que fa tres anys, quan l’esquerra ens va
deixar una duplicació absoluta en nombre d’aturats, de 37.000
a 83.000, 46.000 més en quatre anys.

Les xifres d’aquests darrers tres mesos continuen marcant
mes a mes aquesta confirmació que anam bé, que avui hi ha més
de 20.000 persones menys a l’atur que fa tres anys, que
cadascun d’aquests 20.344 aturats menys són persones, persones
amb cara i ulls que recuperen la seva dignitat personal perquè
no hi ha major desigualtat social ni major despesa social que la
que provocà la política econòmica destructiva de feina que
vàrem patir a les Illes Balears. Amb un increment, a més,
significatiu de la contractació indefinida crec que amb aquests
índexs positius el gran projecte polític reformista impulsat pel
Partit Popular s’està complint. La recuperació econòmica
comença a ser una realitat visible, malgrat la constant
negativitat d’alguns i, Sr. Conseller, a aquest grup parlamentari
sí li interessa la seva valoració sobre les darreres xifres de l’atur.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada. Es verdad, cada mes, y
llevamos muchos meses, estamos construyendo el cambio de
tendencia que en ámbito de desempleo, en ámbito de afiliación
esta comunidad está experimentando en los últimos meses, un
cambio de tendencia claro, evidente que además mes a mes se
van sumando indicadores nuevos que lo que hacen es empezar
a hablar de que todos nuestros sectores de la actividad están
generando empleo y están contratando personas. Eso es bueno
para las épocas de mayor producción, que estamos  hablando de

verano, y eso será bueno y será bueno para las épocas del último
trimestre del año, el primer trimestre del año 2015.

¿Qué llevamos? Llevamos veintidós meses consecutivos
disminuyendo el paro, quiero decir que estamos hablando de
casi dos años en que las cifras de desempleo están mejorando.
Comparado con el año pasado, que ya fue un año positivo,
hemos disminuido más de un 10% la cifra de desempleados,
7.118 desempleados menos, la mayor caída desde el año 1996.
¿Sectores? Todos los sectores productivos, construcción,
industrias, servicios, todos están mejorando y están contratando;
paro juvenil, veintiséis meses mejorando el indicador de
desempleo en el ámbito juvenil, un 7% menos que el año
pasado; larga duración, parados de larga duración, once meses
consecutivos disminuyendo este indicador, un 8% menos de
parados de larga duración. Y si vamos por islas, todas, todas, y
en este mes Menorca, han mejorado de forma ostensible este
indicador de desempleados, han generado empleo.

Si vamos a filiación, estamos hablando de haber recuperado
en el mes de agosto un tercio de la pérdida de empleo que se
produjo en el peor año de crisis que ha tenido esta comunidad,
el año 2008, casi un tercio de personas que perdieron empleo
han recuperado, y estamos trabajando ya para construir el año
2008.

Seguir dando indicadores, estos indicadores nos están
demostrando el cambio de tendencia, pero esto es sencillo:
reformas necesarias, es decir, ajustar la legislación a las
necesidades actuales; pagar al sector productivo el dinero que
teníamos comprometido y que les debíamos; ajustar la
administración a su dimensión; gastar lo que tenemos. Todo eso
se ha traducido en confianza, la confianza la ha recogido el
empresario, está invirtiendo y está generando puestos de trabajo.
Y además estamos avanzando en la mejora de la calidad del
puesto de trabajo, por tanto es un buen momento para esta
reflexión y un buen mes.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 8204/14,de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a comissió d'investigació de Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 8204/14, relativa a comissió
d’investigació de Son Espases, que formula el diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, una prèvia, no sé si
es replantejarà la continuïtat del conseller de Medi Ambient,
després que avui hagi quedat clar que a vostè l’han fet anar a
manifestacions, ha fet declaracions contra les prospeccions i li
varen ocultar que el 2013 havíem patit ja prospeccions a les Illes
Balears.



6356 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 137 / 9 de setembre del 2014 

 

Bé, passant a la pregunta, l’adjudicació més important que
s’hagi fet mai a les Illes Balears d’una obra pública, per volum,
ha estat Son Espases, parlam de 635 milions d’euros, adjudicats
inicialment per a 30 anys, Sr. Bauzá. Les confessions que hi ha
hagut davant la justícia de l’exconsellera de Salut, la Sra. Aina
Castillo, i l’exregidor d’Urbanisme, el Sr. Rodrigo de Santos,
que han confessat que es varen manipular els procediments per
a l’elecció dels terrenys i adjudicació de les obres. Som davant
un fet molt greu que s’investiga en aquests moments per via
judicial.

Però és evident que hi ha tot un seguit de responsabilitats
polítiques que també s’han de dirimir i que el Parlament de les
Illes Balears no pot quedar fora d’aquestes responsabilitats
polítiques. Per això, el Grup Parlamentari MÉS va registrar, el
dia 22 d’agost, una petició de creació d’una comissió
d’investigació, en seu parlamentària, precisament per esbrinar
tots els elements de judici que hi va haver en aquest
administratiu, no per jutjar, perquè això correspon, evidentment,
al poder judicial, sinó per modificar tots els aspectes legislatius
i reglamentaris que siguin necessaris.

La postura inicialment del Partit Popular no va ser positiva,
la Sra. Cabrer va fer declaracions dient que si ja hi havia una
investigació judicial, la parlamentària no tenia sentit; la Sra.
Núria Riera, en nom del Govern de les Illes Balears, també va
descartar aquesta investigació, però vostè la setmana passada va
dir, i d’això evidentment n’estam contents i ho celebram, va dir
que, efectivament, aquesta investigació parlamentària s’havia de
fer.

Ara el que pertoca, Sr. Bauzá, és saber si aquesta
investigació es farà sense dilacions i si investigarà tot el que
s’hagi d’investigar i que venguin a la seu parlamentària
evidentment totes aquelles persones responsables i siguin
demanades, per tant, pels grups parlamentaris, per tal que
venguin a donar comptes i s’esbrinin aquestes responsabilitats
polítiques en seu parlamentària, que és on toca, amb llums i
taquígrafs, i davant tota l’opinió pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre la
pregunta.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia i moltes gràcies, Sr.
Barceló. Com vostè sap, la setmana passada vaig anunciar, amb
motiu de la celebració de les jornades parlamentàries del Partit
Popular, que no seré jo qui posi el més mínim problema perquè
s’investigui tot el que faci referència a la licitació, adjudicació
i construcció de l’hospital de Son Espases, qüestió que torn
reafirmar avui en aquesta cambra parlamentària.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, crec que em quedaven set o vuit segons, Sra. Presidenta.

(Intervenció inintelAligible de la Sra. Presidenta)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, molt breument. Sr. Bauzá, tenim sis mesos, amb sis
mesos hem de ser capaços que aquesta comissió d’investigació
faci la seva feina i que amb sis mesos evidentment compareguin
aquí totes aquelles persones que hagin de comparèixer:
l’expresident, per descomptat, estarà d’acord que comparegui;
l’exconseller, per descomptat, Sr. Bauzá...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Gràcies.

Sr. President, si vol intervenir.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, vaig impulsar
amb la meva formació política un congrés obert perquè tots els
afiliats poguessin decidir, la primera vegada que es feia a
Espanya. Vaig prendre decisions molt dures i contundents en
contra de la corrupció en el meu partit i evitar que qualsevol
afiliat amb mesures cautelars fos al partit, de manera que havia
de deixar la nostra formació. Vaig ser el primer a anunciar que
no duria cap tipus de persona imputada a la constitució i
elaboració de les llistes electorals, locals, insulars i
autonòmiques, la primera vegada que es feia a Espanya. I vaig
ser el primer d’Espanya, la primera persona a Espanya que vaig
presentar i vaig fer públic tot el meu patrimoni, amb còpia de les
notes registrals de totes les meves propietats.

(Remor de veus)

Encara que a qualcú no li agradi, això simplement ho dic
com a simple exemple que el meu compromís és total i absolut
a favor de la regeneració i de la transparència. I per això he dit
que donarem suport a la constitució d’aquesta comissió
d’investigació de tot el que fa referència a l’hospital de Son
Espases, des de la seva licitació i adjudicació fins a la seva
construcció. Tot el que fa referència a la legislatura 2003-2007,
quan governava el Partit Popular, i tot el que fa referència a la
legislatura 2007-2011, quan governava el pacte de progrés, que
jo crec que no tendran res a dir en aquest sentit.

Si es fa així, precisament haurem aconseguit el que la
ciutadania vol, confiar almenys un poc més amb els polítics.

Sr. Barceló, jo som el primer que vull, com se sol dir, que
haya toda la luz y taquígrafos sobre tot el que faci referència a
la licitació, adjudicació i construcció de l’hospital Son Espases;
que actuï la justícia; que s’investigui tot el que s’hagi
d’investigar; que s’arribi fins al final i que cadascú assumeixi
les seves responsabilitats.
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Sr. Barceló, mentre jo sigui president no acceptaré ni
toleraré el més mínim dubte de corrupció, ni a la meva formació
política mentre jo sigui president, i molt menys al Govern de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 8200/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a prioritats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 8200/14, relativa a prioritats,
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, benvingut a aquesta
cambra a contestar sobre els problemes que tenen els ciutadans,
ja que s’hi ha negat tot l’estiu. Vull començar aquest curs
parlamentari i parlar del tema que preocupa molt els ciutadans
d’aquesta terra i que preocupa molt els socialistes que és
l’educació pública.

Vostè ha creat un conflicte mai vist en el sistema educatiu,
exclusivament per la seva obsessió per les retallades i per les
seves dèries ideològiques, i ens torna condemnar a tots, pares,
mares, alumnes, docents, a començar un curs escolar que no és
normal, Sr. President.

I per què no ho és? Li posaré un parell d’exemples: aquest
dijous, el Tribunal Superior decidirà sobre la suspensió cautelar
o no del Decret TIL per a aquest curs escolar que comença
d’aquí a tres dies; el 70% dels projectes TIL no han estat
aprovats per la Conselleria d’Educació, amb el desgavell que
això suposa; continua convocada una vaga indefinida i dilluns,
dia 15, hi ha vaga. Vostès acaben d’imposar uns serveis mínims
que varen ser declarats ilAlegals pel Tribunal Superior
precisament l’any passat. Per què vostès no acompleixen
aquesta sentència?

I tot aquest abús de poder, Sr. President, es mescla amb tres
anys de retallades injustes, de mala gestió, de desgavell absolut
dins la conselleria, de negació absoluta del diàleg, de poder
parlar, perquè vostè encara no ha tengut en tres anys ni cinc
minuts per parlar amb la comunitat educativa.

Després d’aquesta herència, Sr. Bauzá, l’educació no és una
prioritat, és evident, o no és cert?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre la
pregunta.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, i bon dia,
Sra. Armengol. L’educació no només ha de ser una prioritat per
a mi, que ho és, hauria de ser una prioritat per a tots. I ho he dit
en moltes ocasions, i ho repetiré totes les vegades que siguin
necessàries, perquè crec que qualcú encara no s’ha adonat, no
tendrem, Sra. Armengol, un futur millor si no tenim una millor
educació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Continua igual, eslògans,
paraules buides de contingut i fets irrefutables. Sr. President, du
tres anys governant, tres anys governant en una època de crisi
econòmica, vostè no creu que els ciutadans ja tenen prou
problemes perquè, a més, vostè  els en creï més amb l’educació
pública que mai no havien existit.

Sr. President, du tres anys de retallades i d’imposició a
l’educació pública. I com que li he explicat moltes vegades les
retallades injustes que vostè ha fet, només em cenyiré a una
avui: ahir mateix el denunciava COAPA pel no pagament de
800.000 euros als menjadors escolars; hi ha infants que van a
classe sense poder fer una menjada diària. Vostès obliguen als
pares a avançar un pagament de les beques de menjador escolar,
de doblers que no tenen, i els docents que vostè critica tant, de
la seva butxaca posen doblers perquè els nins puguin menjar.
Això és el que passa a la realitat, Sr President.

Ja es veu ben clar que vostè ha decidit que l’educació sigui
una arma electoral i per un grapat de vots se juga el present i el
futur d’aquesta comunitat autònoma, i això, Sr. President, és
inadmissible. Li deman, per favor: reuneixi la comunitat
educativa i acabi amb aquest...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyora...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... desgavell que només vostè ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Armengol, gràcies.
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Te la paraula el president del Govern, si en vol fer ús.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, miri,
normalment, per millorar s’han d’afrontar canvis i quan un
afronta canvis també sorgeixen reticències, és normal, i encara
hi ha més reticències quan més necessaris són els canvis que
s’han d’afrontar. L’educació a les Illes Balears no funciona i
aquest és un fet irrefutable, i ens hauria precisament d’interessar
a tots.

I una educació, perquè millori l’educació, i una educació que
garanteixi que al final de la seva formació obligatòria tots els
nins puguin parlar i escriure perfectament les nostres dues
llengües i un tercer idioma, que és l’anglès, encara que vostè
digui que no, crec, i la majoria dels pares pensen que és una
millor educació, encara que vostè digui que no.

Miri, no fa falta que jo li pugui recordar que és absolutament
necessari tenir un domini cada vegada més important de l’anglès
per poder progressar laboralment, encara que vostè no ho
cregui. I no fa falta que jo li pugui recordar que a la majoria dels
pares els interessa, els agrada que els seus fills puguin estudiar
anglès a una educació, a una escola pública, sense pagar hores
extres. I encara que vostè no ho cregui, a la immensa majoria de
pares els agrada que els seus nins puguin aprendre les nostres
dues llengües per igual, com, a més a més, diuen les darreres
sentències del Tribunal Constitucional.

Sra. Armengol, encara que vostè no ho cregui, l’educació és
molt més que una qüestió lingüística i és fonamental, Sra.
Armengol, que no es faci política a les aules, encara que vostè
ni ho cregui, ni hi estigui d’acord. Aquí podem fer tota la
política del món, aquí, en aquesta cambra parlamentària, aquí
podem fer tota la política; a les aules, a les escoles no s’ha de fer
política mai, encara que vostè no hi estigui d’acord.

Sra. Armengol, vostè només vol treure de l’educació un rèdit
electoral, la seva prioritat política és l’educació. Per a nosaltres
l’educació és una prioritat bàsica, social i fonamental. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 7127/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
garantia juvenil a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 7127/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de garantia
juvenil a les Illes Balears.

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
diputada Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats. El
Programa europeu garantia juvenil defineix d’una manera molt
específica el colAlectiu al qual van dirigides tot un munt
d’actuacions, són la gent jove, de 16 a 25 anys, que no estudia
ni fa feina; no només els joves en atur, sinó els joves inactius
que no estudien. Una realitat quantificada d’acord amb els
criteris de la Unió Europea que posa en marxa aquest programa,
un colAlectiu vertaderament difícil, també a la nostra comunitat
autònoma. Són 31.300 els joves a la nostra comunitat autònoma
que ni estudien ni fan feina. Son el 31% de la població jove, i
per tant, en aquest sentit, és una realitat dura; que estic
convençuda que ha de ser una prioritat, però açò s’ha de lluitar
cada dia, s’ha d’activar, com diu l’eslògan del programa de
garantia juvenil, i per tant aquest és avui l’objecte de la nostra
interpelAlació.

Els joves que no estudien ni fan feina no fan res més que
créixer, un 13% en tres anys. Així com baixen, sí, Sr. Conseller,
li passam l’EPA, segon trimestre, la suma dels joves aturats més
els joves inactius que no estudien, la definició que precisament
assenyala la Unió Europea a l’hora d’actuar. Aquesta
simplement és la realitat, una realitat que també va lligada
obligatòriament que els joves ocupats, ocupats, que fan feina,
cada vegada són menys a la nostra comunitat autònoma, menys,
menys. I que la taxa d’atur no fa res més que créixer.

Aquesta és la realitat, taxa d’ocupació dels joves, segon
trimestre, podem comparar què fem. Perdem joves ocupats.

Davant açò, la garantia juvenil defineix un objectiu, un
compromís, garantir a tots els joves menors, o entre 16 i 25
anys, rebin una bona oferta de feina, acció formativa, educativa,
de formació professional, d’aprenentatge o període de
pràctiques, des que acaba l’educació formal o 30 dies de quedar
a l’atur.

A partir d’aquí el Govern de l’Estat, via reial decret llei, com
ens té acostumats, el 5 de juliol, aprova les mesures
d’implementació del programa de garantia juvenil. No debatrem
aquí, ni crec que n’hagi de ser objecte, la quantia econòmica, la
qual valoram que és insuficient, o que el colAlectiu només abasti
fins als 25 anys, quan es proposa que es treballi amb joves fins
a 30 anys, o la divisió o la distribució de la gestió dels recursos,
50% per a l’Estat, 50% a repartir entre totes les comunitats
autònomes. I d’aquest 50% que es queda l’Estat a l’hora de
gestionar aquest programa de garantia juvenil, es dediquen
exclusivament al que s’anomenen subvencions o incentius a la
contractació.

Per tant, són tres temes evidentment que són objecte de
debat, ben segur, a altres indrets, i per tant aquí, simplement, i
creim que és el fonamental, aterrar en la responsabilitat de la
nostra comunitat autònoma, garantir l’efectivitat del programa
de garantia juvenil.
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Primeres preguntes que volem posar damunt la taula
obligatòriament: per què es crea un registre únic al marge dels
registres de joves aturats del Servei Públic d’Ocupació? Quants
joves hi ha registrats, després de dos mesos d’haver-se obert
aquest registre?

Quantes i quines han estat les feines que aquest responsable
aquí, a la nostra comunitat autònoma, és capaç de treballar i
comunicar als joves perquè s’inscriguin a aquest programa, i
perquè, sobretot, per què un programa en paralAlel separat dels
serveis públics d’ocupació?

Han fet, Sra. Consellera, la inscripció dels 6.555 joves en
atur que estan inscrits el mes d’agost al SOIB? S’han incorporat
a les llistes del programa de garantia juvenil? Perquè, a més a
més d’aquests, hi ha els inactius. Quina feina hi ha feta?

Segon grup de preguntes: què és com ha implicat que es van
comprometre aquí, a un debat parlamentari, com han implicat
les entitats juvenils i els sectors d’altres administracions o
empreses. Quantes administracions? Consells insulars i
ajuntaments són entitats colAlaboradores en aquest moment en
el programa de garantia juvenil? Ajuntaments em pens que
només n’hi ha dos de tota Balears; de consell insular cap, ni tan
sols, evidentment, els presidents dels consells insulars, als quals
supòs que no els preocupa el tema respecte de l’ocupació
juvenil, cap.

I empreses? Quantes empreses de la nostra comunitat
autònoma s’ha sumat a aquesta estratègia? N’hi ha 584 a nivell
estatal que colAlaboren, quantes són de Balears? Quina feina ha
fet la conselleria per implicar tota la societat en aquesta feina
oblidada a favor d’un objectiu que diem que és prioritari, els
joves i la feina? Els joves que no estudien ni fan feina.

Tercer bloc de preguntes: si la conselleria és la responsable
als quatre mesos que un jove s’inscriu en aquest registre, li ha
de donar una resposta, una resposta formativa o de feina que
funciona a través dels incentius. No, no, parlar de formació,
però formació..., el pla de garantia juvenil, la formació no és un
programa de 60 hores, ni tan sols de 70 hores, el programa
d’implantació de la garantia juvenil defineix la formació que
s’ha de donar als joves amb uns mínims. Un mínim per als joves
que no tenen experiència, els cursos han de ser d’un mínim de
150 hores, i per als joves que necessiten complement d’un
mínim de 90 hores. És a dir, tota la formació que no arriba al
mínim de 90 hores o de 150, no serveix com a oferta formativa
dins el programa de garantia juvenil.

Per tant, la pregunta d’un dels portaveus del Partit Popular
abans, de dir què fa l’Institut de la Joventut, el qual fa molts de
cursos, en aquest moment en té 10 de penjats; d’aquests 10 que
hi ha penjats, no n’hi ha cap que superi les 150 hores, i n’hi ha
4, un 40%, que superen les 90. Quines són les prioritats
d’atendre els joves? Quins joves són prioritaris per a la
conselleria a l’hora d’atendre? Quines ofertes els ofereix si no
hi ha ofertes per a joves que no tenen formació ni experiència
laboral en aquest moment. I a totes les pàgines de la conselleria
de tota l’oferta formativa de què disposa en aquest moment,
només un 20% supera les 200 hores per curs.

Per tant, quin és el pla de mesures que la conselleria posarà
damunt la taula per oferir a cadascun d’aquests joves?

El Pla d’ocupació del Govern de les Illes Balears assenyala
que enguany ha de destinar 15 milions d’euros al programa de
garantia juvenil. Recursos extraordinaris específics: quines són
les mesures, perquè supòs que avui ja les tenen aclarides, amb
quines mesures justifica la despesa de 15 milions d’euros amb
programes lligats a garantia juvenil? I l’any que ve 11, però
enguany, que ja som a punt d’acabar, que sabíem que es posaria
en marxa en el segon semestre, quines són les actuacions
quantificades que justifiquen la despesa dels 15 milions d’euros,
compromesos en el pla d’ocupació?

Aquestes en definitiva són avui les preguntes que preocupen,
es va obrir el registre dia 7 de juliol, han passat dos mesos, amb
dos mesos quina és la feina feta pel Govern, qui té la
responsabilitat de garantir l’eficiència d’aquest programa de
garantia juvenil? Repetim, amb 6.555 joves registrats a l’atur,
en el que fa referència al mes d’agost, i amb una quantificació,
criteri europeu de 31.300 joves que ni estudien ni fan feina a la
nostra comunitat, amb una implicació obligada per acord
parlamentari d’entitats juvenils i d’altres institucions. I per tant,
totes aquestes preguntes ens agradaria que vertaderament fossin
contestades.

