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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 8851/14,de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a interconnexió elèctrica entre Eivissa i
Formentera.

La primera pregunta, RGE núm. 8851/14, relativa a
interconnexió elèctrica entre Eivissa i Formentera, que formula
el diputat Sr. Jaume Fernández i Juan del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras, señores diputados. El
sistema eléctrico balear consta de dos subsistemas separados
eléctricamente, el subsistema Mallorca-Menorca y el subsistema
Ibiza y Formentera; no obstante, esperamos que en los próximos
meses podamos hablar de un solo sistema eléctrico en las Islas
Baleares gracias a la nueva interconexión eléctrica entre
Mallorca e Ibiza, una apuesta de este gobierno y que desde el
Grupo Parlamentario Popular no podemos hacer otra cosa que
valorar de forma positiva por todos los beneficios que conlleva
en términos de garantía y calidad de suministro eléctrico en
nuestras islas.

Hoy quiero centrarme en el subsistema Ibiza y Formentera,
y en especial en la isla de Formentera, una isla que debido a sus
características naturales, sus limitaciones geográficas, sus
antiguas interconexiones eléctricas con la isla de Ibiza y la
problemática de la generación en la propia isla hacen que
Formentera a día de hoy sea la isla más frágil ante posibles
perturbaciones en la red.

Por esto, desde el Grupo Parlamentario Popular,
preocupados porque los ciudadanos de la isla de Formentera
posean un sistema eléctrico con unos parámetros de garantía y
calidad de suministro, consideramos que es prioritario ejecutar
una nueva interconexión entre Ibiza y Formentera, una
interconexión que no sólo permitirá a Formentera estar
eléctricamente unida a la isla de Ibiza sino ya ejecutando su
interconexión entre Mallorca e Ibiza y a la ya operativa
interconexión entre la península y Mallorca, Formentera
quedará unida con la última tecnología en conductores al
sistema eléctrico balear y peninsular.

Por todo ello, Sr. Conseller de Economía y Competitividad,
desde el Grupo Parlamentario Popular le pedimos que nos
indique en qué estado se encuentra la tramitación de la
interconexión eléctrica entre Ibiza y Formentera y que nos
detalles los beneficios que otorgará a los residentes de la isla de
Formentera.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Señores diputados. Sr. Diputado, como sabe
las competencias de interconexión, de conexión son
competencias del Estado a través del Ministerio de Industria,
ejecutadas por Red Eléctrica. Desde comienzos de la legislatura,
y ya lo hemos trasladado en diversas ocasiones, el objetivo es
que el mapa energético de Baleares quede completado con
actividades y desarrollo de todas las energías y todas las formas
de conexión para quedar unas islas conectadas con la península
y conectadas entre cada una de las islas.

Ejemplos, ejemplos tenemos en el año 2012 donde unas
fuertes tormentas en agosto y en noviembre ocasionaron cortes
entre Ibiza y Formentera y sin embargo no se ocasionaron cortes
entre Mallorca y Menorca, ¿por qué?, porque Mallorca y
Menorca están conectados y en circunstancias atmosféricas
como éstas, adversas, siempre pueden existir problemas y si no
hay conexiones puede quedar desabastecida durante un tiempo
cualquiera de las islas.

¿Qué ventajas tienen las interconexiones? Tienen tres, la
implantación eficiente de las energías renovables; dos, el ahorro
energético para toda la factura a nivel nacional; y tercera,
garantizar el suministro a cada uno de los ciudadanos de la isla.
Por ello, se lleva trabajando con el ministerio para desarrollar
las interconexiones. Ya, el 30 de setiembre de este mismo año,
de 2014, el BOE sacó una resolución del 16 de setiembre en
donde se ponía en marcha la planificación y la ejecución de la
conexión Mallorca-Ibiza, que es necesaria, para después
ejecutar la de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, deman silenci, per favor, m’és impossible
escoltar la intervenció del conseller. 

Gràcies, senyors diputats.

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

... Ibiza, para ejecutar a continuación Ibiza-Formentera. Los
plazos de ejecución van a ser éstos, durante el año 2015 se
trabajará sobre ello, en la parte de la infraestructura, y durante
el 16 se pondrá la instalación ya de fibra y las conexiones.

Por tanto, en el año 2016 tendremos todas las islas
interconectadas y seremos un único sistema. Además, en
Formentera saben que estamos trabajando para desarrollar una
nueva central que pueda garantizar el suministro durante todo
el año, y no como en verano que hay que poner grupos
electrógenos. Con esto concluiríamos en Formentera todas las
necesidades energéticas que tienen durante todo el año y no
solamente poner alternativas durante el período estival.

Muchas gracias.
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I.2) Pregunta RGE núm. 8856/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a obertura del portal Finances del sector públic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 8856/14, relativa a obertura del
portal finances del sector públic, que formula el diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sr. Diputat.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Probablemente este gobierno es el
que más ha hecho por la transparencia en los últimos... en los
más de treinta años de democracia de la autonomía de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares. En ese sentido
muchas han sido las políticas en las que se ha avanzado en estos
cuatro años, los indicadores de transparencia internacional así
nos lo indican. Y ahora especialmente desde la conselleria,
especialmente desde la Conselleria de Hacienda y Presupuestos
se pone al alcance de todos los ciudadanos 365 días, 24 horas al
día, un portal en el que se tiene acceso público y transparente,
por primera vez en la historia de esta comunidad autónoma, a
información financiera, sobre contabilidad, desarrollo y
ejecución del presupuesto y estadísticas económicas en la
comunidad autónoma de las Islas Baleares. Seguramente si este
servicio hubiera estado abierto hace años las finanzas de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares hubieran evitado
muy probablemente los graves perjuicios que algunos han
obrado contra el interés general. 

Por eso, yo quiero solicitarle al Sr. Conseller de Hacienda y
Presupuestos, ¿cómo valora el conseller la información y la
transparencia que supone la nueva apertura del portal Finanzas
del sector público al alcance de todos los ciudadanos?

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

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. Gracias, Sr. Fidalgo. El Gobierno,
efectivamente, desde el inicio de la legislatura ha venido
desarrollando diferentes iniciativas tendentes a cumplir con
nuestro compromiso de mayor transparencia en la gestión de los
recursos públicos y, efectivamente, había dos maneras de
hacerlo, aprobar grandes leyes con grandes títulos, Ley 7/2010,
del sector público, Ley del buen gobierno y de la administración
y no cumplir su contenido o ponernos a cumplir el contenido de
dichas leyes.

La información económico-financiera de nuestra comunidad
era de todo punto opaca, de hecho, permítame decirle que estaba
montando para no saber en qué se gastaban los recursos
públicos de los ciudadanos, nuestra administración era troceada
en multitud de organismos y de entes públicos de tal manera que
se nos permitiera ver los árboles, pero se nos impidiera ver el
bosque, era imposible responder a preguntes simples de los
ciudadanos, ¿cuánto debe esta comunidad autónoma?, ¿se
cumplen los presupuestos generales que aprueba el Parlamento
de las Illes Balears?, ¿cuál es el capítulo 1, de verdad, de la
comunidad autónoma, del conjunto de la comunidad autónoma?,
¿qué gasto de personal tenemos, no sólo los que están en
capítulo 1 sino también los que estaban en el capítulo 4, por
ejemplo, transferencias a fundaciones sanitarias, conciertos con
centros educativos?

Como le digo, estaba montado para no explicar todo esto, y
ahora, por primera vez, se cuelga en la web de finanzas del
sector público mucha información, pero sobretodo y
trascendentalmente, la liquidación consolidada de los
presupuestos generales de la comunidad desde 2010 a 2013 y
vamos a seguir poniendo también los ejercicios anteriores hasta
2002. Allí verá, por ejemplo, que está publicada la liquidación
consolidada de los presupuestos a nivel de partida
presupuestaria, y verá, por ejemplo, las remuneraciones de altos
cargos, que en 2010 eran 9,5 millones y ahora son 7,3. Hemos
generado un ahorro en esa partida de 6,2 millones. Verá, por
ejemplo, que en 2010 hubo un déficit presupuestario de 461
millones y en 2013 tuvimos ahorro superávit presupuestario de
415, y verá, por ejemplo, que el gasto corriente de la comunidad
en el 2010 eran 2.944 millones y en el 2013 fueron 2.687.

En definitiva, se trata de seguir apostando por la
transparencia de las cuentas públicas porque es la mejor garantía
de recuperar la confianza en las instituciones.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 8867/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a efectes de la sentència al TIL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 8867/14, relativa a efectes de
la sentència del TIL, que formula el diputat Sr. Nel Martí i
Llufriu del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, la pregunta és molt clara i
senzilla, com ha afectat els projectes i l’activitat de cada centre
escolar la sentència de nulAlitat del decret de trilingüisme?, quan
pensa enviar la conselleria unes instruccions clares, segures
jurídicament i pedagògicament als centres escolars?, i si les
pensa enviar, quin serà el seu contingut?
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, he
comentat en reiterades ocasions aquests dies que les sentències
que feien referència al decret de trilingüisme no són fermes i
tampoc la interlocutòria que anulAlava o determinava una
determinada nulAlitat tampoc no era ferma en relació amb
l’ordre. Per tant, a més, tenint en compte que el Tribunal
Superior de Justícia la setmana passada, divendres en concret,
va dictar interlocutòria on feia referència que l’ordre era vàlida
per a aquells projectes anteriors a dia 24 de setembre, li record
que en aquest sentit tots aquests projectes elaborats pels centres
abans de dia 24 de setembre són vàlids i s’han d’aplicar.