És una oportunitat, la garantia juvenil, amb tots els
problemes que hi pugui haver, estam convençuts que és una
oportunitat, i ho hem dit així en múltiples ocasions, no hauria de
ser una frustració, ha de ser una oportunitat. I en aquest sentit,
batallarem i treballarem, però ha de ser una oportunitat que es
vegi, es comuniqui i s’hi actuï. Per tant, creim que ha de ser una
oportunitat, no només d’incentius que fa l’Estat, que són
mesures conjunturals, que si vol un altre dia evidentment
n’haurem de parlar, perquè incentivar els minitreballs
evidentment per part nostra ens costa entendre de la manera
com està establert, però com a oportunitat la formació.

I en aquest sentit, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, ha d’anar acabant.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... aquest programa de garantia juvenil hauria de ser una
oportunitat per a molts de joves i d’una vegada per totes canviar
el model en el sentit de competir i de guanyar competitivitat per
incrementar la formació de la gent i no per a rebaixa dels salaris
o dels costs salarials. Per tant, oportunitat front a frustració,
aquest és l’objectiu d’aquesta interpelAlació i de la nostra feina.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, la Sra. Consellera,
Joana Maria Camps, per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament, coincidim amb vostès que la garantia juvenil és
una oportunitat que s’ha d’aprofitar. Precisament respon a la
concepció que l’atur juvenil que hi ha a Espanya des de fa
moltíssims anys, prou anys, és estructural i no conjuntural, tal
i com havien previst altres governs, precisament perquè creim
que és estructural hem pres aquestes mesures tan potents i s’ha
fet feina amb Europa amb el tema de la garantia juvenil.

Precisament per açò, a més de la garantia juvenil, el Govern
actual d’Espanya ja va posar en marxa cent mesures abans de la
garantia juvenil, cent mesures urgents per a precisament el
foment de la feina dins els joves, 15 de xoc i 85 a llarg termini.
Precisament, perquè creiem que és un tema estructural i creiem
que la formació és essencial, perquè evidentment si els joves no
estan formats no poden tenir llocs de feina de qualitat. Aquest
govern d’Espanya va iniciar tot un canvi, una reforma del model
educatiu, amb un foment molt fort de la formació professional
i amb una avaluació contínua de resultats escolars.

I com vostè mateixa ha dit, fa dos mesos que es va posar el
mes de juliol en marxa el portal únic, només fa dos mesos. És
evident que no es pot pretendre en dos mesos fer una valoració,
quan vostè sap que el programa de garantia juvenil té una
programació de quatre anys; es preveu que es desenvolupi
quatre anys, fins i tot en aquests moments, encara estan el
Govern i les comunitats autònomes reunits per prendre uns
criteris d’avaluació dels resultats que s’obtenguin; perquè
evidentment posar una mesura en marxa sense preveure uns
avaluadors futurs no té cap sentit, perquè no podríem analitzar
els seus resultats.

Vostè em demanava per què un registre únic? Està molt clar,
precisament perquè el que es vol amb aquest registre únic i
innovador és la interactuació entre joves empresaris i tots els
ens que vulguin ficar-s’hi. També és evident que no pot ser, i
així ho preveu Europa, ho va preveure així, que és la seva
regulació, no pot ser un portal obligatori. Vostè me demanava:
per què no els hi posen tots els joves que són a l’atur? Perquè
vostè també sap que la pròpia garantia juvenil estableix que és
una incorporació voluntària. Els joves, de forma telemàtica,
s’han de registrar, joves fins a 25 anys, i per a persones amb
discapacitats augmenta, serà fins a 30 anys. I només ho poden
fer de forma escrita aquestes persones amb discapacitat o joves
en perill d’exclusió social.

El procés que han de seguir els joves també el sap vostè, els
joves s’han de donar d’alta voluntària i immediatament el SOIB
iniciarà un itinerari personal, jove per jove, on es farà un perfil
del beneficiari. I a aquest jove se li oferirà o bé unitat de feina
emmarcat dins la garantia o una millora de la seva formació.

Que es prioritza en aquests moments? Com li dic, fa dos
mesos, es prioritzaran, com és normal, joves que no s’hagin
beneficiat mai del tema de la garantia juvenil; joves que no
hagin fet feina mai o que, com a mínim, només hagin cotitzat
120 dies, i joves que no disposin de la titulació de l’ESO. I amb
igualtat de condicions es prioritzaran els de major edat, perquè
són els que més prest poden perdre aquesta oportunitat
d’introduir-se dins la garantia juvenil.

Quines mesures té previstes el Govern amb fons de garantia
juvenil? Té previstes mesures d’orientació laboral i mediació;
té previst tot un bloc de mesures de formació a través de
certificats de professionalitat, amb beques per a aquells joves
que les superin, perquè el que ens interessa és que les superin,
perquè a tots aquests joves el que volem és formar-los al màxim
i si podem a molts d’aquests reintroduir-los dins el sistema
educatiu reglat. D’aquí que el Govern faci tanta feina, el Govern
de les Illes Balears des de fa tres anys fa moltíssima feina amb
els certificats de professionalitat, i pràcticament tota la formació
que dóna, excepte amb les llengües i excepte amb les persones
amb discapacitat, és a través de certificats de professionalitat,
per garantir, precisament, que aquests joves tenguin una
acreditació quan vagin al món laboral.

També hi ha un tercer bloc d’estímuls de la contractació i hi
ha un quart bloc d’emprenedoria.

Mesures concretes, li puc dir que fa feina tot el Govern en el
tema de garantia juvenil, no sols aquesta conselleria, encara que
és la que tengui la part més potent o forta; el SOIB, com saben,
realitza l’orientació laboral i la millora de la intermediació;
l’aplicació del MIDIB, el Model integral d’intervenció
individual, que ja vostè sap que el SOIB ja feia moltíssim en
l’orientació individual, permetrà, primer, fer sessions grupals
amb aquests grups de joves, i després passar una entrevista
individual on es farà un diagnòstic.

També el SOIB fa feina principalment en un segon bloc
molt potent que són els certificats de professionalitat;
evidentment, els certificats de professionalitat que es
prioritzaran seran aquells en què la demanda del mercat més
demandi, o sigui, aquelles professions que el mercat ens
demana, que hi falta gent, doncs el SOIB encaminarà molts
d’aquests certificats de professionalitat cap aquests àmbits.

També s’intenta per part del SOIB potenciar les pràctiques
no laborals dins les empreses, a fi que aquests joves puguin tenir
un coneixement pràctic de la feina i no teòric.

També aquest govern ha apostat molt fort per la formació
professional dual a través del contracte de formació i
aprenentatge. Aquest contracte, vostè sap que la formació
professional dual tant abasta el sistema de certificats de
professionalitat com el sistema reglat. Malgrat que Espanya és
un país en què no hi ha història, no hi ha molts precedents quant
a la formació professional dual, aquest govern apostarà
fermament per aquest tipus de formació dins l’empresa.
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I també tenim un altre bloc important, que és la formació
amb compromís de contractació amb aquells intermediaris o
empreses que es comprometin, com a mínim, a una contractació
d’un 60% dels alumnes que formen durant un termini de sis
mesos.

També hi ha un altre vessant que és molt important, que són
els processos d’acompanyament que es faran a través del SOIB
per a la inserció de joves amb risc d’exclusió social, els quals
necessiten més suport i que aquest govern considera com a
prioritaris.

Però tal com li dic, la garantia juvenil no sols es
desenvolupa a través del SOIB, també hi fa feina la Direcció
General de Treball amb ajudes de la contractació; també tindrà
fons la Direcció General de Comerç amb ajudes a
l’autoocupació; també hi fa feina la Direcció General
d’Universitat, tot i que també depèn de la mateixa conselleria,
amb beques per als titulats universitaris perquè puguin accedir
als màsters amb més facilitat. Tot el Govern, entitats juvenils,
el foment amb empresaris, Ib-jove, tot el Govern sense excepció
fa feina precisament per reduir l’atur juvenil, augmentar la
formació dels nostres joves, perquè no és tan sols crear-los un
lloc de feina, per tenir un lloc de feina bo han d’estar ben
formats, no pot pretendre tenir un lloc de feina bo qui manca de
formació.

Llavors, creim que el tema s’encaminarà bé, estam contents
que vostès també ho vegin una oportunitat; crec que podem fer
feina junts en aquest tema, el Govern els obre els braços, està
disposat a acollir tota casta de propostes perquè realment el que
volem tot és, precisament, augmentar la formació dels nostres
joves i en conseqüència disminuir l’atur juvenil.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Per al torn de rèplica té la paraula l’autora de la
interpelAlació, la Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies. Podríem dir allò que la interpelAlació ha anat molt
bé, però ma dona és morta, perquè no hi ha cap resposta a cap
pregunta de les concretes que hem pogut fer.

Podem estar, en genèric, d’acord amb moltes coses, l’atur,
tenim un component d’atur de joves estructural, és cert, per açò
és necessari fonamentalment formació, crec que la consellera ho
entén, però la realitat és que ja el 50% de tot el programa de
garantia juvenil se’n va per a incentius, i dels recursos que
arriben a la comunitat autònoma també encara veim incentius,
que són ajudes molt més conjunturals, doncs vertaderament la
formació com a resposta a l’atur estructural doncs quedarà un
poc coixa. I així i tot, amb tota la voluntat que vertaderament
s’ho creguin.

Sra. Consellera, no m’ha contestat absolutament cap de les
tres preguntes: quants joves hi ha inscrits en aquest moment en
el programa de garantia juvenil? És cert que duim dos mesos,
però que no diem que el programa de garantia juvenil és urgent
a les totes; que el programa d’implementació estava ja acordat
amb les comunitats autònomes el desembre del 2013; que,
malgrat s’hagi aprovat a corre-cuita i el Govern de l’Estat ha
justificat que havia de fer un reial decret llei, perquè era
urgentíssim posar-ho tot en marxa, açò ho diu el Govern de
l’Estat, que no podíem esperar un mes, que havia d’estar en
marxa el mes de juliol, i per tant dia 7 es posa en marxa i s’obre
el registre.

Clar, podem acordar moltes coses, i nosaltres continuarem
impulsant moltes coses i ens les aproven, però després no les
acomplim. Havíem de colAlaborar amb les entitats dels joves per
donar difusió que existeix aquest registre únic, que ens
semblava que havíem entrat en l’etapa de la simplificació
administrativa i duplicam registres, duplicam registres. Per què
ho fem? Per dificultar, sembla, sembla, que els joves
s’inscriguin; ni la més mínima publicitat, ni la més mínima
comunicació als joves. I no ens saben dir quin nombre d’alAlots
registrats hi ha, quan tenim a les llistes del SOIB registrats
6.555 joves. Troba que el SOIB no els ha de dir cosa a aquests
joves que té registrats, com a mínim donar-los la informació de
dir: eh, hi ha un registre únic, apunta’t, i si no pots, vine i
t’ajudarem a apuntar-te! Açò no és tan complicat.

Empreses, n’hi ha 574 d’inscrites i de Balears 2, bé, qui fa
la feina de mobilitzar els sectors econòmics perquè ajuden a
aquest programa? Les altres bandes sí que s’han mobilitzat,
perquè n’hi ha 584, i a Balears només 2 empreses.

Ajuntaments, n’hi ha de totes les comunitats autònomes, a
Balears 2. Simplement és activar tot un mecanisme que la
comunitat autònoma té la responsabilitat de fer.

Diputacions i cabildos n’hi ha, consells insulars cap. Açò és
el que demanam que hi hagi i que havíem acordat aquí que hi
hagués la concertació necessària perquè aquest programa
funcioni, amb les entitats privades i amb les públiques, i amb les
entitats juvenils, perquè puguin fer la difusió necessària
d’aquest programa, el qual repetim, és una oportunitat si
s’apunten. El que no podem dir és si no s’apunten i no hi ha
joves que ho demanin...

I l’altra qüestió, és cert, el programa té quatre anys, però
també és cert, i així el conseller d’Economia ho té clar, que els
dos grans..., s’ha de fer la despesa amb els dos primers,
fonamentalment, 15 milions dins el 2014 i 11 milions el 2015;
després, fins a l’any 2020, 2 milions anuals. Consellera, aquests
14 milions, amb quines accions es justifiquen?, perquè ja les
hem de tenir preparades, se suposa, i estic d’acord gairebé amb
moltíssimes de les que ha dit: en formació dual, en orientació,
en intermediació, en el que trobi, però presenti un programa que
justifiqui aquests 14 milions extraordinaris per a enguany,
perquè si ho ha de fer enguany ja ho ha de tenir previst.
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I, repetesc, és cert que fa la formació amb certificats de
professionalitat. Molt bé, però ara el programa de garantia
juvenil li demana, a més a més, que hi hagi un mínim d’hores,
que no siguin programes de certificacions de professionalitat de
60 hores; en demana com a mínim 150 per als joves que vostè
valora que són prioritaris i nosaltres hi estam d’acord, hi estam
d’acord, en quins són els prioritaris de joves, però açò vol dir
tenir una oferta que no tenim en aquest moment, suficient, de
cursos superiors a 150 hores. Per tant demanam que activin
aquesta oportunitat, que activin aquesta oportunitat, perquè el
que no val aquí és que nosaltres facem preguntes, no se’ns
responguin, i, bé, es fa difícil. Vull dir que demanam -i
continuarem insistint- la presentació del programa d’actuacions
dels 14 milions d’enguany i dels de l’any que ve, evidentment,
i la feina obligada de concertació perquè els joves s’hi
inscriguin, les empreses colAlaborin i hi hagi un poc de
moviment, hi hagi un poc de moviment perquè aquest programa
arribi al màxim de joves.

I sembla que ho amagam, i ens preocupa que ho amaguem
per una cosa, perquè aquest finançament, els 14 milions...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Barceló, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...el 99% d’aquest finançament vostès l’han d’avançar. Funciona
així. Clar, que no sigui que el conseller d’Hisenda no els vulgui
avançar els recursos i que per tant açò estigui paralitzat; alerta
que no sigui açò, i açò, evidentment, esperem que no perquè a
més a més no compten com a dèficit, però els ha d’avançar. 

Per tant tota la colAlaboració que vulguin, tota l’empenta que
vulguin, però han de complir els compromisos, els compromisos
del Pla d’ocupació i els compromisos de garantir l’efectivitat
d’aquest programa de garantia juvenil. Amb els continguts, de
posar l’accent en la formació en totes les modalitats hi estam
d’acord, absolutament d’acord, i amb açò Déu n’hi do; en altres
temes..., però creim que açò evidentment és l’important. Falta
activar, eh?, activar moltíssim en un tema i problema que tots
han valorat que és prioritari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

En torn de contrarèplica té la paraula la consellera Sra.
Camps.

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

Gràcies, president. Gràcies, diputada. A veure, jo crec que
sí que li he contestat totes les preguntes. Que vostès no hi
estigui d’acord... Vostè m’ha demanat “hi ha un portal únic?,
per què serveix?”, i jo li he dit que sí. “I quina raó té que sigui
portal únic?”, i jo li he dit: “Molt fàcilment, perquè s’hi puguin
apuntar empreses, agents i tothom que vulgui intervenir per

interactuar, perquè els joves puguin interactuar”. Jo crec que sí
que li he contestat.

També em diu que faci IB Jove. IB Jove fa certificats de
professionalitat i fa foment i assessorament. És que, que jo no
li ho hagi dit, no vol dir que IB Jove no assessori en la garantia
juvenil; IB Jove està fent feina en açò, no hem de confondre les
coses. És que jo crec que en el fons coincidim en aquest tema,
però a vegades volem exigir als altres el que no ens exigim a
nosaltres. Resulta que fa dos mesos, dos mesos!, i vostès han
estat quatre anys governant amb un augment de l’atur immens,
i a mi en dos mesos ja em demana miracles. Jo li dic que no es
preocupi, que l’activarem, clar que sí que l’activarem, perquè és
molt bo, és molt bo i s’ha d’aprofitar, però que hi hagi un poc
d’autoexigència. Dos mesos en el que és l’administració!, juliol,
l’agost enmig, i el setembre, principi de setembre, em demana
vostè i em diu que no l’hem activat. 

Jo li he dit totes les mesures que el SOIB pretenia fer, les hi
he dit totes, no em digui que no les hi he dit. És que la
diferència és que vostè em parla de milions, només em parla de
milions d’euros, i jo el que vull és que hi hagi llocs de feina.
Nosaltres parlem de més llocs de feina, de més formació. No
són tan importants els milions com que tinguem molts de joves
que es formin, que tenguin una capacitat de competència laboral
i de coneixement. I jo amb molt de gust en podré parlar moltes
vegades, de ver, amb molt de gust, i anirem analitzant els
resultats, i li ho dic de tot cor, però cada cosa s’ha de valorar en
el seu temps, no em demani vostè uns resultats en dos mesos,
que me’ls podria demanar en quatre anys.

Reactivam? Sí que ho reactivarem, clar que sí! És que en
açò coincidim, però no em faci veure que açò s’aprova el juliol
i que ara, a principis de setembre, açò ja ha d’anar al màxim. Es
fa foment, s’explica als joves perquè és molt bo, perquè
s’apuntin, perquè interactuïn, perquè ho emprin. S’està fent
feina amb el ministeri encara en aquests moments amb les eines
d’avaluació, perquè tot s’ha d’avaluar; no volem mantenir
sistemes que a la llarga no funcionen, tot s’ha d’avaluar. Per tant
coincidim, empenyem.

Em parla de 584 empreses a tot Espanya. Açò encara..., s’ha
de donar l’oportunitat que el programa es llanci i que surti; a tot
Espanya! Estam parlant d’una comunitat autònoma, Espanya té
moltíssimes més empreses, i sortiran, interactuaran, és una cosa
nova, molt bona, i que crec que tots hem de donar suport, i jo
estic molt disposada a contestar les vegades que faci falta i a fer
els seguiments que facin falta, però en cada moment s’ha de
mirar el temps que ha transcorregut, no es pot pretendre que dos
mesos siguin quatre anys, açò és l’únic. Ara, ilAlusió,
interactuació i activació, les que facin falta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 137 / 9 de setembre del 2014 6363

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III.1) Moció RGE núm. 6234/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria educativa, derivada del debat de la InterpelAlació
RGE núm. 5085/14.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i la votació de les mocions, i en primer lloc debatrem la
Moció núm. 6234/14, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política general en matèria educativa,
derivada del debat de la InterpelAlació núm. 5085/14. 

Primerament té intervenció, per part del Grup Parlamentari
Socialista i per defensar la moció amb un temps de deu minuts,
la diputada Cristina Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
aquesta moció és conseqüència de la interpelAlació que el nostre
grup va fer a la consellera d’Educació dia 3 de juny amb
l’objectiu que ens donés la seva visió del final de curs 2013-
2014 i aportar també la nostra. A causa dels calendaris
parlamentaris el debat d’aquesta iniciativa s’emmarca ja en
l’inici del 2014-2015, i açò ens ofereix l’oportunitat de fer uns
breus comentaris de la situació actual, una situació que, si bé és
cert que en la forma han aparegut temes que són nous, en el fons
no dista gaire d’aquella que vam deixar fa tres mesos. En tot cas
ha seguit la mateixa tònica de distanciament total entre la
Conselleria d’Educació i la comunitat educativa a causa de les
seves actuacions autoritàries, arbitràries i unilaterals. Exemples:
tenim la renovació de direccions de centre, en què es primen
més les afinitats polítiques que els projectes o els equips
presentats o l’experiència en el centre; la imposició també dels
projectes TIL, rebutjats pels claustres; els enganys i les
tergiversacions en les dades d’aplicació i els resultats de les
avaluacions; canvis de regles de joc en el darrer moment, com
amb els interins substituts; o el cas del CEP de Menorca, on se
suspèn el procés de selecció simplement per l’entrevista, no pel
projecte.

Hi haurà també, idò, grans dificultats per al sistema educatiu
de les Illes Balears aquest nou curs, perquè a aquelles que ja va
patir els cursos anteriors i que pilotaven sobre les retalles
pressupostàries selectives que perjudiquen l’alumnat més
vulnerable i sobre la imposició del TIL sense recursos adequats,
sense una progressió lògica en els diferents nivells educatius i
sense la suficient formació del professorat, s’afegirà ara
l’aplicació de la LOMQE, amb els mateixos pecats que s’han
atribuït al TIL: la mateixa manca de consens, el mateix rebuig
per part de la comunitat educativa.

En la introducció de la moció que vam registrar el mes de
juny constatàvem que la situació del final de curs 2013-2014 no
havia diferit gaire del que havia estat el seu inici, condicionat
per decisions arbitràries, com he dit, improvisades i no
consensuades, i amb missatges contradictoris per part de la
conselleria -que no m’escolta-, que havien repercutit
negativament en el desenvolupament normal de la vida dels
centres docents i que els dificultaven la planificació del curs que

començam ara, un curs, en definitiva, absolutament anormal,
molt enfora de la normalitat. I em permetran que insisteixi i faci
èmfasi en aquest concepte, perquè ara es deu complir
aproximadament un any de la cèlebre frase de la consellera -que
continua sense escoltar- que deia: “El curs ha començat amb
normalitat, excepte per la vaga”, i aquesta és la campanya que
ha iniciat i que reclama ara la comunitat educativa, que volen un
curs normal. Però els desencantaré, perquè tot continua igual o
pitjor.

Una altra qüestió que també va interferir en el
desenvolupament normal del curs passat i que continua amb la
mateixa tònica en aquest és la negativa de la conselleria al
diàleg amb la comunitat educativa per resoldre el malestar i la
crispació, aquella crispació que deia també la consellera -que
continua sense escoltar- que l’oposició ens inventàvem, que
també van repercutir negativament i que no s’han volgut
solucionar, i per açò tindrem novament una vaga dia 15 de
setembre. 

Per minimitzar els efectes de l’estrès generalitzat a què el
Partit Popular ha conduït el nostre sistema educatiu, i al fil
d’allò que es va tractar en la interpelAlació del mes de juny, el
nostre grup ha presentat una sèrie de propostes. Justament la
primera insta el Govern a restablir les vies de diàleg amb els
interlocutors vàlids en matèria educativa, i com a interlocutors
vàlids volem nomenar expressament els sindicats, però també
les associacions de pares i mares; qui s’ha de preocupar més
pels infants que els seus pares i mares? Les associacions
professionals com les de directors de primària i secundària; les
d’inspectors. Les patronals de l’escola concertada i privada,
evidentment, també. I l’Assemblea de Docents, també
l’Assemblea de Docents; i la UIB. La conselleria no pot
menysprear ningú, com ha fet, sobretot quan sí s’ha assegut, fins
i tot ho va fer el president, per parlar d’educació amb entitats
que no tenen res a veure amb aquest sector, com és el Círculo
Balear.

La Conselleria d’Educació ha obviat fins i tot la UIB, que es
va oferir per fer d’interlocutora en el conflicte; és per aquest
motiu que la segona i la tercera propostes insten el Govern a
reconèixer el paper que li va atorgar l’article 35 de l’Estatut
d’Autonomia, ser òrgan consultiu en matèria de llengua
catalana, i a reconèixer que no basta que aquesta institució
forma part com un membre entre tants del Consell Escolar de
les Illes Balears, açò no substitueix la necessitat de consulta en
tot allò referit a la llengua. 

A partir d’aquí tenim dos punts adreçats a mantenir la
seguretat jurídica, que es bàsica: el 4, referit al fet que les
instruccions dictades per la Conselleria d’Educació als centres
docents per aplicar el tractament integral de llengües siguin
remeses per escrit i signades per la persona responsable de la
seva redacció -conclouran amb mi que això és bàsic i de calaix-
i que no passi com el curs passat; l’altre demana que les
normatives noves, i sobretot aquelles que capgiren el sistema
educatiu, es facin en temps i forma i que no siguin requerits per
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urgència els informes preceptius del Consell Escolar de les Illes
Balears i del Consell Consultiu. Aquesta és una reivindicació
d’aquests organismes per poder fer els informes en condicions,
perquè després passa el que passa i ens trobam que les
normatives són recorregudes i els recursos es van guanyant als
tribunals, i a meitat de curs ens podrem trobam als llimbs, com
ha passat ara amb els inspectors accidentals, que ara han estat
acomiadats i ens en queden la meitat.

En altres dos punts proposam aportar un poc de racionalitat
al caos, sobretot en dues coses que són sobre les que ha pivotat
tota la política educativa del Partit Popular: l’aprenentatge de
llengües i la LOMQE. Instam a dissenyar estratègies
d’aprenentatge de llengües que siguin creïbles i que hagin
funcionat en els centres que actualment són pioners en aquesta
matèria, com els desdoblaments, com la creació d’un cos
auxiliar de conversa natiu propi, que ja hem registrat també una
PNL en aquest sentit per treballar-la en comissió. Açò són dos
exemples, però n’hi ha més, i és que vostès ni han avaluat el pla
pilot que van posar en marxa per veure què funciona i què no.
Si fins i tot la consellera va dir, en la interpelAlació de juny, que
a l’escola Antoni Juan de Maó s’estava aplicant molt bé el TIL,
i resulta que és una de les escoles del pla pilot i per tant no
aplica el TIL. Què és el que fa aquesta escola que va bé?, ho han
mirat? Jo he demanat per poder-la visitar, ja des de la primavera
passada, i encara no he rebut cap resposta.

I una altra qüestió és l’aplicació de la LOMQE, de la qual
ens preocupa molt sobretot l’FP bàsica. L’únic que es demana
és donar als centres un any més per planificar bé la transició del
PQPI a l’FP bàsica, que es faci de manera ordenada. Açò s’ha
demanat també a altres comunitats autònomes perquè el
currículum va sortir molt tard i no hi ha finançament. Es fia
d’un finançament europeu, i mentrestant les comunitats
autònomes han de dubtar. Novament començam la casa per la
teula, amb improvisacions que sortiran molt cares a l’alumnat.
I sort que al president només li preocupa l’alumnat, els infants,
perquè si no, no sé què passaria.

Els altres cinc punts són propostes dirigides fonamentalment
a facilitar una educació de qualitat a l’alumnat i a les seves
famílies. Totes les nostres iniciatives, totes les nostres crítiques,
totes les nostres preguntes tenen en realitat aquests destinataris
finals. Cada una de les nostres iniciatives es fa pensant en els
infants, i si vostès també ho fan no s’explica com hem pogut
arribat a aquesta situació. És per aquest motiu que demanam que
es tornin a realitzar les convocatòries de menjador, material
escolar i transport escolar dins el primer trimestre del curs, i a
resoldre les convocatòries i pagar les beques concedides dins el
segon trimestre del curs; a coordinar les administracions i els
departaments del mateix govern amb competències en matèria
social i educativa; l’obertura dels menjadors escolars en
períodes no lectius i de vacances, que no torni a passar el que ha
passat aquest estiu, ara hi ha temps per programar açò. I
estendre el caràcter gratuït de les etapes a l’ensenyament bàsic
i obligatori als llibres de text i al material didàctic, tal com
apunta la Defensora del Poble en el seu informe d’octubre de
2013; o fins i tot eliminar la necessitat de llibres de text a
l’ensenyament bàsic obligatori, tal com han fet altres comunitats
autònomes, açò ho deixam enlaire.

L’aplicació de la LOMQE i del TIL en els nostres centres
suposarà un dispendi que moltes de les nostres famílies no es
poden permetre, i açò comportarà desigualtats entre l’alumnat:
alguns tindran llibres i altres no. L’Estat central ha disminuït un
48% les beques per als llibres de text; açò és intolerable; i altres
autonomies han donat diferents respostes a aquesta
problemàtica, però ara encara no hem sentit res de la nostra, si
no és que cada escola faci el que trobi, el que pensi i el que
pugui.

I en darrer lloc instam a recuperar els recursos i programes
adreçat a l’atenció individualitzada a l’alumnat amb problemes
socioeconòmics i/o d’aprenentatge, així com a recuperar les
ràtios d’alumnes per aula anteriors al 2012. Si realment volem
lluitar contra el fracàs escolar, si realment només pensam en els
infants, aquest és el camí, i la resta són flors i violes.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar les
esmenes RGE 8294, 8295, 8296, 8297 i 8298/14. Té la paraula
la Sra. Aina Maria Aguiló per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats, estam
davant una moció que deriva d’una interpelAlació de dia 3 de
juny. La mateixa diputada socialista expressava en la seva
intervenció que el seu objectiu era conèixer la valoració que feia
la Sra. Consellera en relació amb el curs passat, i destacava que
era el primer curs que gestionava la nova consellera de manera
completa. No obstant això, vist el contingut de la moció, que
suposadament ha de derivar d’aquella interpelAlació, veim que
gens té a veure una amb l’altra, torna a ser un altre capítol més
d’oportunisme polític. En el fons, clarament, el curs passat els
importa molt poc; la veritat és que pareix que tenen la seva
preocupació màxima..., no és el curs passat i ni tan sols no és el
pròxim curs, sinó les pròximes eleccions.

Senyors i senyores diputats, acudeixen vostès al Diari de
Sessions de dia 3 de juny i veuran el contingut de la
interpelAlació; la moció presentada té molt poc a veure amb el
debat de la interpelAlació. Ara toca una altra cosa, és igual, tot
val, i les seves prioritats sempre han estat les mateixes. Duim
dècades assistint al mateix esquema per part del Partit Socialista
Obrer Espanyol; aquí el PSIB no visita un centre educatiu si no
es donen les ordres oportunes des de Madrid.
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La mateixa interpelAlació està infestada de dades falses i
incompletes. Sra. Rita, ja ha trobat la multa del Tribunal
Superior de Justícia? Fa uns minuts la consellera ha contestat
amb dades oficials i globals, no un mostrari, com va transcórrer
l’anterior curs, dades acadèmiques. Destacaria, si em permeten,
els bons resultats de les avaluacions realitzades per conèixer els
resultats de l’anterior curs, no és això el que demanava, Sra.
Rita? No li demanava a la consellera com havia anat l’anterior
curs? Li ha contestat, li hem fet nosaltres la pregunta, nosaltres
li hem fet la pregunta de com ha anat l’anterior curs i ens ha
contestat amb dades acadèmiques, no hi ha hagut cap problema,
no hi ha hagut fracàs escolar.

Ja tenim els primers resultats, i aquest són altament positius,
evidentment, com no podia ser d’una altra manera, ja que el
Govern ha complert amb una de les propostes que vàrem fer
durant la negociació, però ara toca dir que les proves no estan
ben fetes, clar, com els mals auguris d’alguns no s’han
complert, doncs, ara segur que diran que aquestes proves no
valen. Duen dècades contradient-se i contradient la pròpia
realitat i el que és pitjor, per a vostès i per a aquest país, duen
dècades que es contradiuen a vostès mateixos. 

Sra. Rita, a la seva interpelAlació de 3 de juny sostenia que
la LOE era un model de qualitat pel qual havia lluitat molta
gent, efectivament, molta gent va lluitar contra la LOE, perquè
no s’aprovàs la LOE, molta gent va lluitar contra la LOE perquè
repetien un model que ja havia fracassat, i vostès, erra que erra,
sempre negant la realitat volien copiar la LOGSE, no feien cas
a cap recomanació ni pedagògica ni psicològica ni a cap tipus
de recomanació. 

Espanya ha estat el cim de l’autocontradicció del Partit
Socialista Obrer Espanyol que ens ha regalat, amb les seves
pèssimes lleis educatives, els primers llocs a la cua de la qualitat
educativa a Europa.

Vostè, Sra. Rita, parla a la seva exposició de motius
d’aquesta moció de decisions arbitràries, improvisades i no
consensuades. Li record que la conselleria ha arribat a un acord
amb els sindicats i precisament a aquesta diputada ningú no li
ha de venir a explicar com era el tarannà dels consellers
socialistes en la legislatura anterior, que varen eliminar 750
interins sense passar per mesa de negociació. M’agradaria que
sapigués el fet a què es refereix quan diu que la conselleria ha
pres decisions arbitràries, quines són aquestes decisions
arbitràries, Sra. Rita? O, tal vegada s’ha tornat a confondre i
volia dir decisions discrecionals? Ja que aquelles, les arbitràries,
estan prohibides expressament per llei. Jo crec que són
decisions, simplement, que no són del gust de la Sra. Diputada.
Jo l’anim que digui que si aquestes decisions són arbitràries
vagi i ho impugni. Arbitràries són, per exemple, la decisió de la
Sra. Bàrbara Galmés de fer estudiar a tots els alumnes en
llengua catalana, això sí que va ser una decisió arbitrària.

Parla també de la falta de voluntat de consens, li record que
aquest és el Govern i aquesta senyora és la consellera que més
s’ha reunit amb els sindicats. Record com la Sra. Bàrbara
Galmés tot just es va reunir amb els sindicats i el conseller
Llinàs poques vegades baixava a les meses tècniques, molt
poques vegades, i aquesta consellera ha baixat i ha tocat de peus
a terra amb la realitat del sistema educatiu. 

Senyors i senyores diputats, aquest govern treballa per
l’excelAlència en l’educació amb l’objectiu fixat de l’augment de
la qualitat educativa i la seva política educativa es mou al
voltant dels nostres alumnes i les seves famílies, que són el
centre del nostre interès i el nostre compromís. Precisament, per
tot l’expressat estam d’acord amb els punts 2 i 6, hem
considerat presentar una sèrie d’esmenes als punts 1, 5, 8, 9, 10
i 11, mentre que rebutjam l’exposat a la moció en els punts 3, 4
i 7, si ens permeten votar-la per separat.

Pel que fa al punt número 1 de la moció, hem considerat el
treball realitzat per la conselleria i la consideració que els
processos democràtics s’han de respectar. Aquest respecte
democràtic dels representants, democràticament triats, és una
necessitat, de tal forma que hem plantejat per a aquest punt 1 la
següent redacció: “el Parlament de les Illes insta el Govern de
les Illes Balears a continuar el diàleg amb el sector educatiu a
través dels seus representants elegits democràticament com a
interlocutors vàlids”.

Estam d’acord amb el punt 2 i, com he dit, en contra dels
punts 3 i 4. Presentam una esmena al punt número 5 en el
mateix sentit i en atenció al mateix criteri de l’esmena al punt
número 1, de tal forma que entenem que el punt número 5
hauria de dir: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a seguir treballant en el disseny i
perfeccionament d’estratègies d’aprenentatge de llengües -
desdoblament, cos autonòmic auxiliar de conversa, etc.- que no
vagin en detriment de la llengua pròpia i que no signifiquin una
disminució de continguts curriculars de matèries no
lingüístiques”. Estam d’acord amb el punt número 6 i en contra
del punt número 7. 

Presentam a continuació una esmena al punt número 8, que
reconeix implícitament el treball realitzat per la conselleria; en
aquest sentit, i al mateix temps, instam a seguir treballant en
aquest camí. L’esmena al punt número 8 quedaria de la següent
forma: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant per possibilitar la realització de
convocatòries de menjadors, material escolar i transport escolar
dins el primer trimestre del curs i a resoldre les convocatòries i
pagar les beques concedides dins el segon trimestre del curs”.

Simplement recordar i reconèixer en aquests moments els
assoliments aconseguits per aquesta conselleria en matèria de
gestió econòmica que han anat en paralAlel als esforços realitzats
per tot el Govern i la societat balear, la qual cosa s’ha traduït no
solament en una incipient recuperació econòmica sinó en la
creació d’ocupació i també en la possibilitat de poder abonar
tots els deutes pendents de l’anterior legislatura en un marc de
crisi econòmica.

D’altra banda, presentam també una esmena que refon els
punts 9 i 10, és la següent: “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a coordinar-se amb les
administracions i departaments del propi govern amb
competències en matèria social i educativa per estudiar la
possibilitat de l’obertura dels menjadors escolars en períodes no
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lectius o de vacances i la possibilitat d’estendre el caràcter
gratuït de les etapes d’ensenyament bàsic i obligatori als llibres
de text -repetim, amb la possibilitat d’estendre el caràcter
gratuït- i sempre que hi hagués disponibilitat pressupostària”,
com s’ha fet a altres comunitats autònomes tal com apunta la
defensora del Poble en el seu informe d’octubre de 2014.

I ja en el darrer punt, en el punt número 12, sí que ens
agradaria fer una esmena in voce i dir que “el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aplicar els
diferents programes i recursos adreçats a l’atenció
individualitzada de l’alumnat amb problemes socioeconòmics
i/o d’aprenentatge". I quedar-nos aquí.

A l’espera que puguem arribar a punts en comú, hem acabat
aquesta intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS per defensar les
esmenes RGE núm. 8300, 8301 i 8302. Té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Començam avui un nou període parlamentari i aquesta
setmana comença també un nou curs escolar, el lògic seria que
tant un com l’altre estiguessin carregats de les ilAlusions, de les
emocions positives de qui comença una llibreta nova perquè
aquesta hauria de ser, ha de ser, i forma part de la psicologia
humana. El drama, emperò, d’aquest curs polític i d’aquest curs
escolar és que les llibretes ja estan escrites i carregades de
desilAlusió. A les llibretes d’aquest curs escolar s’han prohibit
les paraules "diàleg", "llibertat", "amor pel saber",
"independència", "professionalitat", paraules proscrites en la
política ultra conservadora i ultra espanyolista del president
Bauzá. 

Aquesta setmana s’enceta el segon curs escolar amb un
conflicte obert mai no vist i es fa amb un dia de vaga per
protestar, precisament, contra la voluntat de diàleg per part de
la conselleria i de la consellera Camps i després, encara, hem
d’escoltar algun portaveu del grup del Partit Popular dient que
Camps sempre ha estat oberta al diàleg. Quina barra!

Aquest curs escolar res no ha canviat, tot continua igual, i si
alguna cosa ha canviat ha estat a pitjor, només una darrera
informació en aquest sentit, pitjor, ara mateix des de la
conselleria truquen als centres escolars d’infantil i primària i
amplien les ràtios de vint-i-cinc a vint-i-nou alumnes, al màxim
de les ràtios permeses, més alumnes, menys recursos, menys
qualitat. Aquest és el camí.

Com deia, idò, en la mateixa direcció de sempre, la
d’atemorir, coartar, retallar la llibertat, la independència, la
professionalitat dels docents per aconseguir el seu objectiu,
instrumentalitzar el sistema educatiu al servei dels nous dogmes
del Partit Popular sobre llengua i sobre educació, tot per
aconseguir el mateix objectiu, imposar el Decret TIL, que no té

cap fonament científic ni es pot aplicar, i ho fa amenaçant,
coaccionant i castigant, si cal, els docents. 

Ni el curs passat va ser un curs normal ni aquest ho podrà
ser perquè tampoc no ho és la política que aplica el Govern, la
del Govern és una política paranormal, fora de tota racionalitat
democràtica, científica i pedagògica, però, a més, és una política
del terror i també de la depuració, i ho dic clarament, depuració,
en el més estil de les comissions de depuració franquistes
aplicades fins l’any 1945, amb aquell lamentable decret (...),
comissions que tenien l’encàrrec de dur a terme la depuració de
docents, d’inspectors, d’equips directius, de llibres també, idò
igual, igual, igual.

Ara tenim llistes negres de docents, ara tenim pedigrís dels
funcionaris públics per depurar, ara tenim expedients de
depuració als directors dels centres escolars, tot en base a la
mateixa premissa que compartien aquells i aquests, els mestres
eren, són un baluard de la llengua, la resistència contra la
substitució lingüística. El mateix prejudici de sempre, tots són
uns rojos i uns catalanistes, els hem de doblegar, pensen ells. 

Així, idò, trobam depuració en els expedients polítics als
directors que varen complir la llei i varen actuar amb
independència i professionalitat, em referesc als expedients dels
directors de Maó i de Marratxí, expedients que es varen obrir i
encara no s’han tancat -no ho oblidem, encara no s’han tancat-,
per castigar i reprimir decisions legals i professionals d’uns
directors, uns expedients selectius que varen salvar, per
exemple, el director de l’Institut d’Alaior, exdelegat territorial
d’Educació del Partit Popular, que havia fet no el mateix que els
altres directors companys seus sinó molt pitjor del que havien
fet; o, per exemple, obviant i negant que es va iniciar també un
expedient al director de Ferreries, però que, lògicament, es va
esquinçar per conveniències clarament partidistes. 

Depuració és la que es fa també amb el Departament
d’Inspecció Educativa, deixant de banda tot l’esdevingut amb
relació a la Llei de símbols, ara ens trobam que onze d’aquests
inspectors, exinspectors, perquè avui el BOIB publica ja l’acord
d’execució de sentència que anulAla la contractació d’aquests
inspectors, deixant a desenes d’escoles en plena activitat d’inici
de curs amb l’aplicació de la LOMQE, dels projectes TIL,
deixant aquestes escoles absolutament sense inspectors, sense
orientació i sense la tasca que aquests professionals han de dur
a terme. 

Però, per què açò? Per què no es dur a terme la renovació, el
concurs per proveir normalment, de forma adequada, les places?
Per què? Desídia o intencionalitat? Té a veure açò amb què
molts d’aquests varen expressar la seva discrepància a les
ordres, a l’ordre, de la conselleria amb relació al criteri que
aquesta volia aplicar a allò de l’equilibri lingüístic? Té a veure?
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Depuració en la forma com la conselleria imposa els equips
directius a alguns centres escolars, de manera digital, obscura,
polititzada, així ho ha fet en el CEIP de Bunyola nomenant un
membre del grup “No faig vaga”; a l’IES de Sineu nomenant a
un exgerent de l’IBISEC; precisament aquell que es dedicava a
despenjar els llaços quadribarrats a les escoles; per exemple, a
l’IES d’Alcúdia; per exemple, a l’IES de Borja Moll. Depuració
en la forma d’entendre les delegacions territorials d’Educació,
depuració en la forma com s’ha resolt el concurs per cobrir les
direccions i assessories dels CEP, dels centres de professors, per
cert, totes renovades menys una, la de Manacor, quina
casualitat!, concurs resolt amb un tribunal polititzat, amb la
majoria de càrrecs polítics i no tècnics i sense cap inspector, no
és estrany? Sempre s’havia fet amb un inspector al tribunal, no,
aquesta vegada no. Des de quan no hi participen els inspectors?
El resultat, què ha estat?, un CEP amb un nou director que
anomena a dit sense projecte, sense entrevista als seus assessors
i, quina casualitat també!, un dels assessors és un regidor del
Partit Popular. Politització sempre una i una altra i una altra
vegada. Depuració, en definitiva. 

El TIL, necessita d’això, d’aquesta depuració, però també de
l’ocultació i de la manipulació de la informació, ocultar i
enganyar és la pràctica habitual, i avui ho hem vist també amb
la intervenció de la consellera, resultats acadèmics del TIL, la
consellera Camps i el seu equip cuinen els resultats acadèmics
del curs passat a conveniència per amagar el fracàs clamorós del
TIL i per fer-ho fa mitjanes aritmètiques dels resultats globals,
i queda tan contenta!, tan contenta!, evitant i impedint comparar
matèries impartides en anglès de l’any anterior, del curs
anterior, i les mateixes matèries no impartides en anglès d’anys
anteriors. Açò mateix ja ho va denunciar el Grup MÉS, açò
mateix l’Associació de Directors i Directores de Secundària de
Mallorca també ho han posat de manifest i aquests també han
dit i han exposat que la baixada de continguts, de resultats
acadèmics en les matèries impartides en anglès és d’una baixada
generalitzada, de 2 punts a matemàtiques, d’1,5 a ciències
naturals, de 10,6 a ciències socials, de 3 a plàstica, de 6 a
música, etcètera.