I en relació amb els projectes anteriors aquesta conselleria
també ha manifestat, i així ho està fent, que està a disposició
d’aquells municipis, d’aquells centres, d’aquells docents que
necessitin per elaborar el seu projecte el més semblant als altres
perquè els nins no tenguin desigualtat d’oportunitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Sra. Consellera, anam per la tercera
setmana i els centres encara no han rebut instruccions de la
conselleria i el curs continua, açò no és d’un govern
responsable. 

Nul es diu d’allò que es redueix a no-res, que no existeix,
que no té cap validesa o força legal, que val zero. No ens faci,
Sra. Consellera, de Cid Campeador per guanyar la batalla contra
el català i contra el plurilingüsime amb un TIL mort i ben mort.
A pesar de totes les evidències, vostè, el Govern, continuen amb
el deliri del fantasma del TIL, que envia ara sense signar, com
a bon fantasma que és, cartes als centres recomanant la
insubmissió i l’aplicació contra sentència del TIL. El TIL, ho
torn a dir, és nul de ple dret, és un fantasma amb el qual només
hi creu el Partit Popular.

La no validació del TIL per la Universitat genera, segons la
sentència, inseguretat jurídica, però sobretot, sobretot, genera
inseguretat pedagògica. Els nostres alumnes no poden ser
conillets d’índies dels seus experiments. El Govern, per
responsabilitat, hauria, ha d’evitar que els projectes TIL també
els aprovats abans de dia 24 de setembre es desenvolupin
perquè el contrari significaria o significarà que faran un curs
basat en un decret nul, que no compleix la llei i que no té les
garanties pedagògiques dels que en saben, dels que l’havien
d’avalar. No em crec que cap pare ni cap mare no vulgui educar
els seus fills en la inseguretat pedagògica del TIL, i els fills, els
alumnes, no s’ho mereixen.

Conscients d’açò els centres, i també conscients de la
irresponsabilitat del Govern de no haver emès encara unes
instruccions, els centres han hagut de prendre decisions, han
treballat, estan treballant per aprovar nous projectes lingüístics
adaptats al nou context jurídic, al nou context legal, i ho fan
precisament fent valer l’autonomia dels centres, fent valer
precisament la seva responsabilitat per impulsar un autèntic
trilingüisme on el protagonisme el tenen les llengües, i no els
prejudicis lingüístics, on el protagonisme el té el català que pot
exercir com a llengua pròpia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diputat, ha acabat el seu torn
d’intervenció. Té la paraula la Sra. Consellera per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, hem de respectar
els tràmits judicials tant quan recorren uns com quan recorren
els altres i quan les sentències no són fermes hem de respectar
que passin els tràmits i que es puguin definir els tribunals. Més
inseguretat jurídica crea la confusió política de les seves
paraules, per ventura, que la tramitació adequada dels
procediments judicials i el respecte cap a ells.

Per altra banda li he dit que el Tribunal Superior de Justícia
va dictar divendres passat una interlocutòria on definia que els
projectes lingüístics educatius anteriors a dia 24 de setembre són
vàlids i, per tant, l’ordre es vàlida respecte d’ells, i això ho hem
de respectar, i respecte dels posteriors nosaltres estenem les
mans als diferents municipis, als diferents directors, avui mateix
començam les reunions amb els batles i amb els directors per
ajudar a elaborar els projectes que puguin necessitar recursos o
que tenguin qualque defecte formal o de fons per ajudar-los que
siguin viables.

Amb relació als projectes anteriors li record, i així amb una
nota informativa intentant aclarir aquesta confusió la setmana
passada i aquesta setmana d’acord amb la precisió que va fer la
interlocutòria de divendres, ens dirigirem a tots els pares, els
projectes anteriors són vàlids, s’han d’aplicar. No obstant això,
si hi ha qualque millora o qualque aspecte que puguem millorar
perquè sigui més viable que el trilingüisme sigui una realitat en
la formació dels nostres fills també estam a disposició de les
escoles i a disposició de tots els pares i els docents, perquè
aquesta és la nostra obligació i la nostra responsabilitat. Moltes
gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 8864/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a instrument per aplicar el trilingüisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 8864/14, relativa a instrument
per aplicar el trilingüisme, que formula el diputat Sr. Lluís
Maicas i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula,
Sr. Diputat.
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EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, amb quin instrument aplicaran el trilingüisme en els
centres docents de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):
 

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, ho acab de comentar
ara mateix, l’ordre que regula el Tractament Integrat de
Llengües és vàlida i, per tant, són vàlids els projectes elaborats
a l'empara d'aquesta anteriors a dia 24 de setembre i els
projectes que s’elaborin o que hagin de finalitzar la seva
aprovació perquè estiguin pendents de qualque tràmit posteriors
a 24 de setembre es regeixen per la normativa general. D’acord
amb aquesta normativa general, és veritat que d’acord a
l’autonomia dels centres que estableix la normativa bàsica, però
d’acord a les directrius establertes per aquest govern dins el
marc de les seves competències autonòmiques els intentarem
ajudar perquè puguin finalitzar l’elaboració d’aquests projectes
i que el trilingüisme continuï sent una realitat dins aquest curs,
igual que ja ho va ser l’any passat, i que aquells centres que
tenen el seu projecte ja han començat a aplicar-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, quan vulgui.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies. Sra. Consellera, l’ordre no és vàlida, està suspesa,
i en tot cas deixi’m donar-li un consell de franc, no prenguin per
idiota la ciutadania, concedeixin als seus adversaris, si més no,
el mateix grau d’intelAligència que vostès s’atribueixen, el
mateix que voldrien que se’ls atribuís, no es burlin d’ells ni dels
magistrats que han dictat sentència. L’escarni a la justícia és un
mal exemple que no ha de donar qui governa, acatin la sentència
i no cerquin dreceres per incomplir la llei amb l’excusa del seu
particular interès general. 

El TIL, que ara s’entesten a nomenar trilingüisme per tal de
rebaixar la seva càrrega empestada de contingut ideològic, és
mort, enterrin-lo, dictin una normativa clara que sigui aplicable
sense contravenir les sentències, s'ajusti al decret de mínims,
respecti les autonomies dels centres i s’adeqüi a l’objectiu de
millorar les competències lingüístiques dels nostres alumnes. 

No siguin tramposos, no vulguin intoxicar ni manipular els
centres amb notes informatives anònimes, sense datar ni signar
per tal que no els puguin acusar de prevaricació, atès que
recomanar, recomanen l’incompliment de la llei. Tanmateix,
tothom ha intuït que només apliquen una maniobra de
distracció, de dilació per arribar a les eleccions amb el conflicte
desinflat, que no tenen la més mínima intenció de rectificar, ja
els ho ha comunicat als seus amics del Círculo Balear per
tranquilAlitzar-los, que no es posin nerviosos, que no es

preocupin, que mentre governi l’autor intelAlectual de l’atemptat
lingüístic no cal passar pena, que la imposició i el TIL
continuaran vigents, encara que canviïn les maneres per tal que
se consiga el efecto sin que se note el cuidado.

Senyora, podríem dir que vostè vol ser la cara amable d’un
govern que pretén vendre la derrota com una victòria, però tots
sabem que ningú no mou una cella si no ho autoritza el
comissari polític. Això no obstant, cal que aclareixi quins
instruments, quins mecanismes legals farà servir per aplicar
criteris de rigor pedagògic que siguin útils per retornar el clima
de serenitat que necessita la docència alhora que serveixin per
millorar les competències lingüístiques sense que el català es
vegi perjudicat o sigui menystingut.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA

Té la paraula, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, facem tots un esforç
per acatar les decisions judicials, les resolucions judicials, les
que ens agraden i les que no, perquè crec que així entre tots
farem un favor a la ciutadania i a l’educació d’aquestes illes. 

Aquest govern aplica, com li he dit i com estableix la
interlocutòria del TSJ, l’ordre que regula el Tractament Integrat
de Llengües als projectes elaborats abans de dia 24 de setembre
perquè així ho assenyala el tribunal i el que assenyala és que
està suspesa l’eficàcia d’aquest ordre en els projectes posteriors,
i això és el que hem de respectar entre tots.

Per altra banda, aquesta conselleria i aquest govern està a
disposició de tots els centres per aportar aquella colAlaboració,
aquells recursos, aquelles dotacions que estiguin a l’abast de les
nostres mans, a l’abast dels nostres pressuposts i a l’abast de la
nostra feina per poder ajudar a tancar aquells projectes que
encara no estiguin aprovats precisament per ajudar a donar
aquesta igualtat d’oportunitats que els comentava a tots els
nostres nins.

Per altra banda, també saben que estam duent... des d’un
principi, però reforçat ara, feina de diàleg, feina de parlar, feina
d’escoltar i sobretot intentar consensuar i negociar a les meses
sectorials d’educació, amb els representants sindicals totes
aquelles millores que puguin ajudar evidentment a completar
aquesta trajectòria dins l’educació.
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També volem escoltar els pares, hem fet reunions amb ells
i també constituirem una mesa d’experts precisament per tractar
tots aquells temes que afecten l’educació complementària, els
temes d’escoletes matineres, temes d’activitats, diferents
actuacions, però en tot cas també -i també aprofit per dir-los-ho
avui- m’agradaria poder fer feina amb els grups parlamentaris
perquè el que vol la ciutadania és que hi hagi, no aquesta
inseguretat jurídica que a vegades es crea amb les paraules, sinó
una feina comuna perquè l’educació vagi millorant entre tots.