Per açò, tots els grups i tots els diputats no adscrits li varen
demanar que comparegués, cosa que encara no ha fet, amb els
tècnics de l’IAQSE, cosa -insistesc- que encara no ha fet, i
lliurés els resultats comparant dades comparables, comparables,
matèries impartides en anglès de cada curs amb les mateixes
matèries d’anys anteriors, comparant matèria amb partida,
nombre de suspesos, mitjana d’aprovats, etcètera. 

Aquesta mateixa manipulació de la informació la utilitzen
les dades de l’Institut d’Èxit i Convivència Escolar, encara
esperam una explicació quan des dels grups de l’oposició
informàvem la ciutadania que l’absentisme, des que governa el
Partit Popular, s’ha incrementat un 60%, que el nombre
d’expedients disciplinaris s’ha multiplicat per quatre, que la
conflictivitat escolar s’ha multiplicat per tres. Vostès han
escoltat una explicació? Aquest informe està penjat avui, ara
mateix el poden consultar, a la pàgina web de la conselleria, són
dades de la conselleria, són dades oficials que no s’ha dignat a
explicar, per tant, són una realitat de la qual s’avergonyeixen i
són incapaços de donar transparència i explicació. 

Sobre les dades del Projecte TIL, la mateixa història, trobam
la mateixa pràctica d’irresponsabilitat, d’ocultació i de
manipulació respecte dels projectes TIL aprovats. Fa uns mesos
la consellera afirmava que eren una minoria els centres que no
l’havien aprovat, l’Assemblea de Docents, en canvi, en un
estudi que ha publicat amb tot detall, que l’han publicat -encara
no ho ha fet la consellera tot i que ho ha promès-, afirmen que
açò és fals i diuen que més d’un 70% dels centres de les Illes a
què correspon aplicar el TIL no tenen el projecte que compleixi
amb els requisits que marca la normativa, ja sigui perquè no ho
ha aprovat el claustre ja sigui perquè no tenen l’informe o tenen
l’informe d’inspecció negatiu, etcètera. 

Clar, que la consellera ja podem imaginar què ens dirà, estan
aprovats porque lo mando yo, així serà, porque lo mando yo, i
així ho va fer aquella resolució de la Direcció General
d’Ordenació que tan bé li ha anat i tan bé li anirà per manipular
les dades reals dels projectes TIL. 

Com deia, aquesta política educativa erràtica del Partit
Popular, és la que ha fet que avui tinguem una educació passada
constantment pels tribunals de justícia i ha fet que avui tinguem
més d’una dotzena de causes judicials pendents sense resoldre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’anar acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... a més de totes les arxivades i les que ja s’han resolt.

I acab. Sra. Rita, ara sí, supòs que devia pensar que no em
dirigiria a vostè, no, absolutament d’acord amb els dotze punts
de resolució que conté la moció, els subscrivim punt per punt,
lletra per lletra, diàleg, respecte a la Universitat de les Illes,
mesures a favor d’una educació equitativa i compensadora de
les desigualtats, però a més hem proposat tres punts per afegir
a aquesta moció, un d’ells amb relació al conflicte educatiu que
està enquistat i que hi estarà si el Govern no canvia les seves
premisses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Acab. Deixar, apropar, recuperar la confiança de la
comunitat educativa requereix una dimissió o un cessament, una
dimissió, la de la consellera Camps.

També volem posar en valor allò que la societat civil ha fet,
un pacte per l’educació, aquest parlament s’ha de pronunciar a
favor, al costat, animar la societat civil a redactar i a presentar
aquest pacte per l’educació.

I finalment, Sra. Consellera, és fonamental, no podem anar
per la vida deslegitimant l’Assemblea de Docents, la voluntat
del Govern de no reconèixer la convocatòria de vaga de
l’assemblea és un despropòsit inacceptable, aquest parlament no
ho pot acceptar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

I per tant li demanam, demanam, creim que aquest
parlament ha de demanar a aquest govern que recapaciti, que
retorni al seny i que faci possible allò que tant predica i no fa,
el diàleg i la reconciliació amb la comunitat educativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Sra. Cristina Rita té un
temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com és habitual, la
intervenció de la representant del Grup Popular no ha tengut res
a veure amb la meva intervenció ni amb la moció, perquè, entre
d’altres coses, no m’han escoltat i per tant després passa el que
passa, és normal.

Quant a la posició de les esmenes del Grup Popular,
nosaltres no n’acceptarem cap, perquè totes són de continuar
treballant en allò que no treballen, o que treballen malament o
que van per enrere, vull dir que no en podem acceptar cap ni
una.

La posició, en canvi, de les presentades pel Grup MÉS, les
votarem favorablement perquè actualitzen aquesta moció que al
final va ser registrada el mes de juny i per tant parla del pacte
educatiu, amb el qual nosaltres també estam d’acord i han estat
devora la comunitat educativa en aquest sentit.

Només dir que nosaltres el que havíem volgut era ser
positius i havíem fet un seguit de propostes que pensàvem que
podien millorar la situació actual del sistema educatiu, si més no
el que volíem era atracar-lo a com se’l van trobar vostès l’any
2011 almanco, perquè la realitat actual és que amb les seves
polítiques educatives el sistema es troba molt pitjor que al
principi de la legislatura. No s’ha avançat gens perquè han estat
polítiques fallides, com explicava també el representant del
Grup MÉS, les quals ni han solucionat els problemes, que ja
n’hi havia i que jo no negaré, però, a més, és que n’han creat de
nous.

Tot allò que han tocat ha significat un conflicte, han canviat
les regles de joc del nomenament dels interins substituts, com
he explicat abans, i han demostrat una nulAla capacitat de diàleg
i de negociació. El Partit Popular s’ha ficat en un jardí en el
tema d’aprenentatge de llengües del qual no se’n sap sortir; han
obligat els centres a aplicar uns projectes que els claustres
rebutgen per antipedagògics; han eliminat equips que
funcionaven, com el fet de Menorca que s’ha parlat aquí, que
seria l’exemple més proper, per colAlocar persones afins i no
aquelles que estan més preparades per al càrrec. Nosaltres
també havíem observat que l’únic CEP que no han tocat és el de
Manacor, efectivament, dirigit ja sabem per qui. Tenim directors
que són aliens als centres i per tant no coneixen ara ni el
professorat ni l’alumnat, ni poden presentar equips. Alguns,
com el director de l’IES Josep Maria Guàrdia d’Alaior, fins i tot
va suspendre el seu procés de selecció i el van tornar nomenar
igual.

El cos d’inspectors va ser desmantellat en el seu moment i
ara els tribunals també han revocat el procés de selecció dels
nous i torna estar desmantellat.

O el director de l’IACSA, que no havia aportat les dades de
les avaluacions que es veu que la conselleria esperava i també
el van fer dimitir.

I ara les dades que treu la consellera, que el fracàs ha canviat
aquell any, en realitat no estan publicades al món, jo és que ni
tan sols les he vistes, que hi són, doncs si hi són que les
publiquin, per què no les publiquen? He mirat l’IAQSE ara
mateix per si de cas s’havia publicat fa unes hores i no hi són,
les de l’IAQSE són del 2012 les darreres, del curs 2011 al 2012,
i el ministeri el mateix.

En fi, el mal que ha provocat el TIL i les seves derivades en
el sector educatiu no té solució ara i l’actitud i les decisions que
pren la conselleria dia rera dia no fan més que complicar la
situació a les aules, cosa que a la fi recau negativament sobre la
qualitat educativa i sobre l’alumnat, sobre els infants, sobre els
fillets i tot recau en contra d’ells.

Vostès han dut la inestabilitat i la pressió sobre l’escola
pública, vostès han practicat una actuació partidista cap als
docents i utilitzen un llenguatge trampa; vostès parlen de
llibertat quan la seva política és la de la imposició; han eliminat
l’autonomia dels centres; han eliminat la voluntat dels pares que
s’expressaven en els consells escolars; s’han burlat dels electors
prometent llibertat d’elecció de centres i al final els han de
derivar cap a l’escola concertada perquè ja no tenen prou lloc a
la pública; van prometre l’elecció de llengua i el TIL resulta que
no deixa cap opció a fer-la. I han castigat brutalment la
discrepància amb els directors de Maó i Marratxí. O han posat
uns serveis mínims abusius quan els docents han exercit el seu
dret tan constitucional a la vaga, cosa que ha estat anulAlada fins
i tot pels tribunals, i ara tornen caure en el mateix error.

Unes sentències s’acaten, com la dels inspectors, i altres no
s’acaten, com aquesta dels serveis mínims. Què passa?
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Un llenguatge trampa també que van iniciar ja a la
legislatura redactant un document per a un pacte educatiu i que
només han negociat amb aquells saben recitar allò de què menys
és més, més inversió, diuen ells, doncs més qualitat
d’ensenyament, diu el PP; menys plantilles, doncs diuen: més
eficàcia; menys recursos, doncs ells diuen: més alegria a les
aules; menys programes de suport, idò millors rendiments; més
negociacions, més democràcia, això és el seu llenguatge trampa.

Vostès diuen que l’oposició, els docents, els pares, fan
política amb l’educació, però només es dediquen a colAlocar els
seus davant dels centres educatius. Vostès diuen ara, davant
unes eleccions autonòmiques, que invertiran en infraestructures
educatives, però no diuen quan, encara que esperam un pla
d’infraestructures des del principi de legislatura, un pla
d’infraestructures coherent, i només han vist algunes obres per
compromisos electorals i posar més aules prefabricades i
anunciar, ja fa cinc vegades almanco, que eliminaran l’amiant
de les escoles, que encara en tenen, i eliminaran barreres a les
escoles que encara puguin tenir. I ara ho tornen dir una altra
vegada, i dijous en tornarem parlar.

Un llenguatge trampa, com dic. Vostès diuen que només
pensen amb els fillets, però actuen en la seva contra, aquesta ha
estat l’estafa social del Partit Popular.

Parlar d’un curs normal amb vostès és com una entelèquia,
la pau hauria de tornar a les aules, efectivament, però si alguna
cosa es manté...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, acabi per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta, ara va. Si alguna cosa és manté és
gràcies al professorat i als pares i mares que intenten minimitzar
els seus desencerts, perquè els preocupen efectivament els
fillets. I amb nosaltres, com diu la nostra portaveu, açò no
passaria.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de procedir a la votació, i ja que no s’han acceptat les
esmenes que s’havien plantejat per part del Grup Parlamentari
Popular, demanaria si..., em sembla que ha demanat votació
separada em sembla que era dels punts 2 i 6, és així?
Procediríem a la votació dels punts 2 i 6 de la moció.

Entenc que seria per assentiment, d’acord.

Per tant, passarem a la votació de la resta dels punts.
Començam a votar. Votam.

Queden rebutjats per 33 vots en contra i 24 a favor.

III.2) Moció RGE núm. 6396/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general
tributària, derivada del debat de la InterpelAlació RGE
núm. 1212/14.

A continuació debatrem la Moció RGE núm. 6396/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general tributària, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
1212/14.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
moció. Té la paraula el Sr. Joan Boned, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament, aquesta és una moció resultat de la
interpelAlació que va tenir lloc en aquest parlament en el darrer
ple ordinari del passat període parlamentari, en el mes de juny,
i si bé ja fa més de dos mesos d’aquella interpelAlació, ha de dir
que està exactament igual d’actualitat la proposta en matèria
tributària que si s’hagués fet en els quinze dies que tocaven des
de la interpelAlació, i hi està perquè dins poc més d’un mes i mig
hauran d’entrar en aquest parlament els pressuposts per a l’any
que ve i, per tant, seríem encara a temps d’incloure en aquest
pressupost alguna de les propostes que des del grup de
l’oposició, des del Grup Socialista es fan en matèria tributària,
si així ho entengués i tengués aquesta voluntat el Grup Popular
i el Govern de les Illes Balears.

Però també he de dir que, vist l’interès que fins ara ha
despertat entre el Grup Parlamentari Popular i la conselleria,
lamentablement avui el Sr. Conseller absent en el debat
d’aquesta moció, a l’hora de plantejar-nos la redacció de la
moció, tot i que haguéssim pogut presentar una proposta, una
moció amb deu o dotze punts, com dic, vist l’interès que
desperten les nostres propostes, hem cregut que també podria
ser igual d’útil fer-ho amb una versió més resumida, i així ho
hem fet i hem presentat tres punts, tres punts que recullen
perfectament les diferències notables que existeixen entre la
manera d’entendre la política tributària per part d’aquest govern
i per part del Grup Parlamentari Socialista.

Aquests tres punts concretament venen a dir tres coses
fonamentals: una, que es constata la ineficàcia, la falta
d’efectivitat i la irracionalitat de les mesures que s’han pres fins
ara en matèria tributària, i un segon punt que parla que és
necessari modificar l’actual política tributària. I com a proposta
dins aquest segon punt i parlant de diferències i diferent criteri
en matèria tributària i aplicant els preceptes d’igualtat i de
progressió, proposam estudiar per part del Govern la
implantació de nous tributs propis, tributs que ja han estat
proposats a través de propostes concretes per cada un d’aquests
en aquest parlament, i lamentablement rebutjades pel Grup
Parlamentari Popular, imposts com poden ser les instalAlacions
que incideixen en el medi ambient, sobre estades turístiques,
modificació del tipus aplicable a l’impost de successions.
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I un tercer punt que he de dir que per a nosaltres, en aquest
cas i en aquesta moció puntual, potser és el més important, un
punt que fa referència a la necessitat de recuperar per a
l’exercici 2015 aquelles deduccions que es varen derogar a una
disposició derogatòria única de la Llei de pressuposts del 2013,
a les seves lletres b), c) i d). Aquestes deduccions eren molt
importants, perquè afectaven colAlectius amb conflictes,
colAlectius amb problemes, que es veien beneficiats per una
política tributària. Aquestes eren deduccions dirigides a un tipus
de gravamen reduït, per exemple a l’impost de transmissions
patrimonials per a joves discapacitats o famílies nombroses, un
tipus per a actes jurídics documentats que estava abans al 0,5 i
que ara és de l’1% per a escriptures per adquisició d’habitatges
per a joves discapacitats i famílies nombroses. Un tipus que era
de l’1% i que ara és del 7% de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats per transmissió
particular d’habitatges de protecció oficial.

Un gravamen reduït de transmissió de patrimonis
empresarials a canvi de manteniment de l’activitat empresarial
i de la plantilla de treballadors. Vostès, senyors diputats del
Grup Popular, que defensen la necessitat d’ajudar aquells
empresaris perquè s’incrementi l’ocupació, bé, doncs el que fa
és tot el contrari, eliminar els gravàmens, les deduccions que
possibiliten això.

Un tipus reduït de les concessions administratives
generadores de nous llocs de feina, veim no només com enlloc
d’afavorir la contractació, el que es fa és eliminar aquelles
propostes que ajudaven aquests petits empresaris a crear nous
llocs de feina.

I una deducció per a propietaris de finques, de terrenys en
sòl rústic protegit. Vostès, també defensors dels drets dels
propietaris de terrenys en sòl rústic, afectats per determinades
figures de protecció, doncs bé, sempre han dit que se’ls havia
d’ajudar, ara què fan?, tot el contrari: eliminar aquelles
deduccions que suposaven un 50% de deducció de les despeses
de conservació i de millora dels seus terrenys.

Vostès, senyores i senyors diputats, i especialment des de la
Conselleria d’Hisenda, quan es parla de política tributària
pròpia, se li dóna poca importància i li donen poca importància
perquè s’argumenta que tan sols representa el 20% dels
ingressos de la comunitat autònoma. I mirin, vostès minimitzen
aquesta importància de les nostres propostes i diuen que
únicament aquest 20% d’ingressos no és prou important, però
també saben perfectament que això no és així exactament, que
poden obtenir una important millora dels ingressos propis, que
aquest 20% pot ser molt superior, i escoltin les nostres
propostes, les que els fem avui, les que ja hem fet en moltes
ocasions i veuran com tot això és possible.

Vostès han enterrat voluntàriament la possibilitat
d’incrementar aquest 20% i en això he de dir que tampoc no
saben molt bé per on van en política tributària, tan aviat es
queixen que Madrid bloqueja la possibilitat d’aplicar tributs
propis, com després anuncien i renuncien a aprovar més tributs
propis, no saben molt bé què és el que volen.

Però no només això, el conseller en el seu moment, també a
la interpelAlació, va parlar, i avui, avui concretament, ha parlat
d’impotència, ho ha dit diverses vegades; impotència potser
també la podríem tenir nosaltres o la podríem sentir nosaltres
des del punt de vista que en cap cas ni tan sols s’escolten les
propostes, ja no vull dir que es tenguin en compte, ja no vull dir
que s’estudiïn i que es digui, no, no són viables econòmicament,
és que ni s’escolten, ni tan sols s’escolten. I això el que fa és
que deixa ben clara quina és l’opció d’aquest govern i la
importància que es dóna a les propostes de l’oposició, cap, o
l’atenció que mereixen aquestes propostes per part del Govern
i pel simple fet que surten de l’oposició.

Vull recordar que hem tengut aquí propostes com la
modificació dels trams de l’IRPF, de l’impost de successions i
donacions, de l’impost de patrimoni, de l’impost de
transmissions patrimonials, de l’impost sobre activitats que
incideixen en el medi ambient i dels tributs sobre estades
turístiques, tot això són propostes que han vengut del Grup
Socialista, totes rebutjades pel Partit Popular i pel Grup
Parlamentari Popular, totes llevat d’una, que primer rebutjada
i llavors acceptada, i ara, gràcies a aquesta rectificació, que, per
cert, és l’única vegada en què han encertat, aquest govern obté
uns ingressos anuals superiors als 40 milions d’euros.

Avui hem sentit també en una pregunta parlamentària, que
parlava el conseller d’un exemple de demagògia i manipulació,
perquè, així ho entenem nosaltres, que ha estat la pregunta que
feia referència a l’increment de la recaptació. Ha dit el conseller
que estava content per hi ha increment de recaptació sense canvi
normatiu i que era per major activitat i per millor rendiment de
la nostra economia. I jo vull recordar que entre aquesta millora
de recaptació tributària, hi ha els ingressos per taxes, i ingressos
per taxes que s’han vist incrementats sistemàticament cada un
dels exercicis d’aquest govern del Partit Popular; ingressos per
taxes que, sense anar més lluny, en aquest exercici 2014, han
suposat una millora dels ingressos de 10 milions d’euros,
elevant el tipus aplicable i les xifres de cadascuna d’aquestes
taxes, sistemàticament i cada any. A això vostès li diuen no
tocar l’estructura, però en realitat vostès sí toquen..., no toquen
tal vegada l’estructura, però sí el resultat i la conseqüència que
arriba al ciutadà d’a peu, perquè segur el que sí fan és
incrementar la pressió fiscal als colAlectius amb necessitats
d’ajuda. I això passa perquè, sense modificar, com diuen vostès,
l’estructura fiscal, el que sí han fet ha estat eliminar totes
aquelles deduccions i bonificacions a què he fet referència al
principi de la meva intervenció.

Resultat, que en aquest exercici 2014, a l’hora de fer la
declaració de la renda, moltes famílies s’han trobat que havien
de pagar més, que han hagut de pagar prou més del que havien
pagat en anys anteriors per determinats conceptes a la declaració
de renda. Això es diu no tocar l’estructura, però d’alguna
manera suposa incrementar la pressió fiscal.
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I per anar acabant, com he dit, ja he recordat quin és el
contingut dels dos primers punts, però també vull dir que duem
tres anys de gestió tributària indefinida. Ja ho vaig dir a la
interpelAlació, és una gestió tributària erràtica, que no ens du en
lloc, perquè no té un full de ruta. I m’indigna especialment quan
sent el conseller parlar de política tributària i diu que, gràcies a
aquesta política i a altres mesures econòmiques preses per
aquest govern, avui per avui hi ha més igualtat a les nostres
illes, i que la situació és millor des del punt de vista econòmic.
Millor per a qui?, evidentment millor per al Govern. Quina
economia es recupera?, perquè diuen que s’està recuperant:
l’economia del Govern, la de ningú més. I percep la societat
aquesta recuperació? Evidentment la resposta ha de ser no; no
la percep perquè cada vegada té més problemes, cada vegada hi
ha més diferències entre els que més tenen i els que menys
tenen, i açò no suposa que millori per a les famílies l’economia
a les nostres illes.

Com he dit són moltes qüestions -ja he d’anar acabant- de
què podríem parlar en matèria de gestió tributària. Simplement
els demanaria que escoltassin les propostes que es fan, que
intentin fer comptes, que mirin si realment quan els parlam de
justícia, quan els parlam de progressió el que vostès fan és això
o conté aquests preceptes, que des del nostre punt de vista hem
d’entendre que no. Per tant hi som a temps, els proposam que
reconsiderin la política tributària, els proposam que mirin de
cara a l’any que ve com poden beneficiar i com poden aplicar el
precepte constitucional. Els que més tenen han de ser els que
més aportin als ingressos tributaris, i vostès estan fent tot el
contrari.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned.

(Alguns aplaudiments)

Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la seva assistència.
Veig que l’interès pel Parlament, per la cosa pública, no
segueix, després d’aquestes vacances escolars, no segueix
augmentant. Lamentam aquest sistema, també, de vacances
escolars, i com a prèvia, en què durant tres mesos ens anam els
diputats, el Parlament queda al marge del control
governamental. Passen coses importantíssimes, com allò de
Magaluf, passen coses importants com (...), es discuteix pertot,
es discuteix a tots els àmbits, però aquí en el Parlament no,
perquè en teoria som de vacances.

M’hagués agradat també, encara que només sigui un desig,
però m’hagués agradat que el conseller d’Hisenda hagués estat
en aquest debat. Crec que hagués estat molt oportú que hi
hagués estat, entre altres coses hi va intervenir i és el màxim
responsable d’aquest tema. I també m’hagués agradat que també

hi fos el president, que tampoc no hi ha estat, quan és un tema
absolutament fonamental.