(Remor de veus)

I.5) Pregunta RGE núm. 8865/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament del trilingüisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 8865/14, relativa a
desenvolupament del trilingüisme, que formula el Sr. Cosme
Bonet i Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula,
Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. “Declaramos nulo el Decreto del
Consell de Govern de les Illes Balears núm. 15/2013, de 19 de
abril, por el cual se regula el Tratamiento Integrado de las
Lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes
Balears”. Tornam a diferir amb vostè, Sra. Consellera, una
sentència i unes interlocutòries posteriors claríssimes que els
han dut, a vostès, a deixar de parlar de TIL i començar a parlar
de trilingüisme, però no tenim clar com ho pensen fer ni ens ho
ha aclarit ara. Si els primers dies parlava vostè de flexibilitat,
darrerament i front a la meridiana claredat del Tribunal
Superior, hem sentit com proposaven que els centres mantinguin
l’aplicació del TIL, el que ens sembla -com s’ha dit- una
flagrant incitació a incomplir una sentència, proposta que avui
mateix ha desmentit vostè en un mitjà de comunicació. Li
record a més que a finals d’estiu 108 claustres no tenien el
projecte TIL aprovat.

El gran dubte que tenim, per tant, Sra. Consellera, és, si tan
important consideren el trilingüisme i en el mateix temps tan
respectuosos són amb la llei, per què no renuncien directament
al Tractament Integrat de Llengües?, per què insisteixen a
recomanar la seva aplicació quan és una normativa declarada
ilAlegal, amb nul suport social i inexistent suport dins la
comunitat educativa? Estan intentant demostrar vostès que el
TIL és un decret zombi més propi de Walking Dead que de la
realitat, que després de sentenciat, mort i enterrat per la justícia
encara és viu, perquè vostè diu que recorrerà les sentències, tot
això és irresponsable i perdre el temps. 

La seva resistència a entendre la claredat de la sentència i les
interlocutòries és el que ens du a formular les preguntes que li
hem fet avui i de forma més directa, Sra. Consellera, si pensa
desenvolupar el trilingüisme, ho farà amb la normativa del TIL?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, “no corresponde
entrar a valorar ahora la validez de los proyectos anteriores
a 24 de septiembre porque para ellos la orden es válida porque
causaría un grave perjuicio sobre la educación de los niños”,
ben igual que vostè em diu una part de la interlocutòria, jo li puc
dir l’altra part de la interlocutòria. Li vull recordar el que he dit
fins ara, la sentència del Tribunal Superior de Justícia no és
ferma, s’ha interposat un recurs, mentrestant conforme a la
interlocutòria on es varen aclarir els seus efectes i en relació
amb la suspensió cautelar que s’havia demanat, els projectes
anteriors a dia 24 de setembre s’han aplicar perquè l’ordre és
vàlida per a ells i respecte dels posteriors hem de finalitzar la
seva elaboració i aprovació i per això estenem la mà i la nostra
feina als centres. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. BONET I BONET:

Accepta, idò, Sra. Consellera, tenir dos models diferents que
s’estaran aplicant al nostre sistema educatiu durant aquest curs!
Tornam al caos absolut amb la seva gestió. El TIL pràcticament
no s’ha aplicat, i tothom ho sap, no hi ha hagut manera
d’impulsar el trilingüisme amb una normativa feta d’esquena a
la comunitat educativa i aplicada de manera estrambòtica amb
un decret llei que varen fer per burlar la justícia i perdre el
temps amb recursos és una mostra d’irresponsabilitat,
consellera. 

Tots creim que s’ha d’ensenyar una tercera llengua, tots
estam convençuts que és positiu per al futur dels nostres fills,
tots volem unes generacions preparades i amb coneixements
d’idiomes molt millor del que hem tengut nosaltres, però res
d’això no ho aconsegueix el TIL.

El TIL és el fruit de la caparrudesa autoritària del Govern
inasequible al desaliento, si em permet l’expressió. Un govern
que ha volgut fer del TIL la demostració que aquí les coses les
decideixen vostès per molta protesta ciutadana que hi hagi, però
han topat amb la llei, dura lex sed lex, Sra. Consellera.

Deixin de fer el ridícul, admeti la inaplicabilitat del TIL i, si
veritablement vol impulsar el trilingüisme, comenci...

SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bonet, gràcies.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Se sent de fons el Sr. Bonet i Bonet que  diu: “a dialogar
amb la comunitat ...”)
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(Se senten veus de fons que diuen “molt bé, molt bé” i
alguns aplaudiments)

Té la paraula, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, precisament demanam
la responsabilitat de tots perquè no hi hagi aquesta diferència de
projectes d’un centres que varen tenir l’aprovació abans del 24
de setembre i dels altres perquè els nins puguin tenir igualtat
d’oportunitats.

Aquest govern creu en el trilingüisme, aquest govern va fer
aquesta aposta electoral i la va convertir en un compromís de
govern perquè és com funciona aquest govern del Partit
Popular. Hem ajudat i hem colAlaborat en l’elaboració dels
projectes que s’han fet fins ara i estam a peu de carrer si fa falta
i estam asseguts a les meses amb els batlles, amb els centres i
amb els docents per poder elaborar aquells projectes que queden
per elaborar.

Com li deia, els anteriors al 24 de setembre són vàlids, no
obstant això, si sense canviar el material es pot fer alguna
millora que ajudi la seva viabilitat tenim la mà estesa i la feina
preparada devora els centres i tots els projectes posteriors,
nosaltres colAlaborarem amb ells perquè no hi hagi aquesta
diferència. 

Pensam que el trilingüisme és bo. L’ordre que regula el
Tractament integrat de llengües -i ho he dit abans- està pendent
d’un recurs que ha interposat aquest govern, per tant, té validesa
per als projectes anteriors, no té eficàcia per als posteriors, però
en tot cas no quedarà per la nostra feina perquè els nostres nins
puguin avançar durant aquest curs en l’aprenentatge de les dues
llengües cooficials i aquesta tercera llengüa, preferentment
l’anglès.

El que volem és que aquesta comunitat tengui la major
formació, les millors oportunitats laborals i un millor horitzó de
cara a l’Europa 2020, aquest és el nostre compromís i aquesta
serà la nostra feina durant tot aquest temps que ens queda de
legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 8852/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a commemoració del Dia mundial del
turisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 8852/14, relativa a
commemoració del Dia mundial del turisme, que formula la Sra.
Lourdes Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades,
senyors diputats, el passat 27 de setembre es va celebrar el Dia
mundial del turisme, fa 35 anys en la seva tercera reunió
celebrada a Torremolinos el setembre de 1979, quan
l’Assemblea General de l’Organització Mundial del Turisme va
decidir instituir el Dia mundial del turisme a partir de l’any
1980.

Aquesta data es va triar per coincidir amb una fita important
en el turisme mundial, l’aniversari de l’aprovació dels estatuts
de l’Organització Mundial de Turisme, el 27 de setembre de
1970. El seu propòsit és aprofundir en la sensibilització de la
comunitat internacional respecte de la importància del turisme
i del seu valor social, cultural, polític i econòmic,
l’esdeveniment intenta contribuir i afrontar els reptes mundials
assenyalats als objectius del desenvolupament de les Nacions
Unides per al milAlenni i incidir en la contribució que pot aportar
el sector turístic per assolir aquests objectius. 

El Dia mundial del turisme se celebra amb activitats sobre
els temes escollits per l’Assemblea General de l’OMT per
recomanació del seu consell consultiu. La data del Dia mundial
del turisme és especialment idònia ja que coincideix
aproximadament amb la fi de la temporada alta en l’hemisferi
nord i el començament de la temporada a l’hemisferi sud, una
data en què el turisme està en la ment de milions de persones de
totes bandes.

Cal destacar el potencial del turisme per donar oportunitats
a nivell local fent que les persones participin activament en les
decisions que poden beneficiar les seves comunitats en el
turisme com a un vehicle del desenvolupament sostenible.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, quins actes varen ser
organitzats per al Dia mundial del turisme?

Moltes gràcies.

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. Sra. Diputada, dia 27 com vostè diu
es va celebrar el Dia mundial del turisme, a més amb el lema de
Turisme i desenvolupament comunitari. Entenem que a més és
un tema important perquè no només serveix per reconèixer als
turistes la importància que tenen, sinó també per involucrar la
ciutadania en el fet turístic.
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A les Illes es varen dur a terme moltes activitats culturals i
lúdiques que es varen organitzar per la Conselleria de Turisme
en colAlaboració amb els consells insulars amb l’objectiu de
posar en relleu el potencial del turisme per promoure noves
oportunitats. Aquestes activitats varen anar en quatre línies:
primer, es varen organitzar juntament amb la Conselleria
d’Educació un concurs de dibuix i redacció adreçat a alumnes
de segon cicle de Primària amb el títol "Què és el turisme per a
tu?", en aquest... després dia 28 es varen donar uns premis al
Castell de Sant Carles, tres premis per dibuix i tres premis per
redacció. El mateix dia 28 es va celebrar el primer Fòrum de
ciutats de patrimoni de la humanitat al Castell de Sant Carles
que va servir com a punt de trobada per conèixer altres
experiències d’altres destinacions que estan així anomenades.
Hi varen ser la batlessa d’Eivissa, el batle d’Alcalá de Henares
i la regidora de Turisme de Tarragona, ja que totes aquestes
ciutats estan declarades així i va servir per conèixer quines
opcions positives duen aquestes declaracions, a més utilitzant
aquest dia.

També es varen realitzar una altra sèrie d’activitats dirigides
no només als turistes, sinó també als ciutadans: varen ser
jornades de portes obertes a museus, esglésies, fundacions i
jaciments arqueològics, visites guiades a centres com al Casal
Solleric, Fundació Coll Bardolet, en Centre Artesanal de
Menorca, el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa; també hi va
haver degustacions, hi va haver concerts davant els municipals
i demostracions de cocteleria de les Illes per part de l’Escola
d’Hoteleria.

Per donar a conèixer als turistes totes aquestes activitats
també es va colAlaborar amb l’Escola de Turisme Felipe
Moreno, els alumnes varen colAlaborar a donar-ne coneixement.
I finalment es varen entregar dia 27 també 24 premis en
reconeixement a la feina desenvolupada per tota una sèrie
d’empreses turístiques, 9 d’allotjament, 2 de restauració, 4 de
esdeveniments com Tui Marathon, Aironman, Regata Copa del
Rey, el Panerai a Menorca i 6 a Clubs Nàutics, a una associació
a (...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 8861/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a atenció a les persones amb
dependència.

Setena pregunta, RGE núm. 8861/14, relativa a atenció a les
persones amb dependència, que formula la diputada Sra. Conxa
Obrador i Guzmán del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN.

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, fa uns dies va
contestar una pregunta semblant que li va fer el Grup Popular,
avui li ho tornam demanar, té una nova oportunitat per explicar,
aquesta vegada sense màrqueting, quina valoració fa de

l’atenció que han rebut les persones amb dependència enguany.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada.
Teniendo en cuenta que en junio de 2013 las personas que
recibieron una prestación de dependencia en Baleares eran
9.886 personas y los últimos datos publicados, que son de junio
de 2014, ya eran 11.527 personas, es decir 1.641 personas más
recibiendo una prestación, y que la lista de espera ha bajado un
45% creemos que la atención dada este último año es mejor que
el anterior y que los anteriores. Sin embargo, no lo
suficientemente buena para que este gobierno esté satisfecho.

Gracias.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sra. Consellera, vostè no ho ha dit tot, per això li hem tornat
a replantejar aquesta pregunta, perquè les persones dependents
amb dret a ser ateses que estan esperant la seva prestació
existeixen i es mereixen com a mínim un reconeixement.

Vostè no veu aquestes persones perquè observa la realitat en
un mirall que és propietat del Partit Popular, un mirall que no
reflecteix el que està passant. Per això, en la seva valoració ha
obviat mencionar que avui les persones de les Illes Balears que
tenen reconeguda una nova prestació perquè el seu estat de
dependència ha empitjorat han d’esperar una mitjana de 557
dies per rebre-la, segons va reconèixer vostè mateixa en
contestar una pregunta per escrit el passat mes de juliol; 557
dies sense pagar les prestacions als dependents significa un gran
estalvi per a l’Administració, un gran estalvi i una gran crueltat
perquè sap perfectament vostè que molts d'ells no arribaran mai
a poder gaudir d’un dret que tenen reconegut per llei i que
necessiten per viure dignament.

Aquests 557 dies d’espera, Sra. Consellera, ens duen
directament a una altra xifra que tampoc no ha mencionat, la
dels 2.400 dependents de les Illes Balears que han mort durant
aquesta legislatura sense poder accedir a la seva prestació, no
amagui aquesta terrible realitat, digui-ho, perquè el sacrifici
d’aquestes persones i dels seus familiars es mereixen com a
mínim que sigui visible, que sigui reconegut dins aquest
parlament; un reconeixement que sí ha sentenciat el Tribunal
Superior de Justícia de Balears quan assenyala que
l’incompliment dels terminis establerts per atorgar una prestació
reconeguda provoca que els interessats no puguin gaudir de
l’ajuda concreta que existeix com a dret, no com a una mera
expectativa de cobrament i condemna el Govern a pagar.
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Presumida bona gestió per haver incorporat 1.600 nous
dependents sense mencionar que l’any passat varen morir quasi
mil persones esperant la seva prestació és voler amagar que les
persones que surten del sistema i a les quals vostès no paguen
són les que estan finançant realment el sistema de dependència
que el Partit Popular ha congelat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Consellera.

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. El Partido
Socialista aprobó una ley de dependencia que todos han
reconocido que no estaba dotada suficientemente, una ley de
dependencia que ustedes mismos han llevado a la quiebra y que
ha hecho que esta comunidad autónoma en esta legislatura...

(Remor de veus)

...haya tenido que hacer un esfuerzo presupuestario muy
importante y el presupuesto de dependencia que se destina hoy
en día es un 20% mayor del que se destinaba la legislatura
pasada.

En julio de 2011 cuando este gobierno del Partido Popular
entró a gobernar había 7.228 personas pendientes de recibir una
prestación. Ustedes solamente hacen referencia a las personas
que han fallecido y este gobierno lo ha reconocido y en todas
mis intervenciones lo he dicho esta legislatura, no ha hecho
ninguna referencia a que ocurrió lo mismo en la suya. Nosotros
asumimos nuestra responsabilidad, en todas y cada una de mis
intervenciones, de nuestras intervenciones estamos dando los
datos que son reales, la tendencia es positiva les guste o no. Hoy
en día hay más personas que reciben una prestación de
dependencia que antes. Hay menos personas pendientes y el
dato es el que es.

Miren, ustedes...

(Remor de veus)

... en julio de 2011...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, per favor, silenci.

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

No se pongan nerviosos cuando los datos no les gustan. En
junio del 2011 dentro del sistema el 43,45% de las personas
estaban pendientes de recibir una prestación, a día de hoy es un
20,42%, y se lo vuelvo a repetir: la tendencia es positiva, este
porcentaje ha disminuido, pero este gobierno no estará

satisfecho. Asuman ustedes vuestra responsabilidad que
nosotros sí que estamos asumiendo la nuestra.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 8862/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions estatutàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta RGE núm. 8862/14, relativa a inversions
estatutàries, que formula el Sr. Marc Pons i Pons del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La disposició transitòria
novena de l’Estatut diu que fins que no s’aprovi el nou règim
especial i en tot cas en un termini no superior als set anys el
Govern de l’Estat invertirà a les Illes Balears una quantitat que,
partint de la mitjana d’inversió estatal, serà corregida a l’alça
per compensar els fets diferencials i excepcionals, entre d’ells,
evidentment, el de la insularitat.

Idò molt bé, açò va permetre que en la legislatura passada
arribessin inversions a les Balears de 300 milions d’euros el
2008, 414 milions el 2009, 544 el 2010 i 451 el 2011; mentre
que en aquesta legislatura s’anualitat més elevada no ha arribat
al 150 milions d’euros, açò no és ni la meitat de cap de les
anualitats de la legislatura passada. Què ha suposat açò?, idò
que les Illes Balears hagin deixat d’invertir més de 800 milions
d’euros. 

El motiu d’aquestes diferències entre legislatures és prou
conegut, a la passada legislatura hi havia les inversions
estatutàries i en aquesta legislatura no ha arribat un sol euros
amb aquest concepte. I aquí és, Sr. Conseller, on s’obren tots els
dubtes: arribaran algun dia aquestes inversions reconegudes per
l’Estatut que s’han perdut al llarg d’aquesta legislatura?, o han
decidit renunciar-hi definitivament? 

Nosaltres com que no volem que açò succeeixi li feim una
proposta molt concreta: proposi que les inversions estatutàries
que haurien d’haver arribat i no han arribat almanco ho facin la
propera legislatura i així no perdem aquests 800 milions
d’euros. Està disposat, Sr. Conseller, a demanar una pròrroga
davant el Govern de l’Estat per tal d’evitar la pèrdua de les
inversions estatutàries que haurien d’haver arribat aquesta
legislatura a les Illes Balears? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, en el que estic
d’acord és que l’Estat compleixi amb el que posa l’Estatut
d’Autonomia i és que la inversió es fixi tenint en compte la
mitjana per càpita de les comunitats de règim comú realitzant la
homogeneïtzació pertinent perquè sigui comparable, ja sap que
el secretari de Política Econòmica del seu partit diu que això
significa que hem de restar la inversió que fa l’Estat en
carreteres i en ferrocarril.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, pot intervenir.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Li ho demanaré d’una altra
manera. Sr. Conseller, ha arribat cap vegada en aquesta
legislatura la mitjana en les inversions?, no, vostè mateix ho ha
reconegut; si no han arribat i l’Estatut d’Autonomia diu que han
d’arribar, què farà a partir d’ara, Sr. Conseller. 

Nosaltres li feim una proposta molt concreta, la durem la
setmana que ve en moció, està disposat a plantejar una pròrroga
per tal d’evitar que es perdin aquests recursos, sí o no?, o ja ens
canvia de discurs? Fa ara sis mesos deia: “Reclamaremos las
inversiones estatutarias política y judicialmente”, Sr.
Conseller; què ha fet fins ara, les ha reclamades sí o no?
Políticament ja sabem que no, judicialment sabem que tampoc,
i què fa? Ve aquí i ens explica el discurs de Madrid? No pot ser
aquesta l’actitud, sota cap concepte, Sr. Conseller. Li demanam
valentia, que planti cara davant Madrid i que garanteixi per a la
legislatura que ve les inversions que haurien d’haver arribat en
aquesta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pons. Vostè em
demana una cosa que sap que el Govern de les Illes Balears ja
ha fet: ja hem prorrogat...

(Remor de veus)

...ja hem prorrogat les inversions estatutàries. Sap per què hem
prorrogat les inversions estatutàries? Hem hagut de prorrogar
tots els convenis, tots els protocols d’intenció que vostè mateix
va signar. Sap per què?, perquè vostès varen destinar els diners
a despesa corrent, d’acord?