Bé, donarem suport a aquesta moció, i la nostra intervenció
es fonamentarà en quatre punts: primer, un sistema tributari
autonòmic ridícul; dos, un sistema tributari dirigit a un model
econòmic d’hipertròfia de la construcció; tres, un model
tributari que no cerca l’excelAlència cap a la societat; i, quart, un
sistema tributari ineficient. 

Començarem amb el sistema tributari propi ridícul. El Sr.
Conseller, en absència, que no és aquí, l’altre dia abans d’anar
de vacances tothom, va dir que suposa el 20% dels ingressos
totals de la comunitat autònoma, és a dir, que el nostre sistema
tributari només cobreix el 20% dels ingressos de la despesa
nostra de la comunitat autònoma, el 20%. El 20% és una cosa
absolutament ridícula, tenim una autonomia de fireta, només
tenim el 20%. I tenim un dèficit fiscal de 1.700 milions d’euros,
això amb els millors descomptes que han fet els governs de
Madrid, comptant que l’AVE també és un servei per a Balears
i que el Museu del Prado es com si fos d’aquí. Som a la cua de
llits, de metges i tecnologia hospitalària, com va sortir ahir al
diari, i avui el Sr. Conseller ha dit que, a pesar que recaptam
més IVA i més IRPF, cobram menys, és a dir, augmenta la
recaptació de l’IVA i l’IRPF i cobram menys. Som la primera
comunitat autònoma en dèficit fiscal es miri com es miri,
deixant de banda el tema de Madrid, que té la seva peculiaritat
per ser la capitalitat, pel premi de la capitalitat. Som per tant
davant d’un sistema tributari ridícul, ridícul, ridícul i ridícul, el
20%! Això no és autonomia ni és res. I el Govern es mostra
absolutament impotent de fer valer el seu poder a Madrid,
absolutament impotent. No hi haurà reforma financera, no hi
haurà reforma fiscal en aquest sentit, queda ajornada sine die,
i nosaltres 1.700 milions d’euros comptant amb la millor de les
formes que prenen. Tenim una autonomia de fireta. Quasi la
veritat no sé si paga continuar amb un debat quan realment
només podem controlar el 20% dels nostres recursos. Ridícul.

Dos, sistema tributari i model econòmic. Aquest sistema
tributari apunta cap a un model econòmic basat en la hipertròfia
de la construcció i un turisme de molt poc valor afegit. Aquest
estiu a Magaluf s’han pagat habitacions a 14 euros, 14 euros.
Això vol dir que l’IVA devia ser poc més d’un euro, i amb això
hem de pagar policies, bombers, carreteres, tot això. Un sistema
tributari que relega la indústria i que no la considera, Sr. García;
la indústria, i segons les seves dades, és l’únic sector que no
creix, que fins i tot, segons les dades de conjuntura econòmica
del Govern balear publicades el juliol de 2014, és l’única
comunitat autònoma en què decreix la indústria. Li venc
reclamant un debat sobre indústria, un pla d’indústria; no tenim
política industrial i això és molt greu.

I quin és aquest sistema tributari?, un sistema tributari que
prima, ha primat la deducció per la compra d’habitatge, un
sistema tributari que no incentiva la inversió en investigació.
Vostès s’imaginen que tots els milions d’euros que hi ha hagut
en la deducció d’habitatges, tot això ho haguessin destinat a
inversió en tecnologia? És a dir, qui més qui manco va comprar
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una hipoteca i ha fet deduccions fiscals. Hem creat un model
tributari per fomentar la hipertròfia de la construcció. Tenim
qualque deducció per inversió en noves tecnologies?, en tenim?,
hi hem pensat mai, en això? L’any passat es va fer una llei sobre
el business angels; de les 93.000 empreses creades amb
business angels l’any passat..., perdonau, de les 93.000
empreses creades només 290 varen acollir-se a aquesta deducció
de business angels; per què?, perquè era pur maquillatge; si no
es fa una deducció fiscal per inversió de societats en business
angels això és pur maquillatge.

No tenim ecotaxa, l’ecotaxa com un sistema per millorar el
nostre producte turístic. A Catalunya fa dos anys i mig que la
tenen en marxa, han augmentat les estades turístiques i han
augmentat els turistes i tenen 40 o 50 milions d’ingressos cada
any que poden dedicar a millorar el turisme. Com pagarem la
reconversió hotelera de Cala Rajada o de la Platja de Palma?,
com la pagarem? Tenim un altre sector turístic que vol pagar
imposts i no li deixam pagar imposts: els habitatges turístics;
deuen ser els únics del món que volen pagar imposts i no els
volem regular, no els deixam pagar imposts. Tornam a repetir
els errors que ens varen dur al 2007. Ningú aquí encara no ha
contestat com hem passat de ser la primera comunitat autònoma
en renda per càpita l’any 85 a ser la setena, i tot i això hi havia
5 milions de turistes l’any 85 i ara en tenim 13. Per què?, qualcú
ha contestat mai això?

Un sistema tributari que no apunta envers les societats més
pròsperes. Les societats més pròsperes quines són?, evidentment
les nòrdiques, les escandinaves. Viuen molt bé, tenen un nivell
de renda per càpita més elevat del món, Noruega, Finlàndia,
Suècia, i són les societats més igualitàries del món, són les que
paguen més imposts. Quan un viatja i viatges pel tercer món te
n’adones..., veus gent molt pobra molt pobra i gent molt rica
molt rica, però classes mitjanes no, i aquesta és la diferència
amb Europa, amb Europa i els sistema occidentals. Tenim un
estat de benestar gràcies als imposts que igualen la riquesa i fan
que aquestes societats, les més pròsperes, siguin les més
igualitàries, i això és cap on hem d’anar, o nosaltres pensam que
és cap on hem d’anar.

I finalment un sistema tributari ineficient. Això ho va dir el
Sr. Conseller, Sr. Marí, i estic d’acord amb ell. Ineficient
perquè, a pesar que tenim uns tipus alts, Europa ens diu que
recaptam molt poc, i estic d’acord amb ell, estic d’acord en
l’anàlisi però no en la causa. Ell apunta a massa càrrega fiscal
i lluita contra el frau. Mirin, és ineficient perquè tenim massa
corrupció! Jo encara no entenc com hi ha qualcú que vulgui
pagar imposts, no ho entenc. 100 milions d’euros Palma Arena,
tenim un estadi que en set anys crec que hi hem fet un concurs
d’això de bicicletes; un parc de bombers, 100 milions d’euros;
Son Espases durant 30 anys haurem de pagar corrupció, durant
30 anys haurem de pagar corrupció, durant 30 anys! El president
a la presó, la presidenta del consell insular també a la presó... I
ens estranyam que sigui ineficient? És que..., és que el miracle
és que qualcú vulgui pagar imposts, qualcú pagui imposts. I els
països menys corruptes són els països més desenvolupats. Si es
miren els colors, el mapa que fa l’ONG que hi ha a Alemanya
sobre els països més corruptes veurem que els països menys
corruptes són els nòrdics, els escandinaus, i són els països més
desenvolupats econòmicament i socialment.

Per tant tenim un sistema tributari autonòmic que entenem
nosaltres que és ridícul, que no apunta cap a un model econòmic
que nosaltres pensam de prosperitat, que no apunta -nosaltres
pensam- cap a les societats més pròsperes, i finalment ineficient,
entre altres coses perquè tenim un grau de corrupció realment
insuportable i inacceptable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el diputat Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Boned, començaré per desmentir algunes afirmacions que
vostè ha fet, i m’agradaria, com a primer punt del debat d’avui,
deixar molt clar que avui tenim un sistema tributari a Balears
més progressiu i més just que el que hi havia a l’anterior
legislatura. Avui tenim a Balears un sistema tributari més
equitatiu i més redistributiu que el que hi havia quan governava
el pacte de progrés. Avui tenim un sistema tributari on paguen
més els que més tenen, en comparació amb el que passava a
l’anterior legislatura. I no conec, Sr. Boned -el Sr. Mas no era
al Parlament-, no conec, Sr. Boned, que l’anterior legislatura
vostè demanés, per exemple, que l’impost de transmissions
patrimonials fos progressiu, com ara ho és; no record tampoc
cap proposta del govern del pacte en aquesta mateixa línia, de
fer més progressiu aquest impost. Hi havia un tipus únic al 7%
que vostès no van modificar per fer-lo més progressiu; el van
mantenir talment estava, i ha hagut de ser aquest govern, el
govern del Partit Popular, que apliqués un tipus progressiu a
aquest impost. Com també ho ha fet amb el cànon de
sanejament d’aigües.

I açò és precisament tot el contrari del que va fer el Partit
Socialista, per exemple, amb l’impost de societats. Durant la
legislatura del Sr. President Zapatero el tipus efectiu de l’impost
de societats, gràcies a diferents deduccions i bonificacions, va
passar a ser per a les grans empreses de només el 3,5%, mentre
que l’any 2004, amb el Partit Popular en el govern, era del 16%,
és a dir, els més rics i els més poderosos van passar de pagar un
tipus efectiu del 16% a pagar només el 3,5% a l’impost de
societats, mentre que les petites empreses continuaven pagant
un 30%. On era, Sr. Boned, quan el tipus impositiu efectiu de
l’impost de societats per a les grans empreses, per a les grans
constructores, per als grans bancs, per a les elèctriques, passava
del 16% a només el 3,5%?, on era? Jo li ho diré: era al
Parlament, vostè era parlamentari i va callar, vostè no va dir res,
vostè, tant sensibilitzat avui amb el fet que els impostos han de
ser progressius, com és que no va dir res? Aquesta és la seva
progressió?, la progressió que vostè pregona?
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Miri, està molt clar, Sr. Boned, que vostès, els socialistes, i
el Grup MÉS també, almenys en aquest tema són una estafa. Els
fets contradiuen les seves paraules, vostès s’omplen la boca
d’allò que no fan i critiquen als altres allò que fan molt millor
que vostès. Per desgràcia avui ja no tenen discurs, avui el Partit
Socialista és un partit perfectament prescindible, no aporten res
nou, res diferent, i molt manco no aporten res solvent i creïble.

I abundant en el que deia abans, l’impost de transmissions
patrimonials i el cànon de sanejament són avui més progressius
que quan hi havia el pacte de progrés en el Govern, i representa
el 70% de tot el que es recapta a Balears, d’impostos propis,
vull dir, el 70% del que es recapta en impostos propis prové
d’aquests impostos que el Govern, el govern del Partit Popular,
ha fet més progressius. Hem fet més progressiu el 70% dels
impostos propis recaptats.

Més arguments. Fa unes setmanes, i avui ho hem debatut
també en el Parlament, vam saber que s’havia incrementat un
14,8% la recaptació d’impostos propis i cedits de la comunitat
autònoma. Com pot dir el Sr. Boned a la seva proposta, i també
ho ha dit aquí a la tribuna, que es constata una manca
d’efectivitat i una injustícia amb l’actual política tributària
aplicada pel Govern de les Illes Balears? Estam incrementant
els ingressos, tenim un sistema més progressiu, l’economia
s’està reactivant, hi ha una previsió de creixement d’un 1,9%
per a l’any 2015, estam en xifres d’atur d’abans de l’any 2009...;
açò és manca d’efectivitat?, açò és injustícia? Si la política
tributària actual no és efectiva i és injusta, com podien
qualificar la política tributària que va dur el pacte de progrés
l’anterior legislatura?, quan els ingressos per recaptació
d’impostos baixaven en picat?, quan el model tributari era molt
menys progressiu que l’actual?, quan cada dia tancaven quatre
empreses i anaven a l’atur 60 persones?, cada dia, cada dia, cada
dia; quan l’índex de pobresa va augmentar un 288% i quan el
creixement econòmic era negatiu? On era el govern del pacte?,
on era vostè, Sr. Boned?, on era el Sr. Mas?, on era el Grup
MÉS? Vostès em volen dir que abans estàvem millor?, vostès
em volen dir que abans teníem una política tributària més
efectiva i més justa? Jo crec que hem de ser seriosos, no s’han
de voler enganar vostès mateixos i molt menys enganar-nos als
altres.

Sr. Boned, jo li diré quin és el seu problema i el problema
del seu partit: vostès encara continuen instalAlats en la mateixa
dinàmica que ens va dur a la fallida tècnica a l’anterior
legislatura. Allò preocupant és que vostès no han après res de la
crisi, tornarien a repetir les mateixes polítiques que ens van dur
al colAlapse econòmic més absolut. Continuen fent cas encara als
postulats de qui va ser conseller d’Hisenda l’anterior legislatura,
el Sr. Carles Manera; ara s’ha inventat allò de la cuarta vía. Jo
no sé, Sr. Boned, en quina via és vostè, si ja va per la cinquena,
la sisena o si està en via morta, ja no ho sé, però tot açò l’únic
que fa és constatar que en el fons no tenen idees, no tenen
alternativa a les polítiques econòmiques d’aquest govern. Sr.
Boned, li ho dic amb afecte, el seu guru econòmic no pot ser el
mateix que va arruïnar aquesta comunitat autònoma, no pot ser
el mateix que va deixar Balears a punt de caure al precipici; el
Sr. Manera no pot ser qui encara dicti la política econòmica del
PSIB. Jo crec que és un error, però segurament vostès en saben
més.

Sr. Boned, li he de reconèixer en tot cas que s’esforça, que
ho intenta, però que ho té molt difícil; té una mala papereta, és
molt mal de fer criticar d’una forma creïble i amb arguments un
model econòmic i tributari que ha sabut donar la volta a,
segurament, la situació econòmica més complicada que mai no
ha viscut aquesta comunitat autònoma; ho té molt difícil. La
seva tenacitat a continuar demanant el mateix una vegada i una
altra ens fa recordar aquella pelAlícula del dia de la marmota, on
sempre es repetia el mateix dia. Avui torna, torna a demanar i
vuelve a la carga amb l’ecotaxa, amb l’ISIQUIEMA, amb el
tema de l’impost d’associacions i donacions... Són aquells vells
mantres que tornen i tornen a aquest parlament, que es
repeteixen indefinidament com si no tenguessin cap altra
alternativa més que proposar.

Sr. Boned, senyors de l’oposició, en aquests moments no
toca pujar imposts ni posar-ne de nous, en aquests moments el
que toca és, en tot cas, reduir pressió fiscal. Els ciutadans,
després d’aquests darrers anys de sacrificis, mereixen que
pensem a baixar imposts i no a pujar-los. Vostès segueixen
pensant a pujar imposts no per reduir el deute, que podria ser un
argument raonable, vostès volen pujar imposts per poder gastar
més, per poder seguir malgastant, i això no és la nostra política
i amb això no ens trobaran. 

La nostra postura és molt clara, si s’ha de fer una
modificació del model tributari, que estam d’acord que és un
model ineficient que segurament s’hauria de millorar, però
sempre serà, en aquests moments, en el sentit de reduir la
pressió fiscal, serà perquè les classes mitjanes i baixes, que han
patit amb duresa els embats de la crisi, recuperin poder
adquisitiu i tenguin més doblers disponibles. Ara toca llevar
pressió impositiva de sobre les espatlles dels ciutadans, i veig
que vostès, per desgràcia, van en sentit contrari.

En aquesta mateixa línia va la reforma fiscal que promou el
Govern central, les rendes menors de 12.000 euros a l’any no
tributaran a l’IRFP i les rendes de menys de 24.000 euros, és a
dir, el 72% dels contribuents, veuran reduïda la pressió fiscal en
un 23,5% de mitjana, mentre que les rendes altes, les superiors
a 110.000 euros tributaran més que quan governava Zapatero.
Açò és política efectiva, progressiva, d’un model fiscal a favor
dels qui més pateixen la crisi.

Curiosament, va ser el Govern Zapatero que més va protegir
les grans fortunes i les rendes altes, i ho hem vist, com els tipus
efectiu dels imposts de societats va passar del 16 al 3,5% per a
les grans empreses; va eliminar l’impost de patrimoni i va
potenciar les famoses SICAV, va fer caure el major pes tributari
sobre les classes mitjanes i baixes.

A la fi, aquí, a Balears, i també a nivell d’Espanya, i ara amb
la reforma fiscal del Govern, es reequilibra aquesta situació de
forma que qui més guanya més pagui i qui menys guanyi menys
pagui o fins i tot que no pagui res. 
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M’agradaria, per finalitzar, deixar constància que el Partit
Popular, en totes les administracions, ha fet tot el possible per
fer viable i sostenible el nostre model d’estat del benestar. La
situació en què vàrem trobar els comptes públics era de fallida
tècnica, de colAlapse total i amb una extensió de tresoreria que
feia inviable els serveis bàsics essencials, fins i tot -i tots ho
recordarem- ens vàrem haver de plantejar el tancament de dos
hospitals i l’aplicació de tres nous imposts. En contra dels
nostres principis, del nostre propi ADN, vàrem haver de pujar
imposts, és cert, i ho vàrem fer convençuts que era l’única
alternativa davant d’una situació extrema, ho vàrem haver de fer
a nivell autonòmic i es va fer també a nivell nacional, avui
podem dir que aquest esforç conjunt, aquest esforç de tots...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... ha valgut la pena -vaig acabant- avui ja veim els fruits
d’aquest sacrifici, uns fruits en forma de creixement econòmic,
en forma de llocs de feina, en forma de més inversió privada, en
forma de més consum. La contraposició d’un model econòmic
i tributari, el d’aquest govern, front el model del pacte de
progrés no té color, un model que ha demostrat uns resultats
positius front d’un altre que ens va dur a la misèria. I ho
repetesc, si s’ha de modificar el model tributari serà per
disminuir imposts, especialment els imposts directes a fi
d’augmentar la renda disponible dels ciutadans i sempre pensant
que açò suposi un nou impuls i un nou estímul al creixement
econòmic i la creació de llocs de feina.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula pel Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Joan Boned, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, no ens ha sorprès la
seva línia, com sempre treu els peus del test quan no toca. Vostè
ha dit ara, aquí, en seu parlamentària, que el nostre grup som
una estafa, ho ha dit així, que no tenim discurs i que plantejam
això perquè no tenim discurs, jo he de reconèixer que vostè sí
té discurs, sí, sí, i no en té un, és que en té més d’un, perquè a
mi m’agradaria que digués vostè a tots els diputats i a la societat
en general quin senyor Camps ens hem de creure, aquell que fa
un temps demonitzava la pujada d’imposts o aquell que va fer
el ridícul aquí defensant que es pugessin els imposts; aquell
senyor Camps que demonitzava l’impost de patrimoni o aquell
senyor Camps que va fer el ridícul aquí defensant l’aplicació de
l’impost de patrimoni, o aquell senyor Camps que deia que
havíem d’aplicar aquells imposts ecològics i que llavors va fer
el ridícul aquí defensant, com ha fet avui mateix, que no fan
falta aquests imposts. Vostè sí té discurs, diversos, i el que no

sabem la gent, la nostra societat, quin dels seus discursos s’ha
de creure, Sr. Camps.

Anem a aquests nous imposts que vostè ha dit, perquè ara els
posava com a exemple de l’eficàcia en gestió tributària i que,
per tant, no eren necessaris perquè els ingressos no feien
necessari aplicar aquests nous imposts. Vostè recorda què deia
quan defensava aquest impost aquí dalt? Quan estava aquí?
Vostè recorda què deien, vostè i el conseller? Sap què deien?
Que no eren imposts recaptadors, que eren imposts ecologistes,
que eren per defensar el territori, que no eren per recaptar més,
ara resulta que sí, que ara diu que gràcies a la seva eficàcia no
fa falta recaptar més i que aquests imposts no s’havien d’aplicar.
On ha quedat aquest esperit de protecció territorial, Sr. Camps?
Enlloc, perquè no el tenen, si és que no en tenen.

El que no tenen tampoc és vergonya, perquè diuen avui una
cosa i demà l’altra, i es queden tan tranquils, no passa res.
Menteixen, enganyen, manipulen, fan demagògia, però els és
igual. 

Vostè em parla que són els seus imposts progressius, la
política tributària és progressiva i justa, jo li posaré un exemple,
vostè sap que de la recaptació de l’IRPF el 80% es recapta de
les nòmines dels assalariats i dels salaris més baixos? El 80%!,
que aporten els que més tenen? Això suposa i representa que els
que més tenen més paguen? No. Qui aporta més i qui ingressa
més? Les nòmines, els assalariats, les nòmines baixes. No digui
mentides, compti el que és, la veritat.

Vostè em diu, pilotes fora, parla del que li sembla, mescla
conceptes i mescla allò que li va bé, però al final la veritat és el
que dèiem, jo li he dit també i li ha ressaltat el Sr. Mas, els
ingressos per política tributària suposen el 20% quan podria ser
molt més, molt més podria ser. 

Vostè em parla que som seguidors de l’anterior conseller,
que no sap si estam a la quarta o a la cinquena via... jo la veritat,
tampoc no ser en quina via estic, sé a quina estan vostès, per
exemple, li posaré un exemple de via, les autovies d’Eivissa on
paga aquest govern per aquelles autovies més de 20 milions
d’euros cada any, això sí que és estar a una via, a una autovia.

Miri, quan parla el Sr. Conseller també, i ho ha fet vostè, de
gestió tributària, de tributs directes i indirectes diu que una
reducció de la imposició directa permetrà l’augment de la renda
disponible i la conseqüència del consum i, per tant, com a
conseqüència del consum. Miri, sap què permetrà la millora del
consum? També record que deia que hi havia igualtat, la igualtat
de què parlava jo abans en la primera intervenció, perquè teníem
un lloc de feina, i em diu també... un lloc de feina i allò que no
es pregunta ni que no ens diu és com tenim o tenen molts de
ciutadans d’aquestes illes el lloc de feina, uns ciutadans que a
vegades per tenir un contracte d’un mes han de firmar quatre
contractes, uns ciutadans que han vist que els reduïen el 50% el
seu salari, uns ciutadans que veuen que malgrat que no es toca
l’estructura fiscal cada any paguen més imposts. Això és
l’alegria.
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També deia, i ho ha dit vostè, que no pensen ni tenen
intenció de tocar l’IRPF i, per exemple, l’impost de successions
perquè no seria just, no seria just. Clar, si vostès volen ser justos
i aplicar la progressió poden tocar l’IRPF i l’impost de
successions aplicant un increment a aquells que més guanyen i
a aquells que més reben o que reben valors més elevats, no fa
falta vostès que castiguin els que tenen nòmines, els assalariats,
els que cobren poca cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’anar acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant, Sra. Presidenta. Ho poden fer vostès si
volen, poden aplicar una progressió que vostè defensa, però que
la realitat ens diu que és inexistent. 

Per tant, Sr. Camps, no es tracta de venir aquí a dir allò que
a un li sembla, no escoltar allò que un acaba de dir, no voler
entendre que es poden millorar els ingressos, parlar-me que no
hi ha diferències socials i que el Sr. Zapatero volia eliminar la
classe mitjana, miri, això és un titular de la seva... d’aquesta
legislatura, la clase media difuminada mientras se agranda la
brecha entre ricos y pobres, això és...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

... acab, Sra. Presidenta, ... de la seva política, no de l’anterior.
No vagi culpant sempre als altres, assumeixi el que fan vostès
també i tengui clar que no ho fan tot bé, ja li he dit abans, el just
seria que ens escoltassin, que arribàssim a algun tipus d’acord,
que en política tributària es poden fer les coses bé, però és clar
que vostès volen seguir fent-les malament perquè així
protegeixen, com sempre, els seus, els que més tenen, els que
vostès entenen que els voten, a ningú més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedirem a la votació. Començam. 

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

IV. Compareixença del conseller d'Economia i
Competitivitat per tal de retre compte del compliment de la
Moció RGE núm. 4653/13, relativa a polítiques de seguretat
social i ocupació (escrit RGE núm. 5983/14, del Grup
Parlamentari Socialista).

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon a
la compareixença del conseller d’Economia i Competitivitat, per
tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm.
4653/13, relativa a polítiques de seguretat social i ocupació,
escrit RGE núm. 5983/14, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista de la
Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Conseller. Dia 14 de maig de 2013 aprovàrem en aquest plenari,
per unanimitat, diferents punts que significaven la voluntat de
prioritzar un compromís de treball per a l’ocupació i contra
l’atur, i d’una manera molt clara assenyalaven tres àmbits de
compromís de feina, el primer era el que feia referència al
finançament de les polítiques actives d’ocupació i, per tant,
coincidíem a instar el Govern de l’Estat a avançar, a millorar el
finançament de les polítiques actives d’ocupació. Aquesta era
una situació que valoràvem que havíem de reclamar atesa la
reducció que el Govern de l’Estat feia en aquell 2012 dels
recursos que les comunitats autònomes, en l’exercici de les
seves competències de gestió, havien de ser capaces de
gestionar per -repetim- fer polítiques actives d’ocupació.

En aquest punt no han tengut massa sort perquè la realitat és
que el 2014 aquests recursos varen continuar baixant, és a dir,
que si de 2010 a 2012 teníem un pressupost de 55,7 milions
d’ingressos per part de l’Estat el 2014 han estat 24,6. Per tant,
una reducció del 60% dels recursos de l’Estat a Balears en
polítiques actives. 

Aquest element és doblement preocupant, no només per la
quantia econòmica sinó, a més, per la transformació de les
polítiques actives d’ocupació que el Govern de l’Estat ha
aprovat amb l’acord de la nostra pròpia comunitat autònoma
incomplint aquest punt que havíem aprovat aquí per unanimitat,
per què?, perquè el nou sistema de repartiment dels recursos de
l’Estat a les comunitats autònomes es fa en aquest moment a
partir de compliment d’objectius, el 2013 ja es va fer al voltant
del compliment d’objectius de 2012 i varen baixar. i el 2014
amb relació al compliment d’objectius de 2013, hem tornat a
baixar. En el nou sistema de repartiment de recursos la
comunitat autònoma no està a l’alçada del compliment
d’objectius com per millorar el finançament de les polítiques
actives. En definitiva, acaba passant que s’han reduït els
recursos de la comunitat. 

A més, l’Estat cada vegada gestiona una quantia més gran de
recursos destinats a polítiques actives d’ocupació, ho veim en la
gestió del Programa de Garantia Juvenil on l’Estat, sense tenir
competències en gestió de polítiques actives, gestionarà el 50%
dels recursos, i la comunitat autònoma, que té les competències
en matèria de gestió de polítiques actives, haurà d’avançar el
99% dels recursos dins l’àmbit d’aquest programa que, hem de
recordar, enguany s’ha d’executar ja 15 milions d’euros. Per
tant, és un punt que no s’ha complert i, per tant, voldríem
escoltar el Govern i sobretot intentar en un moment que es
tornarà a obrir el debat dels pressuposts de l’any que ve
entendre i visualitzar que aquest acord es compleixi, perquè per
això el vàrem votar i per això hi ha unanimitat en aquest punt.
Insistim en la necessitat que l’Estat descentralitzi i compleixi
amb aquesta competència de les comunitats autònomes. 
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En segon lloc, el segon punt va lligat als aturats que no
reben cap prestació a la nostra comunitat, instàvem amb la
preocupació i que, per tant, aquests fossin objectes del Pla
d’Ocupació. Clar, quin és el debat aquí? Que el Pla d’Ocupació
s’ha retardat i s’ha retardat, som a un any i mig des que es va
aprovar aquesta resolució, i les mesures específiques per a
aturats que han esgotat prestacions de majors -els més
preocupants- de 45 anys, no s’aplicaran fins el 2015, i aquesta
és una altra realitat que, evidentment, preocupa i que hem
incomplert. Quines són les xifres? Podem assenyalar que hi ha
un indicador positiu i també ho hem d’assenyalar quan hi és,
que és el fet dels aturats sense prestacions, han passat de 47.900
a 44.200, han baixat, però acompanyen altres indicadors que són
preocupants i que no és una qüestió de retret, és una qüestió de
preocupació i de reflexió, com és que l’atur de llarga durada
s’incrementa, el 2011 en teníem 22.800 ara en tenim 26.300;
que l’atur, o la taxa d’atur dels majors de 55 anys ha passat del
15 al 18,6%; o que les llars on tots els seus membres actius
estan a l’atur també s’han incrementat, de 33.900 a 37.300.

Per tant, encara que hi ha algun indicador que millora, el
conjunt de la situació d’aquests colAlectius amb més dificultat no
deixa de ser preocupant i, per tant, es retarda l’actuació lligada
a aquests colAlectius i -repetim- fins i tot amb el Pla d’Ocupació
retarden la seva acció al 2015.

El punt tres va lligat al Programa de garantia juvenil.
Imaginin-se si en el 2013 ja vàrem acordar aquí avançar el
Programa de garantia juvenil perquè tots valoràvem que el
problema dels joves que no fan feina ni estudien era greu,
imaginin en el cas d’un any i mig que encara és més greu, la
consellera avui matí ens ha dit que, bé, que només en duim dos
mesos, que... el Govern de l’Estat fa un decret llei legislatiu a
tota pastilla, en ple mes de juliol, tramitació el mes d’agost
perquè no podem esperar, i és cert, no podem esperar i aquí,
com que duim dos mesos, no sabem encara ni tan sols ens han
pogut contestar el nombre de joves inscrits en aquest programa
de garantia juvenil, perquè són dos mesos total.

I la situació dels joves, com hem assenyalat, no de l’atur que
baixa, sinó sobretot dels inactius que s’incrementen, és
vertaderament preocupant. I hem incomplert, el 2013
evidentment no s’ha començat aquest programa, i mesures
extraordinàries n’hi ha el 2013 i esperarem què passa en el
2014, si vertaderament són capaços de gestionar aquests 14,
aquests 15 milions compromesos en el Pla d’ocupació, però
evidentment en el 2013 l’incompliment és clar.

I en quart terme és el que fa referència a la tasca d’inspecció
de treball i seguretat social en la lluita contra l’economia
submergida i l’explotació laboral. Estic convençuda que s’ha
incrementat el programa d’inspecció, però també la reflexió que
hauríem de ser capaços de fer és que aquestes noves
contractacions i sobretot aquests incentius a la contractació a
temps parcial suposen una font de conflictivitat molt dura,
perquè és molt difícil, per no dir impossible, el control del
compliment de les hores de feina contractades.

Hem vist, i s’han denunciat, i han sortit als mitjans, la gran
quantitat i el gran creixement dels contractes de temps parcial,
no només els temporals, els de temps parcial, que realitzen
moltes més hores de les que tenen contractades i per les quals
les empreses cotitzen. I açò es visualitza d’una manera molt
clara, aquest increment, amb la baixada de les prestacions
contributives; la baixada de les prestacions contributives dels
treballadors que quan acaba la temporada no poden arribar a
aconseguir una prestació. I l’increment dels subsidis, de la gent
que precisament, fent feina, no poden arribar a fer feina les
hores suficients cotitzades com per arribar a cobrar una
prestació, passen a cobrar un subsidi en el millor dels casos i no
per manca d’hores de feina, sinó per manca d’hores cotitzades,
sobretot.

Per tant, el mecanisme de la reforma laboral fa
vertaderament difícil aquest control i per tant aquesta reflexió
entorn que no ajudam amb la normativa laboral que es pugui
combatre d’una millor manera i amb més garanties el control de
l’explotació laboral, cada vegada, malauradament, més estesa,
malgrat els esforços de la inspecció.

Per tant, constatacions d’uns incompliments que posen en
entredit que la preocupació per millorar l’ocupació de la nostra
comunitat autònoma sigui una realitat d’aquest govern. I en tot
cas, esperam les respostes del Govern que justifiquin, crec que
en aquest cas és molt difícil, aquest incompliment en els seus
propis acords aquí, en aquest plenari del Parlament de les Illes
Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del conseller d’Economia i Competitivitat, el Sr.
Joaquín García, per un temps de deu minuts.

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

Sra. Presidenta, señores diputados. Sra. Diputada, sí hace un
año adquirimos entre todos un compromiso para avanzar en los
puntos que usted ha estado detallando. Yo creo que no...,
podemos coincidir en muchas cosas, y estoy seguro que en este
debate lo haremos, pero sí que me gustaría que las
interpretaciones de los datos pues también fueran de forma
ortodoxa.

Primero, es verdad el primer punto, hablábamos..., se ha
olvidado de que otro de los compromisos del primer punto, por
ir rapidamente, era desarrollar un plan de empleo; que este plan
de empleo de alguna forma debería de incorporar todos los
recursos que fueran necesarios, pero también de forma
coherente y en las circunstancias en las que estábamos, porque
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llevábamos, según ustedes, un tiempo o un período de meses
que no teníamos plan de empleo. Siempre le hemos trasladado
lo mismo, yo creo que el mayor plan de empleo que ha existido
en esta comunidad es el desarrollado desde el minuto cero o
uno, en el que el presidente José Ramón Bauzá adquirió la
responsabilidad de gestionar unos momentos económicos,
sociales, de crisis que vivía esta comunidad. Y era una asunción
de responsabilidad porque los datos, y si quiere le puedo traer
los datos en los que convivíamos en ese momento, eran
relevantes, muy negativos y además con una tendencia cada vez
a peor.

Bueno, hoy les hemos transmitido como está esto, todo esto
ha cambiado, este escenario ha cambiado; es cierto que existen
colectivos que todavía necesitan, o que necesitan un gran apoyo
por parte de la administración; es cierto que tenemos que seguir
trabajando en ello, pero también es muy cierto que el paro de
larga duración disminuye mes a mes, y le daré datos de lo que
teníamos a lo que tenemos ahora; el desempleo juvenil cada vez
es menor, le podré dar datos, y usted los conoce, y ponerlos aquí
en evidencia es duro, de lo que existía en el 2011 a lo que
tenemos ahora, y ya no el 2011, sino el comparativo cuando
asumieron la gestión en el año 2007. Y por tanto, yo creo que
hay que concretar y hay que ir realmente a las actuaciones.

Como no ha entrado en el plan de empleo, yo tenía el
compromiso adquirido por el presidente, en abril, fue desarrollar
un plan de empleo, un plan de empleo de consenso y un plan de
empleo que intentara trabajar para resolver los problemas que
teníamos en la comunidad, y de alguna forma que también
ayudara, con políticas activas y con otra serie de actuaciones,
ayudará a la generación de empleo, y de este empleo ir hacia un
empleo estable y de alguna forma capacitar a nuestros jóvenes
para que entraran en el mercado laboral. Yo creo que el plan de
empleo, en el que usted ha participado activamente, le puedo
dar las fechas, todo lo que se ha desarrollado usted lo conoce y
por tanto es un debate que ya hemos tenido; el plan de empleo
ha recogido todas las iniciativas que hoy se pueden desarrollar,
todas las políticas activas de las cuales tenemos herramientas
para desarrollar, ha adquirido un consenso, pero además ha
incorporado dos actuaciones muy importantes: es que no sea un
plan de empleo que quede en un documento, y para eso se han
desarrollado dos comisiones de trabajo, una por parte del
Gobierno, interdepartamental, para hacer un seguimiento, y otra
por parte de la Mesa Social Tripartita, que es para supervisar y
mejorar todas las acciones que el plan de empleo haya podido
desarrollar.

¿Por qué? Porque a través de la administración central, a
través de otras instituciones, incluso europeas, como la garantía
juvenil, están llegando recursos y hay que aprovecharlos, y por
tanto el plan de empleo tenía que ser vivo.

Los datos que hoy hemos dado de paro y de afiliación nos
muestran que el cambio de tendencia es tan positivo, es decir
que se ha conseguido, que las curvas se han invertido, que
estamos hablando de intentar recuperar pérdida de empleo del
año 2008, que fue el año con mayor destrucción de empleo,
estamos hablando que hemos generado ya 10.000 puestos sobre
los 33.000 que se perdieron ese año, y, por tanto, que el
restablecimiento de la situación se está dando, la economía está
tirando y la generación de empleo se está dando.

No hay que olvidar, que siempre lo decimos, y lo tenía..., es
que la precariedad está en no tener trabajo, y a partir de ahí se
puede entrar en el debate que usted quiera.

No le daré las fechas, pero lo que está claro es que el plan de
empleo se aprobó..., se presentó un borrador en noviembre, con
525 millones de euros, que incluía el 2013, y el aprobado se
eliminó el 2013 y fuimos a un período del año 2014 al 2020, eh,
17, con un presupuesto de 440 millones de euros, incluyendo los
33 millones de garantía juvenil.

Bueno, estaba dotado con los mismos recursos por año que
el plan de empleo que usted aprobó, 100 millones por año de
medio, que era un plan de empleo que iba del año 2009, 2010 y
2011, en plena crisis, por tanto la dotación de recursos, que
supongo que en ese momento Madrid a usted no le quitaba
recursos para el plan de empleo y que le daba todo lo que
quería, pues al final estaba dotado de 100 millones de euros, que
sabe que pocos de ellos se ejecutaron, y menos en las
actividades que estaban definidas.

Por tanto, ¿qué podemos responder a esto? Usted sabe que
el Estado está sacando medidas, nosotros creemos totalmente en
la conexión entre la administración central y comunidad
autonómica, porque da igual, siempre les hemos trasladado lo
mismo, da igual de dónde vengan los recursos y las actuaciones,
porque al final todos somos ciudadanos de un mismo país, y si
el Estado bonifica unas actuaciones o incentiva unas
actuaciones, nuestra comunidad lo que hará es dedicar recursos
a otras actuaciones o a lo mejor implementar medidas que
mejoren las del Estado, pero yo creo que el Estado, igual que la
comunidad, está siendo activo en recursos para ayudar a la
creación de empleo, y se está viendo, hace unos días ya se está
hablando de las siguientes medidas, medidas que además entre
ellas va a trabajar sobre los mayores de 55 años, y usted sabe
que esta comunidad ha sido pionera en esto y ha sacado un
programa de 12 millones de euros para trabajar sobre los
desempleados de más de 45 años, además en un modelo donde
va a haber formación y trabajo.

Por tanto, bienvenidas sean las medidas que vengan del
Estado, porque además sumarán a las que nosotros estamos
haciendo, y tanto las medidas que está haciendo la
administración o que están llevando del Estado, como las
propias autonómicas, lo que han demostrado es que son capaces
de actuar sobre el problema, son capaces de llevar al sector
privado donde corresponde y por tanto son capaces de generar
empleo.

Sobre el segundo punto: el Parlamento manifiesta su
preocupación por los trabajadores desempleados que no reciben
ninguna prestación en nuestra comunidad y han de ser objetivo
del plan de empleo. Por supuesto, desde el primer momento, yo
le puedo decir que esta comunidad, y volverle a recordar, genera
ocupación neta, es decir, genera empleo, más personas afiliadas
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desde hace 16 meses y disminuye los datos de desempleo desde
hace 22, pero es que decir que el Govern, en prestaciones
básicas para las personas vulnerables, ha experimentado su
presupuesto, ha crecido en un 142%, ha pasado de 3.700.000 en
el año 2011 a 9 millones casi de euros, en el año 2014. Por
tanto, éstas están incluidas, estén o no en el plan de empleo, sí
que desde luego se están ejecutando.

Pero además sabe que existe una renta mínima de inserción
que la Conselleria de Asuntos Sociales con los consejos tiene
unos convenios en los cuales este año se van a dedicar más de
7,5 millones de euros para la renta mínima de inserción, es
decir, para estos colectivos de los que usted nos está pidiendo
cuentas que se está haciendo.

Por tanto, claro que atendimos, pero era una prioridad clara
y por supuesto, desde el Gobierno, desde los ayuntamientos,
desde los consejos, se hacen actuaciones para estos colectivos.

Le puedo trasladar al plan de empleo todas las políticas
activas que están definidas también para estos colectivos, pero
entiendo que está respondido, es decir, hay recursos, se están
subiendo las dotaciones y se están sacando nuevas herramientas
para atender a estos colectivos.

Sobre el programa de garantía juvenil, bueno, es que me está
hablando que tenemos 33 millones de euros, y eso lo aplaude,
y le agradezco que coincida con nosotros en que es una buena
medida, usted lo ha dicho antes, creo que coincidimos que el
programa de garantía juvenil es una buena medida; usted
hablaba del registro único, yo sólo decirle una cosa, es de
alguna forma trabajar con una única plataforma todas las
comunidades y no con cada una de las comunidades, sino
unificar una plataforma donde se incorporen estas personas,
estos jóvenes nuestros, que necesitan de alguna forma una
actuación dentro del programa de garantía. Y además es una
buena forma para incorporar empresas y para incorporar todos
aquellos que necesitamos en esta cadena de valor.

El tema del programa de garantía juvenil sabe realmente que
hay que hacer una difusión, y se está haciendo y se va a hacer la
difusión para de alguna forma, y la tenemos que hacer todos,
intentar que nuestros jóvenes se incorporen a esta plataforma
que es el inicio, y a partir de ahí desarrollar actuaciones; que ya
le digo que serán actuaciones de nuestros 33 millones de euros,
más todas las actuaciones que el Estado decida, con sus
recursos, aplicar, porque serán para los mismos jóvenes y son
los jóvenes de nuestra comunidad y los de otras comunidades.

Con respecto a los dos últimos puntos: elaborar programa de
apoyo a titulados universitarios, sabe que el plan de empleo ha
desarrollado medidas específicas, porque se recogió en el
objetivo número 1, la medida 1.5.7 define exactamente la
actuación de lo que usted me está hablando, que son personas
universitarias, cómo actuar con ellos para incorporarse al
mercado laboral. Sabe que está definido en el plan de empleo y
que se está ejecutando, por tanto se recogió entre ellas esta
iniciativa, aparte de los decretos que ya definen cuál es la
casuística y como hay que hacerlo, se recogió en el plan de
empleo, plan de empleo aprobado por todos, y se está
ejecutando.

Hay relación de empresas que están participando, hay
relación de empresas de nuestra comunidad que nos están
ayudando a incorporar universitarios. En el Parc Bit sabe que
hay muchas empresas que están de alguna forma con la
administración y con la universidad incorporando día a día
personas universitarias a puestos de trabajo, personas que están
buscando su primer empleo.

Siguiente punto: elaborar un programa de asistencia técnica
para nuevos empresarios y emprendedores. Bueno, sabe que hay
una empresa pública, sabe que hay un programa específico, que
se llama SERF, que está trabajando en esto, lo hemos debatido.
Además de éstas, hay muchas más actuaciones que están
incorporadas en el objetivo 4 del plan de empleo, la medida
4.1.5, que habla específicamente lo que estamos haciendo con
el Parc Bit y la universidad. La medida 4.1.6, que también habla
de lo mismo, habla de Mentoring. La medida 4.1.7 del Plan de
Empleo que desarrolla actuaciones.

Y al final usted sabe que también el Parc Bit tiene un
proyecto de incubadoras, proyecto de empresario de nuevos
emprendedores, que en el 2010 había 38 de media incubados, y
hoy estamos hablando de más de 70 empresas, emprendedores,
de media incubados en el Parc Bit, y además con una ratio de
supervivencia del 71%, cuando la media nacional está por
debajo del 65%.

A partir de ahí, con ISBA, todo el programa SERF usted lo
conoce y detallarlo más..., sabe que hay actuaciones específicas.
Y hay una referencia a nuestra comunidad, que es la primera
reforma que se hizo, que es la Ley de apoyo al emprendedor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, tiene que terminar.

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

... que definió ya actuaciones.