(Continua la remor de veus)

Per això vàrem haver de fer feina de valent perquè l’Estat
prorrogàs aquests convenis i no haguéssim de tornar 157
milions d’euros. 

Per què vostès destinaven els diners de les inversions
estatutàries a despesa corrent?, perquè no tenien ingressos
suficients per a la despesa que realitzaven! Què havíem de fer,
Sr. Pons?, havíem de centrar-nos a mantenir educació, salut i
serveis socials, i vostè està pendent dels centres d’interpretació!,
aquesta és la diferència. La diferència és que nosaltres...

(Més remor de veus)

Aquesta és la diferència, Sr. Pons! Vostè cada dimarts...,
vostè cada dimarts em parla de protocolos de intenciones, de
centros de interpretación...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci.

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

I nosaltres hem estat concentrats, primer, a no tornar
aquestes inversions, els diners d’aquestes inversions; segon, a
mantenir l’educació, la salut i els serveis socials...

(Més remor de veus)

...en aquesta comunitat.

(Alguns aplaudiments)

1.400 milions d’euros en tres anys per pagar l’educació, la
salut i els serveis socials, que és el que interessa als ciutadans
d’aquesta comunitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, silenci, per favor!

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

...i vostè continua parlant dels centres d’interpretació.

Nosaltres continuarem fent la feina, nosaltres continuarem
sostenint els serveis essencials a la nostra comunitat, i
continuarem reclamant la inversió de l’Estat que pertoca a les
Illes Balears, que la inversió de l’Estat estigui a la mitjana de la
inversió que fa a les de règim comú. No ho hem aconseguit en
aquesta legislatura, no ho hem aconseguit mai...

(Continua la remor de veus)

...ni vostès; ho dedicaven a despesa corrent.
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(Se sent una veu de fons que diu: “Molt bé!”)

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 8854/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a jornades sobre Menors i dispositius
mòbils.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE 8854/14, relativa a jornades sobre
menors i dispositius mòbils, que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, presidenta. En aquesta societat de l’era de la
informació els més joves sempre van per davant; és una mica el
que ens passava a tots nosaltres quan els nostres pares adquirien
els seus primers dispositius: ordinadors, vídeos, equips de
música; nosaltres sabíem molt millor com funcionaven aquests
aparells. I és que els joves saben quasi millor que nosaltres com
funcionen tots aquests aparells ja que creixen en un entorn
altament influenciat per la tecnologia. De fet en ocasions s’ha
criticat que tant la televisió com els dispositius electrònics han
estat la millor excusa perquè els nins petits estiguessin distrets,
i han estat la seva millor mainadera.

Per altra banda és evident que els nous dispositius formen
part també de la vida quotidiana dels nins, fins i tot a les
escoles, on ja està totalment implantat el seu ús amb aparells en
què es poden descarregar les lliçons, poden fer els deures i
poden enviar a través de les pàgines web de moltes escoles del
nostre sistema.

És per això que avui li volem demanar, Sr. Conseller, quins
objectius té i a quin públic va dirigida la “Jornada de menors i
dispositius mòbils, cap a un nou paradigma educatiu”,
organitzada pel Govern i la Fundació Bit.

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, el pasado informe del
Observatorio balear de la sociedad de la información nos
indicaba que el 93% de los menores de Baleares, de nuestros
hijos, entre 10 i 15 años había utilizado internet los últimos tres
meses, y el 63% de nuestros menores tenía un dispositivo móvil.
Esto merecía una reflexión, merecía un encuentro donde
docentes, comunidad educativa, por supuesto, psicólogos,
pedagogos, familias, en unas jornadas pudieran debatir sobre
ello, eliminar los miedos, identificar las oportunidades y de
alguna forma poner las nuevas tecnologías en la mesa y no de
alguna forma debajo de ella.

Con este objetivo se ha montado esta jornada, dividida en
dos días: la que se realizó ayer, donde la base eran tres
ponencias y una mesa de trabajo, una de ellas era introducir las
TIC en la educación, peligros y ventajas; otra, el internet 3.0,
web semántica, es decir, las virales, qué significa internet y los
problemas que puede ocasionar cualquier mensaje de nuestros
hijos; y, por último, entrar las tecnologías en nuestras aulas y no
alejarlas de ellas. La mesa redonda que vino después se basó en
un debate entre todos los ponentes y las familias y los padres
para abanderar y trabajar e identificar cuáles son las debilidades
y cuáles son los puntos negativos, y sobre todo saber cómo
mejorar con las tecnologías la educación de nuestros hijos. En
el fondo esta jornada fue didáctica en el ámbito educativo, y la
segunda jornada va a estar vinculada a los peligros reales, y por
ello las consellerias de Educación y Bienestar Social van a estar,
tanto Educación como Bienestar Social, van a estar vinculadas
en la próxima jornada, y también nuestra policía con el concepto
y con el proyecto de policía tutor. También hablarán los padres
de la ONG Padres 2.0, y abanderarán las acciones que están
haciendo.

En conclusión, y sumándome a lo que el conseller de
Hacienda decías, se pueden hacer muchas cosas, con las
competencias que tenemos se pueden hacer muchas actuaciones
sin poner en peligro nuestro modelo y nuestro presupuesto y
nuestro sistema de financiación. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 8857/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni de dependència entre el Govern
i el Consell Insular de Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE 8857/14, relativa a conveni de
dependència entre el Govern i el Consell Insular de Menorca,
que formula la diputada Sra. María José Bauzá y Alonso, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Desde el inicio de la
presente legislatura este gobierno ha tenido que hacer frente sin
duda a una situación económica muy comprometida, que ha
afectado a los ciudadanos, a las empresas, y por supuesto a la
administración pública, una situación a la que el gobierno del
Partido Popular ha tratado de poner solución desde el principio,
y lo ha hecho teniendo muy presentes en todo momento a los
que más dificultades estaban atravesando. Así, pese a las
dificultades económicas, se han priorizado sin duda las políticas
sociales en nuestras islas, como muestran los incrementos
presupuestarios experimentados en los distintos servicios y
departamentos de la Conselleria de Familia y Servicios
Sociales, unos presupuestos que han aumentado un 30% con
respecto a la pasada legislatura. Mientras otros gobiernos
decidieron bajar un 7% en sanidad y un 2,5% en servicios
sociales, este gobierno ha aumentado en más de un 30%.
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Sin duda uno de los ámbitos de servicios sociales que más
se ha potenciado es el de la dependencia. Se ha comentado en
esta cámara la mejora en los datos de beneficiarios y la bajada
en el número de personas dependientes de recibir una
prestación, unos datos objetivos, no manipulados, unos datos
que se hacen con el mismo sistema que se utilizaba la legislatura
pasada, aunque algunos a día de hoy no lo respeten. Este
resultado sin duda es una apuesta... es el resultado de una
apuesta política para gestionar los recursos públicos priorizando
a las personas en situación de vulnerabilidad social o
económica, en este caso las personas dependientes.

Como ya se ha comentado en otra pregunta, el incremento
presupuestario para la dependencia ha sido un 20% superior a
la pasada legislatura, y esto se está plasmando a lo largo de este
año. El Gobierno ya firmó el mes de agosto el convenio de
dependencia con el Consell de Mallorca para dotar con 11,8
millones 614 plazas residenciales y 30 centros de día en las Islas
para 2014. Esto se traduce en 170.000 euros de subida respecto
a 2013, pero se traduce en más de 850.000 euros en relación a
2011, el último año del gobierno del pacto. La semana pasada
se ha firmado un convenio con el Consell de Menorca que va a
mostrar otro importante incremento presupuestario en esta
materia. Por ello, Sra. Consellera, me gustaría saber cuál es el
contenido del convenio de dependencia firmado recientemente
entre el gobierno balear y el Consell de Menorca para 2014. 

Muchas gracias.

LA SRA.  PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Tal y como
ha dicho, Sra. Diputada, el pasado miércoles 24 de septiembre
firmamos en Menorca el convenio anual en materia de
dependencia entre el Govern de las Illes Balears y el Consell
Insular de Menorca, un acuerdo que plasma de una manera más
que evidente el compromiso de este gobierno y del propio
Consell de Menorca en materia social, un compromiso esta vez
con las personas dependientes para el cual el gobierno destina
2,4 millones de euros para mantener las 114 plazas que
actualmente se financian en Menorca para personas con
dependencia, una cantidad que supone más de un 11% de
incremento respecto a la destinada en el año 2013, y que hace
referencia al centro socio-sanitario Santa Rita de Ciutadella, el
centro de día de la residencia de personas mayores de Maó, la
residencia geriátrica del Patronato municipal del Hospital de
Ciutadella, y la residencia geriátrica municipal de Mahón. En
total son 84 plazas residenciales para personas mayores
dependientes, y otras 30 para centro de día.

Hay que recordar que además de este convenio la
Conselleria de Familia y Servicios Sociales suscribe con los
ocho ayuntamientos de la isla convenios por valor de 2,8
millones de euros para mantener las plazas residenciales y de
centro de día, lo que va a suponer un incremento también
respecto al año anterior de un 4,2% más. 