En principio, le dejaré para después, si quiere, algo que
usted lo ha pasado por encima, que es la colaboración y el
convenio, que usted ha mencionado, pero que hay que darle su
importancia, porque está teniendo resultados, es el convenio
firmado de nuestro presidente con la ministra de Empleo, que es
un convenio para trabajar sobre economía sumergida, y que está
dando sus resultados, que está doblando y está incorporando al
mercado laboral todas aquellas irregularidades que está
detectando. Por tanto, existe una actuación específica posterior
a esta petición, que es un convenio específico con la
administración para unir esfuerzos y trabajar sobre la economía
sumergida.

Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de la intervenció del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Joana Barceló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, bàsicament al primer punt hi
ha un acord claríssim, fonamentalment d’instar el Govern de
l’Estat a prioritzar la lluita contra l’atur i habilitar recursos
econòmics necessaris entorn d’un pla d’ocupació amb mesures
urgents, amb mesures urgents i extraordinàries. Açò s’aprovà el
2013. El 2014, el 2013 evidentment res, el 2014 hem aprovat un
pla d’ocupació amb una mesura extraordinària, una única,
programa de garantia juvenil, que encara no hem començat a
executar, aquesta és la realitat, que encara no hem començat a
executar.

Mentrestant, els recursos ordinaris, excepte el Pla de
garantia juvenil, de l’Estat a la comunitat autònoma s’han reduït
cada any, i s’han reduït en tres anys un 60%. És a dir que els
recursos extraordinaris de la garantia juvenil ens posen al nivell
de fa tres anys, bé està. Alerta, que encara no hem començat a
gestionar, i som el mes de setembre, i s’han de gestionar abans
de finalitzar enguany. Perquè si anam amb tanta lentitud,
vertaderament no tendrem temps; però la realitat és que no han
començat a gestionar les mesures extraordinàries existents del
Pla d’ocupació.

Les de majors de 45 anys els aplicarà l’any que ve, no
enguany, i açò s’aprova el 2013. I que per tant, bé, i arribaran,
sí, ja ho veim, al seu ritme, evidentment, bé, doncs és el que és.
Però simplement, i així de clar, per constatar evidentment uns
incompliments.

Valoram que és urgent i extraordinari i important treballar-
hi, però la realitat és que la lentitud en l’acció de govern en
matèria de polítiques actives d’ocupació evidentment és clara.

En aquest sentit, què podem dir? Que els indicadors, hi ha
indicadors positius? Sí, sí que n’hi ha d’indicadors positius, hi
ha 16.000 llocs de feina més que fa tres anys. Evidentment,
d’una precarietat dura, però són llocs de feina més. Però també
hi ha situacions negatives i també ho hem d’assenyalar.

Els joves aturats, el nombre d’aturats baixen, però
s’incrementa el nombre de joves inactius, s’incrementen els
joves inactius que ni estudien ni fan feina i, per favor, miri’s
l’EPA; el nombre d’estudiants es manté estable, els joves
inactius que ni estudien ni fan feina s’incrementa, i la realitat
què és?, que puja el nombre de joves que ni estudien ni fan feina
d’una manera duríssima, perquè els joves ocupats cada vegada
són menys. 

Clar, a partir d’aquí, Sr. Conseller, aquesta és la realitat d’un
colAlectiu com són els joves, i per açò mateix la Unió Europea
ja li diu “eh!, la taxa dels ‘ni-ni’ no són els joves aturats, són els
joves aturats més els inactius que no estudien”, per evitar
aquesta espècie de trampes estadístiques que estan acostumats
a fer, perquè estan desanimant la gent a apuntar-se, perquè la
gent s’apunta a un registre de l’atur, imaginin els joves que no

han fet feina mai, que s’inscriuen al SOIB, 5.555 el mes
d’agost; després l’Estat obre un registre únic per sumar-se al
programa de garantia juvenil i encara no sabem quants n’hi ha
d’apuntats; 36?, 40?, i no els deim res, als que estan aturats a
l’altre registre. Es creuen que vertaderament és per simplificació
administrativa i bona gestió? Per què no traslladen d’ofici els
joves aturats que tens a un registre a l’altre? O simplement és
per dificultar la transparència de la situació que els joves viuen.
Clar!

Per tant la veritat és que es fa complicat, la gestió tan
complexa que intenten fer, i per tant visualitzam que aquest
programa de garantia, que s’havia de posar en marxa el 2013,
idò encara no hi està, i som a final del 2014, i veurem -repetesc-
quin nivell d’execució seran capaços de presentar el mes de
gener, quin nivell d’execució seran capaços de presentar.

Pel que fa referència a emprenedors, a assessorament, sí,
vostès han fet una opció a través de serveis i amb
colAlaboracions d’associacions en paralAlel. El programa de
garantia juvenil precisament els recomana que els serveis
públics d’ocupació tenguin el servei d’assessorament gratuït
cent per cent, i açò és una proposta que hem fet a altres indrets;
hi han votat en contra perquè..., bé, perquè s’estimen més altres
fórmules, que sempre hi ha pagament. I, repetesc, és el seu
programa i és el seu partit, que demanen que siguin gratuïts dins
els serveis públics, i aquí evidentment no.

Pel que fa referència al darrer punt...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, ha d’anar acabant.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ja acab. ... s’han incrementat les inspeccions, ho tenim clar.
Ara, també és cert que les fórmules de contractació no ajuden al
control, Sr. Conseller; la contractació abusiva dels contractes a
temps parcial són una font que per molta inspecció que hi
colAloquis a sobre és molt difícil de combatre, i és la primera
font d’explotació laboral, una contractació que vostès
incentiven...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, acabi, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...d’una manera -repetim- totalment exagerada i totalment
injustificada. Per tant no estan complint els acords que en aquest
plenari s’estan acordant. Amb tota la voluntat del món intentam
arribar a acords però evidentment el Govern no compleix.
Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica del conseller d’Economia i
Competitivitat per un temps de cinc minuts.

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

Mire, Sra. Diputada, el 25% de nuestros presupuestos para
el Plan de empleo vienen de la administración central, los que
aplicamos directamente al Plan de empleo. A partir de ahí si
usted no considera que la administración central, cuando hace
incentivos a la contratación, cuando saca el concepto de tarifa
plana, cuando lanza medidas de política activa con recursos de
la administración del Estado para todas las comunidades, usted
cree que esto no es presupuesto, evidentemente estamos
hablando de cosas distintas, porque en el fondo sigo diciéndole
que es para contratar a las personas que lo están pasando mal.
Usted no quiere entender eso.

Pero no me ha respondido tampoco a por qué en los peores
momentos de la crisis de esta comunidad el presupuesto que
usted manejaba era el mismo que el que manejamos ahora, con
una cosa, con un indicador o con una referencia muy distinta: en
esos momentos se destruía empleo de una forma exponencial;
hoy estamos creando empleo y esta comunidad está creando
empleo, los empresarios están creando empleo, y si nos
comparamos con otras comunidades creo que el crecimiento
está siendo mucho más positivo. Por tanto, con el mínimo
presupuesto pero con políticas distintas y con actuaciones
distintas, estamos consiguiendo el efecto contrario, crear empleo
y no destruir. Es muy importante esa reflexión.

Usted dice que llegan tarde las medidas, que vamos
despacio. Mire, el plan de empleo anterior se anunció en
noviembre del 2007 y se aprobó en julio del 2009; poco más hay
que decir. Aquí estamos hablando de un plan de garantía juvenil
que se aprobó en junio. En registro único es la referencia, es la
forma sobre la cual se va a trabajar, y en eso estamos de
acuerdo. Hay que incentivar, hay que llamar, hay que hacer
todas las políticas necesarias, las actuaciones necesarias para
que se vayan incorporando nuestros jóvenes a este registro,
estamos de acuerdo; hay que ir trabajando y hay que ir
haciéndolo, y en eso seguro que incluso vamos a coincidir, en
actuaciones y medidas para ir incorporando. Pero piense una
cosa: que tenemos que ser entre todos; ¿por qué?, porque es el
joven el que se debe incorporar el registro, y tenemos que
hacerlo entre todos, y supongo con las palabras que usted
traslada y además convencido que es así que lo piensa, entre
todos tenemos que incentivar a nuestros jóvenes para que se
apunten. A partir de ahí incluso en el debate del Plan de empleo,
en las actuaciones y la garantía juvenil, claro que nuestra
comunidad tendrá y va a desarrollar políticas específicas
adaptadas a nuestra comunidad, que las complementaremos con
las que saca la administración central, por supuesto.

Esta mañana ha dado usted un dato, hablaba de 31.000
desempleados menores de 25 años, de desempleo juvenil,
¿verdad?, 31.000... He buscado rápidamente datos, y esto
mismo en el 2010 eran 42.000, el dato. Entonces sigo diciéndole
que las políticas de este gobierno, definidas y decidas, hay
ayudado a que este indicador mes a mes haya ido evolucionando
de forma positiva. Y coincidimos, tenemos un gran problema y
un gran trabajo que hacer entre todos en los próximos meses, y
es verdad, las políticas activas ayudarán a contratar, ayudarán
a buscar el camino a estos jóvenes nuestros, primero
capacitándolos, en muchos casos, y otro además trabajando con
la empresa, que es la que realmente tiene que incorporarlos para
que la incorporación sea efectiva, de calidad y de largo plazo.

Mire, el tema de que nosotros incentivemos, como usted
dice, la contratación... Es que ha dicho que nosotros estamos
incentivando una contratación que casi ha vinculado, si no lo he
entendido yo mal, al concepto de economía sumergida, o que
está incentivando esta contratación a que se dé la economía
sumergida. Si usted ha querido decir eso creo que se está
equivocando de una forma radical, y se está equivocando y
además está lanzando un mensaje que no es la realidad. Siempre
decimos lo mismo, primero había que parar la destrucción de
empleo, y a partir de ahí incentivar la economía para que se
generara el empleo, y esto funciona así, el empresario funciona
por confianza y evidentemente por pedidos, y a partir de que se
van generando pedidos los contratos irán cambiando, irán
transformándose en largo plazo. Evidentemente, evidentemente
la contratación todos queremos mejorarla y todos queremos
llevarla a una contratación de larga duración, pero no estamos
incentivando una economía sumergida, todo lo contrario,
estamos trabajando, y si de estas inspecciones que se están
doblando los resultados están siendo exponencialmente mayores
a los del año pasado es porque se está actuando sobre ello y se
está siguiendo, y si no usted sabe, hablando con los colectivos
o los sectores, saben que evidentemente la administración
central y la autonómica está supervisando su modelo de
contratación para que se ajusta a ley y se ajuste a lo que
corresponde. Es una preocupación nuestra, lo compartimos,
pero no nos diga que no estamos haciendo nada, sino todo lo
contrario, estamos actuando.

Y he de decirle que desde el principio de la legislatura, que
a lo mejor es repetitivo pero es que hay que dejar constancia
tantas veces como sea necesario, se ha actuado reformando, se
ha actuado llevando a la administración donde le corresponde,
y los resultados se están dando, y ya verá que poco a poco el
empleo se irá transformando en más a largo plazo, y ya verá
como otros sectores de los que hasta ahora no habían tirado de
la economía empezarán a tirar, porque es así, porque se ha
facilitado el camino, se han facilitado los medios, y se ha
transformado la forma de entender la gestión de la
administración y, por tanto, la forma de entender el papel de la
administración por un lado y el papel del sector privado. Mire,
todo lo que sean políticas activas de valor añadido las
incorporaremos; todo lo que sean políticas activas para
garantizar un empleo a largo plazo lo trabajaremos y lo
implementaremos, y si ha de ser de acuerdo con recursos de la
administración central también, porque creo que lo que
tendremos que hacer es de difusores de medidas que al fin y al
cabo...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, (...), por favor.

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

...generen puestos de trabajo.

Le agradezco que un año después nos hayamos podido hacer
una reflexión sobre lo que nos comprometimos todos hace un
año, y también le agradezco la oportunidad de haberle
trasladado con datos la realidad, que se ha cumplido pero que
todavía nos queda mucho y que tenemos que ir a mejor.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

V. Proposició no de llei RGE núm. 8386/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat salarial
entre homes i dones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la Proposició no de llei RGE 8386/13, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat salarial entre
homes i dones.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
proposició no de llei; té la paraula la Sra. María José Bauzá per
un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La proposición de ley que
hoy presenta el Grupo Popular tiene por objeto combatir y poner
medidas eficaces para avanzar en la eliminación de la brecha
salarial entre mujeres y hombres.

En septiembre de 2010 la Comisión Europea daba a conocer
la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-
2015. Según recoge este texto, la disparidad salarial sigue
siendo en toda la Unión Europea del 17,8%, y España, por
desgracia, no es una excepción. Si atendemos al espíritu de los
tratados de la Unión Europea sin duda esta es una situación que
tiene que cambiar. Las causas profundas de la diferencia de
retribución entre mujeres y hombres va mucho más allá de la
cuestión de a igual trabajo igual salario. Hay una clara
disparidad entre el nivel de estudios que alcanzan las mujeres y
sus perspectivas profesionales, por lo que debe prestarse una
especial atención a la transición entre la educación y el mercado
laboral. Además existe una evidente segregación en el mercado
laboral, ya que las mujeres y los hombres aún tienden a trabajar
en sectores y tareas diferentes, manteniendo unos y otros una
presencia predominante en determinados sectores. 

Añade el texto que los empleos denominados femeninos,
como son la atención sanitaria, la educación y la administración
pública, suelen ser en general menos valorados que las
profesiones típicamente masculinas. Por otra parte, dentro de un
mismo sector o empresa las tareas desempeñadas por las
mujeres suelen estar peor pagadas y peor valoradas. Asimismo
la presencia de las mujeres sigue siendo mayoritaria en sectores
laborales peor retribuidos y su representación es ínfima en los
puestos de responsabilidad. Otros factores, como la maternidad
o el cuidado de familiares dependientes, limitan las tasas de
empleo femenino.

En España, según los datos disponibles, la brecha salarial
entre mujeres y hombres se sitúa alrededor del 15,3% de salario
medio por hora trabajada. Esto se traduce en que las mujeres en
nuestro país reciben un salario medio anual un 22,5% inferior
al de los hombres. Según los estudios que existen al respecto las
mujeres cobran menos que los hombres en cualquier
circunstancia o característica personal, laboral, geográfica o
empresarial. También se determina que la brecha salarial
aumenta cuanto mayor es la formación que tiene la persona
empleada; así por ejemplo los hombres sin estudios ganan un
17,7% más que las mujeres sin ellos, mientras que los hombres
con titulaciones superiores ganan un 30,3% más que las mujeres
con la misma cualificación. La brecha salarial también es mayor
entre aquellas personas que tienen puestos de responsabilidad en
los que ésta es mayor. Por otra parte, cuanta más edad tiene la
persona mayor sueldo percibe y mayor es la brecha salarial que
se mantiene entre sexos, es decir, las mujeres van perdiendo
masa salarial relativa conforme se van desarrollando sus
carreras profesionales.

La diferencia salarial varía también entre comunidades. Sin
embargo en 2012 el salario medio de las mujeres fue inferior al
de los hombres en todas las comunidades autónomas. Baleares
presentó la menor desviación entre los salarios de hombres y
mujeres, seguida por Canarias y Extremadura. 

En el Grupo Parlamentario Popular estamos firmemente
comprometidos con la lucha contra esta injusticia, y estamos
decididos a lograr que ante un mismo trabajo las mujeres
cobremos el mismo salario que un hombre, porque es lo justo y
porque así lo recoge nuestra Constitución y así lo recoge
también la legislación laboral, en la que se consagra el principio
de igualdad y no discriminación salarial entre hombres y
mujeres. 

La brecha salarial no se ha reducido como habría cabido
esperar tras la incorporación en los últimos años de diversa
legislación en la materia, probablemente porque siendo el
derecho y las leyes absolutamente necesarios para erradicar esta
injusticia parece que no bastan por si solos para resolverla. Mi
grupo conoce el esfuerzo y el trabajo que el Gobierno está
haciendo de manera trasversal y coordinada sobre esta cuestión
tanto a nivel europeo como a nivel nacional, pero es necesario
que se promueva un conocimiento más exhaustivo del fenómeno
y es imprescindible el fomento de medidas que ayuden a
combatirlo. La negociación colectiva es el marco adecuado para
conseguir la igualdad entre mujeres y hombres a través de la
identificación de los factores que contribuyen a la brecha
salarial y, además, con la introducción de los elementos
correctores necesarios para su superación. 
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En este sentido es importante destacar la reforma laboral
aprobada por el actual gobierno al haber suprimido dentro del
sistema de clasificación profesional las categorías profesionales,
que eran las causantes, en muchas ocasiones, de
discriminaciones salariales para las mujeres. Con la reforma la
definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y
sistemas que tengan como objetivo garantizar la ausencia de
discriminación directa entre mujeres y hombres. También se
recoge en esta reforma una serie de medidas como el fomento
del autoempleo, que se han introducido también bonificaciones
para la contratación indefinida de mujeres, y se regula el
contrato de trabajo de apoyo a las emprendedoras; igualmente
se bonifica directamente a las trabajadoras autónomas que cesen
en la actividad por encontrarse en período de descanso por
maternidad, adopción, etc. Por tanto creemos que en la lucha
contra la desigualdad ha sido un gran avance la reforma laboral.

Además de esta reforma también se ha firmado un convenio
entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Empleo para
reforzar la actuación inspectora aumentando el intercambio de
información entre administraciones. Igualmente se ha aprobado
el Plan estratégico sobre igualdad de oportunidades 2014-2016,
que cuenta con una dotación de 3.127 millones de euros, que es
el mayor presupuesto de cuantos planes de igualdad se han
aprobado en España. Entre los objetivos de este plan
precisamente está el de la reducción de las desigualdades en el
ámbito del empleo y la economía. También se han destinado,
dentro de los fondos noruegos, 10 millones de euros a políticas
de igualdad que se han dedicado específicamente a la lucha
contra la brecha salarial. Igualmente se han comprometido 5
millones de euros en la convocatoria de subvenciones para
promocionar la igualdad laboral de las mujeres a través del
Ministerio de la Mujer, a través del Instituto de la Mujer, que es
la mayor cuantía de su historia. También el Gobierno balear se
ha puesto a trabajar en este tema creando un servicio de
asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad entre
el Instituto de la Mujer y la Dirección General de Comercio.
También está en elaboración el segundo plan de igualdad de
Baleares con diferentes medidas a este respecto. Y también
quisiera destacar el reciente plan de ocupación aprobado por el
Gobierno, que fija acciones concretas dirigidas a promover la
igualdad de oportunidades, entre ellas medidas a velar por el
cumplimiento efectivo de la igualdad de trato y oportunidades,
a incentivar la contratación de mujeres en la demanda de
empleo, a fomentar la incorporación de mujeres en puestos de
trabajo y en acciones formativas que estén superrepresentadas,
y a impulsar políticas de responsabilidad social empresarial.

Pero sin duda desde el Grupo Parlamentario Popular
creemos que la mejor herramienta que tenemos para luchar
contra la discriminación salarial es el compromiso de todos:
negociación colectiva, administraciones y grupos políticos. A
pesar de los avances queda mucho por hacer, y por ello el Grupo
Parlamentario Popular considera necesario impulsar medidas
destinadas a promover la igualdad salarial entre hombres y
mujeres, por lo que presentamos esta proposición de ley. Así el
Parlamento de las Illes Balears insta al Gobierno del Estado a
promover la igualdad salarial avanzando en el desarrollo de las
acciones clave de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y
hombres 2010-2015 de la Comisión Europea; a estudiar las
posibles maneras de mejorar la transparencia de las
retribuciones y el impacto para la igualdad salarial de
modalidades como el trabajo a tiempo parcial o los contratos de

duración determinada; y a apoyar las iniciativas en pro de la
igualdad salarial en el trabajo como etiquetas, cartas y premios
de igualdad, así como el desarrollo de herramientas para que los
empleadores corrijan las diferencias injustificadas de retribución
entre hombres y mujeres.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista, per
defensar les esmenes RGE núm. 8303, 8304, 8305 i 8306/14. Té
la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com a portaveu del Grup Socialista
en aquest debat, vull avançar que compartim l’exposició de
motius d’aquesta proposició no de llei del Grup Popular. Els
socialistes sempre hem defensat la igualtat entre homes i dones
i no afluixam en les nostres reivindicacions, perquè sabem que
de la igualtat legal que promulga la Constitució i tota la
normativa que surt dels parlaments, a la igualtat real, la del dia
a dia de les dones, hi ha una important bretxa que necessita ser
eliminada. Temes com la violència de gènere, com el control i
la presa de decisions sobre el propi cos en matèria sexual i
reproductiva, com les càrregues familiars i com la situació
laboral, ens separen d’una manera important i molt injusta.

I açò és així, és aquesta una realitat que no s’ha d’amagar,
sinó que cal enfrontar amb decisió i treballar molt, tant per
conscienciar la societat com per eliminar-la fins a la seva
desaparició.

En el tema que avui ens ocupa, que és la bretxa salarial entre
homes i dones, és evident que en aquesta matèria no basta
l’article 35 de la Constitució Espanyola, la qual ha reconegut
expressament el dret a la igualtat salarial i a la no discriminació
retributiva entre homes i dones. O que s’hagi reiterat també a
l’article 5è de la Llei Orgànica d’igualtat efectiva entre homes
i dones del 2007; o que també es reculli a l’article 28 de
l’Estatut dels Treballadors. La realitat és la que és i és una
qüestió de model social que costa de rompre i que per tant
necessita de polítiques actives i molt decidides per part dels
poders públics que estan obligats a complir i fer complir les
lleis.
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Tots els informes que he consultat coincideixen que les
dones tenen salaris més baixos i que hi ha també més contractes
a temps parcial en aquest sector, que també en el masculí, cosa
que influeix també en el desequilibri salarial.