Así, tal y como dijo el presidente del Consell de Menorca en
la firma del convenio, los esfuerzos presupuestarios que ha
hecho este gobierno más los que también ha hecho el Consell de
Menorca en esta materia van a suponer medio millón de euros
más que en 2013 que van a recibir las personas dependientes de
la isla. Es un claro ejemplo de colaboración institucional y de
que las administraciones tengan los mismos objetivos. Se ha de
recalcar también que Menorca es una de las islas con mejores
datos en cuanto al número de personas que reciben prestación
por dependencia según el último balance semestral, como ya he
dicho anteriormente, a 30 de junio de 2014. En un año este
índice ha aumentado un 22,6% más, es decir, un 22,6% más de
personas que reciben prestación, y la lista de espera en Menorca
se ha reducido un 31%. 

Creo que es una muestra evidente que mientras unos critican
y se dedican a hacer demagogia en materia de dependencia otros
trabajamos para mejorar la situación de las personas. Muchas
gracias.

I.11) Pregunta RGE núm. 8858/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Diada de Protecció Civil de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE 8858/14, relativa a Diada de
Protecció Civil de Mallorca, que formula la diputada Sra.
Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les agrupacions de Protecció Civil
que es troben a la majoria dels nostres municipis desenvolupen
una tasca cabdal dins la nostra societat que cal posar en valor.
Govern i ajuntaments volen donar a conèixer la tasca altruista
i desinteressa que vénen desenvolupant els voluntaris de
Protecció Civil, tasques que realitzen tant de forma preventiva,
per evitar que es produeixin emergències, com reactiva, quan
aquesta emergència ja s’ha produït, i són capaços de forma
professional de mitigar els efectes que d’altra manera haguessin
suposat un greu perjudici per a les persones i els béns. Tots hem
vist a les festes dels nostres pobles als esdeveniments esportius
i socials com els voluntaris de Protecció Civil vetllen de manera
anònima i desinteressada per la nostra seguretat i el normal
desenvolupament de les activitats públiques. 
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Les associacions de Protecció Civil són l’expressió de
solidaritat i participació ciutadana en la protecció de la seguretat
de les persones i els seus béns, organitzacions que aquest govern
ha potenciat i ha dotat, organitzacions que són un altre motiu
més d’orgull dels nostres ciutadans, i que des del Grup Popular
volem felicitar i agrair la seva tasca, i volem conèixer avui, Sr.
Conseller d’Administracions Públiques, com valora la diada que
va tenir lloc el passat diumenge a Marratxí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el passat diumenge es va
celebrar a Marratxí la diada de voluntaris de Protecció Civil de
Mallorca, una oportunitat per a tothom per conèixer les diferents
feines que duen a terme tots els voluntaris que formen part de
les diferents agrupacions de Protecció Civil, i mostrar els àmbits
d’actuació en què desenvolupen la seva feina i també una
jornada de germanor per a tots els voluntaris de l’illa.

Els organitzadors d’aquesta jornada programaren en un
recinte de prop de 22.000 metres quadrats una sèrie d’activitat
i d’actes que van mostrar a tothom la feina que feien els cossos
especialitzats en emergència. Per tal motiu es va programar una
varietat d’activitats, un taller de difusió d’RCP de voluntaris i
visitants, una exhibició de pista d’entrenament dels cans de
recerca, una simula de recerca de persones, una estació especial
de voluntaris radioaficionats, una exposició de materials que
van fer servir les diferents agrupacions de voluntaris; així
mateix hi va haver diferents carpes informatives de tots els
organismes colAlaboradors, i d’informació municipal, i per als
més petits es va celebrar un parc infantil de trànsit i una trobada
de castells inflables al recinte.

La diada de voluntaris de Protecció Civil de Mallorca se
celebra cada any a un municipi de l’illa, i va comptar enguany
amb la participació d’una vintena d’agrupacions i prop de 350
voluntaris, i amb la colAlaboració d’altres cossos professionals
vinculats a les emergències, com són el 061, els bombers de
Mallorca i també els bombers de Palma, i l’IBANAT i el SAR.

Per tant la valoració que feim és una valoració positiva; tal
com ha manifestat la Sra. Diputada bàsicament valoram entre
tots aquesta feina desinteressada dels voluntaris, la coordinació
i les inversions en dotació que es fan des del Govern, i per tant
crec que en aquest moment precisament una de les coses que
hem de valorar és la participació dels voluntaris d’associacions
o entitats com Protecció Civil i qualsevol altra entitat en què els
voluntaris d’aquestes illes donen el suport a accions públiques
per al bé de la comunitat.

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 8863/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte de pressuposts generals de
l'Estat per a 2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 8863/14, relativa a projecte de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2015, que formula el
diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia. Els pressupostos generals tenen tres
característiques: augmenten desigualtat, no reverteixen en
cohesió social i no són els pressupostos de la recuperació;
consoliden tots els retalls i ens fan més pobres, 7.000 euros
menys en despesa social, i a Balears ens presenten uns
pressuposts injustos i discriminatoris que ens tornen deixar a la
cua de les inversions estatals.

Aquesta és l’estima i el valor del govern del PP, ens insulta
i espera que estiguem contents, con si fóssim beneits. Vostè, Sr.
Conseller d’Hisenda, que és un dels autors d’aquest pressupost,
els considera justos per a les Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs. Jo sóc autor,
mentre el president em guardi la confiança, dels pressupostos
generals de la comunitat autònoma, no dels pressupostos
generals de l’Estat. 

Jo no sé si l’adjectiu justos o injustos és predicable d’uns
pressupostos. En tot cas el Govern considera que no són justos
els pressupostos pel que fa a la inversió territorialitzada de
l’Estat a la nostra comunitat autònoma, però en canvi considera
que són molt justos i són molt positius, aquests pressupostos
generals de l’Estat, perquè baixen la pressió fiscal als ciutadans
de les Illes Balears, i això suposa una gran mesura de política
econòmica per estimular el consum, que és el que ara ens fa
falta per mantenir aquest creixement econòmic que a les Illes
Balears ja ve presentant-se des de fa un any i mig.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Què cínic i què fals, Sr. Conseller!
Fa una setmana estava satisfet; avui ens diu que són positius.
L’any passat va intentar mentir-vos, 74 milions de depuradores,
i ara ens torna a mentir. És la imatge i el comportament d’un
govern de trileros.
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Oficialment 138 milions menys que l’any 2012. Cada
ciutadà de les Illes Balears val 124 euros; un de Castella, 699,
699. Està clar que per començar pel Sr. Bauzá i acabant per
vostè poca feina han fet aquest estiu. Quan un compara el que
es va aconseguir l’anterior legislatura, 1.711 milions d’euros,
amb el govern Bauzá les xifres són molt clares: 1.711 milions,
font Ministeri d’Hisenda, enfront 433. Per a cada un de vostès,
quatre l’anterior legislatura. 

Tenim un govern que no treballa; ni una proposta de conveni
d’inversions estatutàries. Tenim un govern ridícul, que promou
un nou sistema de finançament i el Sr. Rajoy menysprea Bauzá.
Tenim un govern incompetent, ni ha sabut engegar el nou REB.
I tenim un govern covard i submís a Madrid, que posa els
interessos del PP de Madrid per davant dels ciutadans de les
Illes Balears. El Sr. Bauzá, està clar, no és la persona que les
Illes necessiten per defensar els nostres interessos.

Sr. Conseller, donaran suport a les esmenes del PSIB als
pressuposts generals...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, aquesta caterva
d’insults que vostè ha proferit parla molt del seu nivell
parlamentari.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vàrem conèixer el projecte de pressuposts generals de
l’Estat i el que va dir el Govern és que, a 30 de setembre de
l’any passat, és a dir, en el projecte de pressuposts generals de
l’Estat de l’any passat, la comparança era que s’incrementava la
inversió prevista en el projecte a 30 de setembre en un 87%. I
també vàrem dir que anam a continuar fent feina perquè
l’important no és el projecte de pressuposts generals de l’Estat,
sinó els pressuposts que s’aproven, i més important encara, i
d’això en sabem en aquesta cambra, dels pressuposts que es
liquiden.

Vostè sap, per exemple, dels pressuposts de sanitat, els que
tenia i els que vostè mateix liquidava, els que vostè mateix
liquidava...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, no té la paraula, per favor.

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

... i la caterva de deutes que ens deixava a la sanitat pública.

(Remor de veus)

Per tant, escolti, ....

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, el crid a l’ordre.

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

Sr. Thomàs, jo ja sé que a vostè no el convenceré, ni
m’interessa, a aquest govern interessa que puguem convèncer
els ciutadans...

(Remor de veus)

... que les millors mesures de política econòmica que fa aquest
govern i fa també el Govern de l’Estat beneficien i apuntalen la
recuperació i el creixement econòmic, i això, de passada,
redunda en una major creació de llocs de feina. Aquest és el
nostre debat, vostès dediquin-se a un...

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 8859/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de pressuposts generals de
l'Estat per a 2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 8859/14, relativa a projecte
de pressuposts generals de l’Estat per al 2015, que formula el
diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. No hi
ha dubte, i així ho hem reiterat al llarg de la present legislatura,
que el sistema de finançament autonòmic mostra notables
diferències entre comunitats autònomes en termes de
finançament per habitant, la qual cosa posa de relleu les
deficiències del sistema. Aquesta és també la principal
conclusió, precisament, a la qual arriba un informe de FEDEA
sobre l’Evolució del finançament de les comunitats autònomes,
el qual posa de relleu i posa de manifest que els madrilenys són
els pitjors finançats en el període 2002-2012 i que la distància
entre la millor i la pitjor comunitat autònoma és de 25 punts.
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No obstant aquesta consideració, en aquesta darrera dècada
FEDEA considera cridaners els canvis de posició relativa que
han experimentat algunes regions; així, Balears guanya en
aquest període més de 13 punts entre un any i l’altre i Galícia i
Extremadura 5,5, mentre Canàries perd més de 5 i Andalusia
2,5.

D’altra banda, i d’acord amb un informe elaborat pel Govern
de Cantàbria, el qual hem conegut precisament avui, mitjançant
l’Agència Europa Pres, Balears és l’única autonomia que ha vist
créixer els seus ingressos procedents del sistema de finançament
autonòmic entre els anys 2007 i 2013 en un 6%, mentre que la
mitjana se situa en el 8% en aquest precís període. Així,
l’informe càntabre indica que només Balears veu créixer els
seus ingressos en el període 2007-2013, un 6%, mentre que els
descensos més notables es donen a Andalusia, menys 16%; a
Extremadura, menys 15%; Castella-La Manxa i Múrcia, menys
13%; Canàries, menys 12%; Galícia i Castella i Lleó, menys
11%; Astúries, menys 10%, per sota de la mitjana nacional se
situen en aquest informe La Rioja, menys 7%, Cantàbria,
València i Aragó, Madrid i Catalunya.

Sr. Conseller, d’acord amb aquestes referències que li acab
de donar i que vostè, estic segur que coneix, i tenint en compte
la immediata necessitat de revisar el sistema de finançament
estatal, ens agradaria saber quina valoració fa el Govern de les
Illes Balears en relació amb les nostres illes del projecte de
pressuposts generals de l’Estat prevists per a l’any 2015.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Jerez, vostè afirmava
que no hi ha dubtes dels perjudicis o de les qüestions que no
funcionen bé del sistema de finançament de comunitats
autònomes a les nostres Illes i jo li diria que sí que hi ha dubtes,
perquè el Grup Socialista afirma que el sistema de finançament
del 2009 és molt bo per a les Illes Balears. I el Govern de les
Illes Balears assenyala que el sistema de finançament del 2009
va suposar una passa endavant per a les Illes Balears, però que
continua tenint molts problemes, un dels quals és que a
l’exercici que toca nosaltres hem de fer l’ajust en despesa, però
no tenim els ingressos perquè venen dos anys després, de tal
manera que en els cinc anys de vigència del sistema falten 1.000
milions d’euros, corresponents a les liquidacions definitives dels
dos anys que es corregeixen.

En aquest sentit, també m’agradaria dir-li que és veritat que
per als pressuposts generals del 2015, i gràcies al creixement
econòmic de la nostra comunitat autònoma, via sistema de
finançament arriben 93 milions d’euros més, cosa que no es
produïa en aquest exercici 2014, en aquest exercici 2014,
malgrat la recaptació de tributs cedits de la comunitat autònoma
puja un 14% respecte de l’any 2013, en canvi per IVA i per
IRPF ens arriben menys diners, la qual cosa no es correlaciona

amb el creixement econòmic i l’activitat econòmica a la nostra
comunitat durant l’any 2014.

Per tant, jo el que li diria és que, efectivament, els
pressuposts generals de l’Estat recullen aquesta evolució del
sistema de finançament autonòmic, però hem de continuar fent
feina perquè també recullin altres mesures com per exemple la
possibilitat de coordinar l’endeutament i la rebaixa i l’estalvi
que això representa en interessos per a la comunitat autònoma
a l’exercici 2015, ni més ni menys que 60 milions, fruit d’haver
posat en marxa aquesta coordinació de l’endeutament entre les
diferents comunitats autònomes i l’Estat, cosa que abans no
passava.

Per tant, estarem pendents de com continua evolucionant el
sistema de finançament, les modificacions que es puguin fer, en
el sentit que és necessari, i el Govern així ho ha dit, modificar
els diferents aspectes que no funcionen bé del sistema de
finançament per a la nostra comunitat autònoma.

I.14) Pregunta RGE núm. 8853/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
les confraries de pescadors de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 8853/14, relativa a
actuacions en relació amb les confraries de pescadors de les
Illes Balears, que formula el diputat Sr. Carlos Luis Veramendi
i Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. La actividad náutica pesquera
profesional representa un sector productivo propio con una
amplia tradición e importancia en nuestras islas. Consciente de
su transcendencia, este govern, desde comienzo de la legislatura
ha impulsado medidas que ayudan a este sector. Así tenemos el
buen trabajo que desarrolla la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio que tiene asignada la gestión de la
competencia autonómica en medio marino. Recordemos al
respecto el hecho importante que hasta esta legislatura, con la
aprobación de la Ley 6/13, de 7 de noviembre, de pesca
marítima, marisqueo y acuicultura, ley propia y unificador, esta
actividad estaba olvidada por la legislación de nuestra
comunidad autónoma.

Pero otra parte muy importante para este sector son las
instalaciones portuarias y marítimas, en este caso me referiré
aquí, en el Parlamento autonómico, a la gestión de los puertos
autonómicos que lleva a cabo el ente Ports de les Illes Balears.
Así, en nueve de estas instalaciones portuarias de gestión
autonómica existen espacios públicos portuarios ocupados por
las respectivas cofradías de pescadores de nuestras islas,
entidades éstas aglutinadoras de los esfuerzos de sus respectivos
profesionales, encontrándose su situación jurídico, respecto a
esta ocupación del espacio público portuario autonómico, en
una situación precaria desde hace muchos años, sin que se
acometiera una normalización de esta situación.
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Así, esta legislatura, desde el ente Ports de les Illes Balears,
han acometido desde hace un tiempo las actuaciones necesarias
para dar una solución a la problemática de esta histórica
situación. Así, por ello, debido a su gran transcendencia, Sr.
Conseller de Turismo y Deportes, presidente del ente público
Ports de les Illes Balears, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué
actuaciones ha puesto en marcha Ports de les Illes Balears en
relación con la cofradías de pescadores de nuestras islas?
Gracias, presidenta.

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. Gràcies, Sr. Diputat. Com vostè
diu, aquest és un tema més que hem posat al dia aquests anys,
un dels temes que necessitava aquesta regularització dels espais
ocupats de les confraries era urgent precisament perquè feia
molt de temps que es trobaven en precari. És imprescindible
donar una solució a aquesta situació perquè, en principi, això
dóna més seguretat jurídica i, a més, dóna lloc que puguin
accedir a altres qüestions que ara li comentaré. Però des de fa un
temps hem tengut reunions amb la Federació de Confraries i
amb totes les confraries de forma individualitzada i fruit
d’aquesta feina, al dia d’avui podem dir que les 9 confraries ja
tenen atorgats els títols concessionals que donen garantia de
continuïtat a aquesta activitat del sector primari de pesca en els
nostres ports autonòmics.

Aquestes confraries ocupen un espai a les zones portuàries
dels ports d’Andratx, Cala Bona, Cala Figuera, Cala Rajada,
Colònia de Sant Jordi, Portocolom, Portocristo, Pollença i Sant
Antoni de Portmany. El fet de tenir un títol concessional no és
un fet menor, tot el contrari, ja que això dóna garantia de
continuïtat d’aquesta activitat pesquera, que és l’única activitat
del sector primari que es du a terme en els nostres ports
autonòmics.

Per tant, els atorgam també aquesta condició d’especial
interès i promoció, tal com hem demostrat també amb la
modificació de la Llei de ports, recentment aprovada, ja que
dóna a la Llista Tercera preferència llista de pesca professional.

A més, el títol concessional concedeix garantia de seguretat
jurídica, cosa que fins ara no gaudien aquestes confraries, i
possibilita, per exemple, accedir a subvencions de la Unió
Europea, qüestió que fins ara no estava clarament definida.

Tots aquests són els criteris que s’han tengut en compte per
treure endavant aquesta feina i que les confraries de pescadors
han agraït públicament. Amb paraules dels membres d’aquestes
confraries, era un tema pendent pràcticament des de l’any 86, és
a dir, des de l’any 86, quan es varen transferir les competències,
no s’havia donat una solució a aquest tema.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 8855/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni entre l'ib-salut i l'Associació
espanyola contra el càncer per a ajuda psicològica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 8855/14, relativa a conveni
entre l’ib-salut amb l’Associació espanyola contra el càncer per
a l’ajuda psicològica, que formula el diputat Sr. Fernando Rubio
i Aguiló del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, no
cal fer esment de l’extraordinària tasca que desenvolupa
l’Associació espanyola contra el càncer a la nostra comunitat
autònoma i en el conjunt de l’Estat, una associació que ha estat
bolcada amb totes aquelles persones que pateixen o que han
patit qualque tipus de càncer, així com atendre també les
persones que es troben al seu entorn. L’Associació espanyola
contra el càncer dóna un servei impagable a totes aquestes
persones i els proporciona la deguda informació, prevenció,
atenció social, atenció a nins i joves amb càncer, allotjament a
pisos i a residències, cuidats palAliatius, inserció laboral després
de superar la malaltia, entre d’altres serveis.

A més a més, desenvolupa una important tasca
d’investigació biomèdica a través de la Fundació científica de
l’Associació espanyola contra el càncer la qual contribueix a la
formació de científics i professionals dels diferents àmbits de
l’oncologia. Però una de les tasques més importants que
desenvolupa aquesta associació és la de proporcionar assistència
psicològica per a totes aquelles persones afectades per aquesta
malaltia, així com també assistència i suport psicològic a les
persones de l’entorn familiar d’aquestes persones amb càncer,
suport que és important una vegada es diagnostica la malaltia i
també durant el tractament i si no hi ha recuperació,
evidentment després de la mort.