I ara els posaré un exemple, en aquesta comunitat autònoma
i en aquesta administració, perquè jo no sé..., que vostès ja
deuen saber que les dones d’aquesta administració també
cobren, de la CAIB, de l’administració de la CAIB, també
cobren manco que els homes. Una administració a la qual
s’accedeix a través de proves que se suposen igualitàries, però
que també és un exemple d’aquesta diferència de gènere, i açò
ve provocat perquè hi ha més dones en els nivells més baixos.
El Pla d’igualtat de l’administració de la CAIB ens mostra que
hi ha més dones en aquella part del colAlectiu que té manco
estabilitat laboral, que les dones són majoria aclaparadora en els
llocs tradicionalment feminitzats, hi ha més dones entre el cos
auxiliar que entre el cos ajudant facultatiu quant a nivell
d’estudis, hi ha més homes amb estudis superiors, encara que hi
ha una sobrequalificació en les dones que ocupen nivells més
baixos i que açò no passa amb els homes.

Altres exemples, un mateix elaborat per UGT dóna dades
que trobam esgarrifoses: per sectors, les diferències salarials són
menors en àmbits com l’educació, un 11%, o la construcció, un
11,22%, i majors els serveis d’activitats científiques, més del
30%. Justament, com millor és la formació acadèmica de les
dones, com s’ha dit aquí, major és la diferència salarial també.
Per arribar a les retribucions d’un homes sense estudis, diu
UGT, que són 18.110,6 euros a l’any bruts de mitjana, una dona
ha de tenir un grau de formació professional i cobrarà mil euros
menys, 17.013,92 euros; o ser una diplomada universitària i
cobrarà un poc més, 19.001,54 euros.

Aquests informes també dibuixen el perfil d’aquesta bretxa
i conclouen que afecta dones amb estudis de llicenciatura,
enginyeria superior, postgrau o doctorat, amb responsabilitat o
amb càrrec de direcció, que treballa a temps parcial, amb
contracte indefinit, que té més de 55 anys i una antiguitat a la
feina de 25 a 30 anys.

No troben, senyors diputats i senyores diputades, que
s’haurien de demanar per què no hem avançat en aquest camp
en ple segle XXI? I encara més, per què hem retrocedit? La
bretxa salarial a nivell europeu està, com s’ha dit aquí, en un
17%; a Espanya, els primers anys de la crisi econòmica va
augmentar un 28%, i no tenim notícies més recents, però és
probable que hagi augmentat més, atesa la dinàmica que s’ha
produït en el mercat laboral i les polítiques en aquest sentit que
ha fet el Partit Popular, concretament la reforma laboral, que ha
conduït no només que les dones cobrin manco que els homes,
sinó que la seva feina sigui encara més precària. I aquestes dues
coses unides comportaran un futur molt negre per a les dones
majors que veuran com aquesta bretxa també es manté a les
seves pensions.

Ara ja existeix. Segons Borja Suárez, doctor en dret per la
Universitat Autònoma de Madrid, les dones ocupen una pitjor
posició en el sistema de la Seguretat Social, perquè reben també
ja pitjors pensions, en aquest cas ja hi ha un 40% de diferència
entre la pensió mínima masculina i la femenina. Efectivament,
es dibuixa un escenari molt dolent per a les dones, molt per a

aquelles que tenen feina, i més per a les que no en tenen, perquè
l’han perduda.

Pensin només, senyors diputats i senyores diputades, que les
polítiques d’austeritat i retalls s’han aplicat més durament
justament en aquells sectors en els quals treballen més dones,
com són la sanitat, l’educació i la dependència.

Permeti’m, a més, quatre dades més: des que governa el
Partit Popular s’han perdut més de 300.000 llocs de feina
femenins. Una altra dada: ara tenim gairebé 3 milions de dones
en situació d’atur i no hi ha polítiques actives de treball per a
elles, de fet s’ha passat de destinar 7.900 milions a aquestes
partides en època socialista, xifra que es va mantenir durant la
crisi, a 3.900 milions amb el Partit Popular.

Si la situació ja no era bona, mai no ho ha estat per a les
dones, en dos anys de vigència de la reforma laboral s’ha arribat
a la taxa de desocupades d’un 27%, uns nivells històrics i sense
precedents. I va en augment la precarietat de l’ocupació
femenina, perquè es destrueix treball indefinit i a temps
complert, per substituir-lo per treball a temps parcial i temporal.
I com que no hi ha ja pràcticament negociació colAlectiva, o ho
agafes o vas al carrer.

Hi ha una evident reducció de la taxa d’activitat femenina,
també produïda perquè moltes dones joves se’n van d’Espanya
a cercar feina fora i d’altres, desmotivades perquè no troben
feina, surten de les llistes d’atur.

I què passa amb les dones aturades? Idò que la bretxa
continua, únicament un 14% de les dones que porten aturades
més de quatre anys cobren alguna protecció, enfront del 27,1%
dels homes. Comprendran, per tant, que ací com he dit que
compartíem totalment l’exposició de motius, les seves propostes
queden després curtes, molt curtes.

Que amb aquest panorama...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, senyors diputats.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Que amb aquest panorama que he descrit, la proposta sigui
instar el Govern de l‘Estat a promoure la igualtat salarial
avançant el desenvolupament d’accions claus de l’estratègia per
a la igualtat entre dones i homes 2010-2015 de la Comissió
Europea i que, com a accions claus destaca estudiar les
possibles maneres de millorar la transparència de les
retribucions i l’impacte per a la igualtat salarial de modalitats,
com el treball a temps parcial, o els contractes de durada
determinada, i suportar les iniciatives en pro de la igualtat
salarial en el treball, com a etiquetes, cartes i premis d’igualtat,
ací com el desenvolupament d’eines perquè els ocupadors
corregeixin les diferències injustificades de retribució entre
homes i dones, sense citar ni una sola en concret, açò no porta
a cap solució ni a curt ni a mig termini.
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Què vol que li digui? Si ja som pràcticament en el 2015,
perquè l’estratègia és 2010-2015, i ara ens hem de posar a
estudiar les possibles maneres i l’impacte que provoca i suportar
iniciatives com a premis d’igualtat? Al PSOE de Menorca, per
exemple, no ens aniria malament que s’aprovés aquesta
iniciativa, perquè fa anys que en donem de premis per a la
igualtat, i potser per al dia 8 de març del 2015 els demanarem
aquest suport concret per a aquesta iniciativa, avisaré els nostres
companys d’Es Mercadal, els quals són els impulsors d’aquests
premis. Bé, em perdonaran perquè és una ironia, perquè una
ironia també m’ho semblen les dues propostes.

A vostès els han dit que s’han de fer iniciatives per a la
igualtat, que no podia ser que només en fes l’oposició, supòs, i
han presentat aquesta sense cap transcendència pràctica.
Nosaltres no podem votar que no a açò, és un suggeriment de la
Unió Europea, però s’aconseguirà qualque cosa una volta
aprovat? No, no s’aconseguirà, nosaltres som conscients que no.
És per aquest motiu que hem volgut complementar els punts per
demanar un compromís del Govern de les Illes Balears en
aquest sentit, i aquests punts són els següents: “Que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a
denunciar i perseguir l’empresariat que utilitzi pràctiques de
contractació que comportin un menor salari per a les dones que
per als homes.” Perquè no ens podem quedar només en estudiar
què farem.

També demanam posar al dia les dades sobre les diferències
salarials entre dones..., i a més segregades per illes, perquè les
dades que s’empren ara quan parlam de bretxa salarial són del
2011 i som gairebé el 2015.

També demanam fer una proposta de calendari per eliminar
les diferències salarials entre homes i dones contractats per
l’administració de la CAIB.

I finalment, instam a recuperar els fons pressupostaris que
han retirat de la lluita contra la violència de gènere, la pitjor de
totes les discriminacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, ha d’anar acabant.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, estic acabant. I que desenvolupi i faci acomplir la Llei de
mesures de protecció íntegra contra aquest tipus de violència i
totes les seves eines a favor de les víctimes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, ja he acabat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots. Avui tractam un tema
sobre la paritat, un tema que realment és necessari treballar-lo
molt i fer-ho sempre conscients i fer sempre visible la necessitat
d’aconseguir una paritat a tots els sectors polítics i socials, i
avui en tractam un que és el tema laboral.

La igualtat entre homes i dones en el món laboral, al nostre
entendre, té diversos reptes per aconseguir realment una
veritable paritat en el món laboral, nosaltres en destacaríem tres:
per una banda, l’accés al treball i la seva permanència, no estam
en les mateixes condicions les dones que els homes; la
promoció en el treball, no estam en les mateixes condicions els
homes i les dones, i l’equiparació salarial de què tracta aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Popular.

En relació amb el primer punt qualque dada per ilAlustrar:
l’accés a un treball i la permanència, de fet parlamentàries que
m’han precedit ja ho han comentat, a nivell estatal la taxa
d’activitat de dones és del 53% enfront dels homes, que és un
66%, en canvi som un 50% de la població. La taxa d’atur de les
dones és d’un 27% i dels homes és d’un 25%, segons els darrers
informes. La taxa de treball en dones és d’un 38,39% enfront
d’un 49,12%.

Segons les dades de mitjana dels darrers quatre trimestres
d’aquest any de l’EPA, el 73% del total de persones amb
jornada a temps parcial són dones. Per tant, tenim manco feina
i tenim pitjors condicions de feina, les tenim més en precari,
menys temps.

En canvi, com qualcú ha dit o qualcú de les que m’han
precedit, els resultats acadèmics en tots els nivells acadèmics les
dones són millors, tots els resultats, des de primària, des de
secundària, des de la universitat, formació professional, on hi ha
presència de dones els resultats acadèmics són millors.

L’informe PISA, popularitzat per la consellera d’Educació
com l’informe "Trepitja", assenyala que les dones sempre
puntuen millor a totes les proves manco a una, en matemàtiques,
però en la resta les dones puntuen millor, o les nines, el sexe
femení puntua millor.

L’altre punt, que és la promoció en el treball. A l’any 2012,
les dones que formaven part del consell d’administració de les
empreses IBEX 36 sols suposaven un 13%. Els comitès de
direcció i gerència d’empreses de més de 50 treballadors, les
dones de direcció només representaven un 30%. Aquí vàrem
tenir un govern durant més d’un any on no hi havia cap dona,
les dificultats que tenen les dones en la presa de decisions, més
d’un any aquest govern va estar sense cap dona, vull dir sense
cap dona a l’hora de prendre la darrera decisió, que és a un
Consell de Govern.
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I després, un dels temes que he apuntat al principi, és
aquesta equiparació salarial. Sempre hi ha diguem variables
individuals que poden justificar diferències de sou davant feines
similars, potser l’antiguitat, la formació acumulada, etcètera.
Però la diferència salarial entre homes i dones és la diferència
que no queda justificada per una distinta aportació del valor en
el desenvolupament d’un treball igual o de semblant valor. Si en
el conjunt d’Europa aquesta diferència salarial és
aproximadament d’un 17%, un 16,4, a l’Estat espanyol és d’un
17,8. I afortunadament a les Balears tenim una taxa més baixa,
estam en un 14,66, vull dir que tenim una diferència més
reduïda.

Als efectes pràctics, a les Balears això suposa que una dona
cobra manco de 4.000 euros bruts a l’any per fer la mateixa
feina, és a dir, ha de fer 70 dies més a l’any que un home per
cobrar la mateixa quantia per la mateixa feina. Això
inevitablement afecta també les pensions, les dones tenim les
pensions més baixes que els homes quan de vegades han fet
anys semblants de feina. Això té a veure, ho sabem també aquí,
amb el tema de la feminització de la pobresa a partir dels 70
anys, és a dir, tot està orientat cap aquesta feminització de la
pobresa.

Les causes principals d’aquesta escletxa salarial les hem
comentades: discriminació de llocs de feina, davant el mateix
nivell acadèmic exigit per una feina, es paga millor si està,
diguem, masculinitzada, que si està feminitzada. Això, per
exemple, ho veim de vegades a molts convenis, un cambrer que
se li demana el mateix nivell acadèmic té un sou més alt que una
cambrera de pisos, simplement perquè una està més
masculinitzada que l’altra que està més feminitzada, i en canvi
el nivell acadèmic és el mateix. Quina justificació fa que un
cambrer cobri més que una cambrera quan es demana el mateix
nivell acadèmic?

O el que ja també s’ha comentat, feines tradicionalment més
femenines, que tenen a veure amb les relacions de cura, fins a
feines relacionades amb temes considerats més masculins.
Vostè parlava de la necessitat de fer política pedagògica en
aquest sentit, doncs estaria bé que ho comentàs a la Sra. Botella,
qui fa escassos dies va fer unes declaracions i va dir que és
normal que els bombers tenguin més presència d’homes, perquè
es demana força física, com si encara funcionàssim com fa cent
anys, no? Efectivament, és necessari fer molta pedagogia
política.

Una altra de les altres causes és l’escassa presència de dones
en llocs de presa de decisions, que ja hem comentat totes, i que
és sens dubte és fonamental recordar determinats temes que
afecten les dones a l’hora de prendre decisions.

La conciliació de la vida familiar i laboral, que les dones la
practiquen molt més que els homes quan fan feina. Vostè ha
comentat en aquest sentit l’important que ha estat la reforma
laboral, nosaltres en això no coincidim amb vostès per a res; la
desaparició de les categories, Sra. Bauzá, afavoreix la
negociació individual i la negociació individual mai, mai no
afavorirà massivament i colAlectivament aquesta reducció de
l’escletxa sindical, mai; la reducció de categories afavoreix la
negociació individual i nosaltres no hi estam d’acord.

I un dels retrocessos en aquesta reforma laboral afecta
directament les dones, que ha deixat sense efecte els articles de
l’Estatut dels Treballadors que impedia acomiadar una dona des
de l’inici de l’embaràs fins que hagués nascut la criatura, si
tenia contracte. Ara, amb aquestes contractes que són de
pràctica i que poden durar un parell d’anys, s’acomiaden dones
quan estan embarassades, i quan aquesta dona va als tribunals
li diuen, i el Tribunal Constitucional ho reforma, que no és el
mateix un acomiadament que el desistimiento empresarial
durante un período de prueba. Si les dones abans estaven
protegides, perquè era molt difícil demostrar que l’embaràs
havia estat la causa de l’expulsió o de l’acomiadament, ara, amb
aquesta reforma no es pot, perquè no és el mateix acomiadar
que un desistiment empresarial durant un període de prova.
Això és el que ha fet la reforma laboral del Partit Popular, un
dels temes que més afecta les dones, per la incorporació al seu
món laboral, que és tenir un fill o tenir una filla. I a part
d’aquesta tradició que hi ha, femenina, de cuidar més, vull dir
aquesta conciliació de la vida laboral i familiar sempre
afavoreix, sempre està més disposada la dona.

També ha afectat la reforma en aquest sentit, els homes
tenen més disponibilitat per fer hores extres fora de contracte,
que és el que es fa també massivament; canvis d’horari, cosa
que la dona ho té molt més difícil perquè aquesta conciliació de
la vida familiar i laboral li ho impedeix, la reforma laboral que
afavoreix tot això ha afavorit que la dona estigués menys
protegida davant aquests temes.

Nosaltres volem veure la bona voluntat de la proposició no
de llei del Partit Popular, però nosaltres coincidim amb el Partit
Socialista que és absolutament genèrica. Aquesta proposició no
de llei es va incorporar o es va registrar fa un any en el
Parlament, és de juliol de 2013, des de juliol de 2013 a juliol de
2014 s’ha aprovat, i vostè ho sap, el Pla d’Igualtat
d’Oportunitats del Govern de l’Estat, de 2014 i 2016, que ja
amplifica molt aquestes dues proposicions no de llei. Per tant,
nosaltres faríem una proposta, a veure si som capaços de sortir
amb una proposta positiva en aquest sentit, que va en el termes
de reconèixer una mica el que s’ha comentat fins ara, perquè els
vuit punts que recull el pla nacional són molt més concrets que
aquests dos punts tan genèrics que vostè ens presenta. 

Per tant, la nostra proposta seria, “el Parlament de les Illes
Balears dóna suport als vuit punts recollits en el Pla Estratègic
d’Igualtat d’Oportunitats 2014-2016 en el seu punt 1.3 per
combatre l’escletxa salarial de gènere i insta el Govern a iniciar
les actuacions en un breu termini de temps”, perquè pensam que
aquest pla nacional parla de coses més concretes, temes
d’investigació, temes d’elaborar un indicador sintètic,
elaboració i difusió d’instruments informàtics d’autodiagnòstic,
una oficina perquè les dones puguin denunciar aquesta
discriminació salarial, promocionar la formació específica,
etcètera. A més, recull una cosa que no recull la seva proposició
no de llei que és donar la importància a la negociació
colAlectiva, crec que en la seva proposició no de llei no existeix.
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Per tant, nosaltres pensam que aquesta proposta nostra pot
ser una de consens entre les propostes del PSOE i les seves i a
veure si és possible que davant d’una cosa on tots hi estam
d’acord en aquest parlament ens demostri aquesta sensibilitat i
aquesta capacitat d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Sra. María José Bauzá.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, abans de la intervenció volen una interrupció d’un
minut? D’acord, si als altres grups parlamentaris els sembla bé.

(Pausa)

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Empezaré contestando a la
Sra. Rita. Yo, Sra. Rita, entiendo que, bueno, a usted le puede
parecer todo genérico, pero yo la animaría a que de vez en
cuando nos presentara alguna iniciativa porque en este
parlamento las pocas veces que se habla de temas sociales los
está llevando al Pleno el Partido Popular, o sea que si tiene
usted más sugerencias yo la animo a que las presente...

(Remor de veus)

... al final no... es muy fácil criticar y no presentar nunca nada,
yo la animo a que usted concrete y presente y ya está, hablemos
del tema este. También le agradecería que en estos temas se deje
de ironía porque está claro que esta brecha salarial no ha salido
en los últimos años y creo que también su gobierno ha tenido
muchos años para hacer algo al respecto y no se ha hecho, o sea,
que yo al menos le pido respecto por lo que yo presento porque
al final... gracias con las cosas las podemos hacer todos. 

En cuanto a la enmienda número 2, que presentaba, pues, yo
creo que no es muy correcta la forma en que está expresada
porque precisamente quien tienen la potestad para perseguir
estos casos de desigualdad o de irregularidades es la Inspección
de Trabajo que es competencia del ministerio. 

Igualmente sí que quería informarle que a nivel de la
comunidad autónoma lo que es el Plan de Igualdad de
Oportunidades, el primer pla de igualdad de oportunidades que
hay en esta comunidad en la administración pública, que ha sido
aprobado por este gobierno en el 2012, recoge precisamente en
el apartado número 4, entre los ejes de actuación, en el punt 1.1,
la elaboración de un estudio en este sentido y le diré que si entra
en la página web de la Conselleria de Administraciones
Públicas, que dada la transparencia que está teniendo en este
sentido, es muy fácil acceder a ella, este estudio está muy
adelantado y hay un grupo de trabajo estudiando las
conclusiones en este sentido. Entonces, creo que precisamente
si usted se queja de que mis propuestas son un poco abstractas
yo le diría que las suyas están poco actualizadas. 

En cuanto a la enmienda número 5, sí que le voy a decir
que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

... niego totalmente que se hayan reducido los fondos en cuanto
a la violencia de género. Entonces, como no hay reducción de
fondo no podemos instar al Gobierno a que los recupere, le voy
a decir que, es más, hay una estrategia de erradicación, una
estrategia nacional de erradicación de la violencia de género que
tiene destinados 1.559 millones de euros precisamente a la
erradicación de la violencia de género. Otra cosa es que se
hayan conseguido reducir gastos en gastos superfluos como en
lo que su gobierno se dedicaba cada año en miles de millones de
euros en hacer campañas cada año diferentes y que sumaban en
una legislatura pues más de 2 millones de euros en una
campaña. Nosotros estamos reutilizando sus campañas, yo creo
que si una campaña está bien hecha no hace falta que cada año
saquemos un proyecto nuevo y nos gastemos todo ese dineral.

Además, en este tema, como me he manifestado siempre, no
me gusta entrar en conflictos con el tema de la violencia de
género y además le recordaré algo que decía su portavoz en el
Congreso precisamente cuando estaban en el Gobierno, “yo creo
que son necesarias serenidad y reflexión para no hacer
demagogia de las mujeres víctimas de violencia de género y
menos con víctimas mortales”. 

Entrando ya en lo que ha dicho la Sra. Fina Santiago, que
creo, la verdad, que ha sido mucho más respetuosa con la
intervención, le agradezco haber tratado este tema con otro
talante porque además si todos estamos de acuerdo pueden ser
más o menos (...), pero creo que nunca está de más hablar de
temas que afectan a la igualdad de las mujeres, más o menos
acertada la proposición no de ley, pero al menos traemos al
Parlamento, pues, un tema que, como muy bien hemos
coincidido en el diagnóstico, es un tema que existe, que afecta
a las mujeres y que creo que no debemos dejar de lado.

Creo que el Gobierno de España, igual que este gobierno, se
está tomando muy en serio todos los temas de igualdad y, como
usted bien ha dicho, precisamente se acaba de aprobar un plan
de igualdad de oportunidades. Yo creo que todavía se puede
hacer más en el tema de la discriminación salarial, pero
considero bastante acertada la proposición que hace el PSM y
creo que en el ánimo de todos de, yo creo, consensuar en estos
temas, pues, sí que le voy a aceptar la enmienda del PSM, ah!,
de MÉS.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

(Alguns aplaudiments)

D’acord. Per tant, passaríem a la votació de la proposició no
de llei amb el text modificat amb aquesta transacció que s’ha fet
i que em pareix que modifica tot el text, tot el redactat d’aquesta
proposició no de llei que havia proposat el Grup Parlamentari
MÉS i que ha acceptat el Grup Parlamentari Popular. Per tant,
procedim a la votació. 

Començam a votar. Votam.

Queda aprovada per 56 vots a favor i cap en contra.

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

(Aplaudiments)
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