Vàrem tenir notícies de la firma d’un conveni entre l’ib-salut
amb l’Associació espanyola contra el càncer per a l’ajuda
psicològica, ens pot explicar, Sr. Conseller, en què consisteix
aquest conveni de colAlaboració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. Com molt bé
vostè ha lloat tota la feina que fa l’Associació espanyola contra
el càncer i saber que fan una feina molt professionalitzada, el
Servei de Salut el que pretén és aprofitar aquest teixit associatiu
i si de manera desinteressada podem fer feina plegats i
compartir experiències, doncs redunda en el benestar dels
pacients. I en aquesta línia de feina de colAlaboració amb les
associacions s’emmarca aquest conveni de colAlaboració entre
l’Associació i el Servei de Salut.

Està clar que el programa Primer impacte que té
l’Associació espanyola contra el càncer i que la delegació aquí
a Balears volia desenvolupar obliguen a una tasca conjunta en
què ens podem beneficiar, però posant com a eix principal el
pacient. El Servei de Salut aporta a aquest conveni els espais
d’un centre de salut a Can Picafort, i també possibilita més
espais a diferents hospitals i centres de salut d’altres municipis,
per tal que, una vegada diagnosticat un pacient per part de la
sanitat pública, pugui rebre aquesta assistència que millora la
seva qualitat de vida de malalts amb càncer i familiars que dóna
aquesta Associació espanyola contra el càncer; que millora o
redueix, millor dit, les alteracions emocionals, les alteracions de
relació que tenen amb el seu entorn social i que, a més, orienta
i assessora sobre com afrontar aquesta nova etapa de la vida.

Per tant, crec que posant com a eix principal el pacient és
una passa en positiu on hi ha un bon enteniment entre
associacions i administració, la qual cosa millora la qualitat de
vida. Per tant, només en resta agrair la voluntat de l’Associació
espanyola contra el càncer de colAlaborar amb l’administració
perquè els nostres ciutadans rebin una millor assistència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 8860/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 8860/14, relativa a dades sobre
ocupació, que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i
González del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller d’Economia, una vegada més tenim la satisfacció de
poder donar unes bones notícies sobre les dades de l’atur. Ja no
són ni un, ni dos, ni tres, ni quatre, sinó vint-i-tres mesos
consecutius davallant les llistes de l’atur, abans eren un, dos,
tres, cada mes s’engreixaven les llistes de l’atur. Duem, per tant,
dos anys, dels tres anys i tres mesos de legislatura, millorant
mes a mes.

I a més, duem un any i mig generant ocupació neta, més
d’un any i mig, disset mesos. Líders nacionals dins una
economia, la de les Illes Balears, que fins i tot preveu uns
indicadors de creixement econòmic millors dels pronosticats.

L’aposta ferma durant aquesta legislatura per activar
l’economia ha estat eficaç i eficient. Molts de sectors econòmics
troben la resposta a les seves necessitats en aquest govern,
perquè aquest govern no ha estat paralitzat, ha actuat, ha
simplificat, ha donat seguretat jurídica i eines per generar un
marc adequat d’inversió privada. Moltes lleis sectorials han vist
la llum per generar aquest marc de dinamisme, sinèrgies d’una
colAlaboració públicoprivada que demostra que així sí sortim de
la crisi i generam feina.

Afrontam ara una temporada baixa on hi ha previstes
inversions turístiques importants que continuaran activant el
sector de la construcció, el qual ja mostra uns indicadors
positius. 500 milions d’euros estan prevists d’inversió aquest
hivern.

Sr. Conseller, en nom del Grup Popular, li volem traslladar
la nostra satisfacció per aquestes dades de l’atur i demanar-li la
seva valoració.

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. Cada mes tenemos la
reflexión en este parlamento de cómo está evolucionando
nuestra economía y cada vez reiteramos que el trabajo bien
hecho genera consecuencias como las que cada mes trasladamos
en esta sede parlamentaria.

Sí, es verdad, 23 meses descendiendo las cifras de
desempleo, 23 meses dando noticias de que cada vez hay menos
personas desempleadas, sabiendo que todavía tenemos un reto
muy importante por delante. El mes de septiembre, comparado
con septiembre de 2013, que ya fue un año positivo, hay 7.000
personas, más de 7.000, 7.305 personas menos apuntadas al
SOIB, al Servicio de Ocupación, esto significa un 10% de
personas más trabajando, un 10% de personas menos apuntadas
al paro.

Pero ¿qué significa esto? Que además, desde el mes de abril,
y hay que ir analizándolo, este descenso es de un 10%
interanual, mes a mes, comparado con un año que ya fue
positivo, como el año 2013. Esto significa iniciativa, confianza
empresarial que genera empleo, consumo y puestos de trabajo,
que es lo que todos queremos. Pero además lo que significa es
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que está siendo de forma equilibrada, no sólo el sector del
turismo, sino la industria vinculada a muchas otras actividades
se está empezando a despejar, y a generar, a despegar y a
generar empleo: construcción, industria auxiliar, comercio y
otros sectores, todos ellos están generando empleo de una forma
estable. Si nos vamos..., cuando decimos estable es porque los
contratos de larga duración están creciendo; los parados de larga
duración están disminuyendo en un 9%. Los menores de 25
años, hay un 8% menos que el año pasado, y son 27 meses
consecutivos generando empleo a los menores de 25 años.

Si nos vamos a la Seguridad Social, afiliados, empleo neto,
una palabra que define exactamente, creación de puestos de
trabajo, llevamos 17 meses consecutivos y ambos indicadores
hacen liderar a Baleares frente al resto de comunidades la
creación de empleo y la creación de puestos de trabajo.

Señorías, una hoja de ruta firme, pagar a proveedores,
ajustar presupuestos de la comunidad, ingresos con gastos, y
desde luego hacer las reformas necesarias para que el sector
público esté donde le corresponde y la iniciativa privada esté
donde hoy está, generando puestos de trabajo.

I.17) Pregunta RGE núm. 8868/14,de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a pressuposts generals de l'Estat 2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 8868/14, relativa a
pressupost general de l’Estat 2015 que formula el diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bauzá, és una repetició d’una
pregunta que ja faig fer l’any passat i l’any passat l’altre, el
maltractament de l’Estat continua igual. Enguany tenim 124
euros per habitant, molt per davall dels 242 euros per habitant
de mitjana en el pressupost general de l’Estat per a l’any que ve.
Amb el 2,3% del total de la població de l’Estat espanyol, rebem
un 1,2% de la inversió. És ver, vostè me dirà han pujat de 74 a
138, però així i tot els darrers. 

Sr. Bauzá, com valora aquesta situació que ens produeix les
inversions previstes en el pressupost general de l’Estat per a
l’any que ve?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia, Sr.
Barceló. Miri, el projecte del pressupost general de l’Estat per
a l’any 2015, com vostè molt bé ha dit, preveu una inversió
territorialitzada d’aproximadament 138 milions d’euros, l’1,2%
del total, a diferència de l’any passat que eren 74 milions
d’euros. És a dir, entre el 30 de setembre de 2013 i el 30 de
setembre de l’any present 2014, això implica un augment d’un

86%. Què significa? Que els consellers i els seus equips han de
continuar fent feina i han de continuar fent gestions amb el
ministeri perquè es puguin dur a terme les inversions en què
sempre ha estat deficitària la nostra comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, és molt pobra aquesta resposta. Això és
exactament el mateix que em va contestar l’any passat. L’any
passat ens va dir “esperem al final dels pressuposts com
acaben”, el conseller avui ho ha tornat dir i la realitat ha estat
que aquells 74 milions de depuradores no les podem sumar als
74, perquè si no, en lloc de dir que passam de 74 a 138, diríem
que passam de 140 a 138. La realitat és que els doblers de les
depuradores no varen arribar, l’any que ve n’hi ha 16 prevists.
Igual que tampoc no varen arribar els del famós conveni de
carreteres, tampoc no varen arribar. Per dos anys consecutius no
han arribat els de les depuradores, no han arribat els del es
carreteres.

Per tant, Sr. Bauzá, em crec molt poc la feina que puguin fer
aquests dos mesos que queden per aprovar el pressupost general
de l’Estat, me la crec molt poc. El primer de tot que voldria
saber és si realment vostès creuen que les inversions són
importants, que ajuden l’economia de les Illes Balears. Fa un
moment el conseller d’Hisenda ha minimitzat les inversions
estatutàries en innovació, medi ambient i turisme i ha parlat
d’inversions en centres d’interpretació minimitzant-les. 

És important o no és important, Sr. Bauzá? Ens ho creim o
no ens ho creim? Si és així, Sr. Bauzá, digui als diputats i
diputades, senadors i senadores en representació de les Illes
Balears que no votin uns pressuposts que perjudiquen les Illes
Balears, Sr. Bauzá. Ho farà?, emplaçarà a diputats i diputades,
senadores i senadores del seu partit -ja don per descomptat que
els que són a l’oposició ho faran-, a votar en contra d’uns
pressuposts si perjudiquen les Illes Balears. Aquest és el repte,
Sr. Bauzá, perquè no crec que en dos mesos arreglin aquesta
situació que ese ve produint des dels darrers deu anys, governi
qui governi a Madrid estam sempre, sempre sistemàticament,
per davall la mitjana en inversió, els més perjudicats, els més
maltractats i els més oblidats per part del Govern central.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, miri, jo ho he
dit moltes vegades i ho tornaré repetir les vegades que siguin
necessàries. Aquest govern no comparteix la política
d’inversions territorialitzades que fa l’Estat respecte de Balears.
Però això no significa que nosaltres ens quedem amb els braços
plegats, nosaltres continuam fent feina. I no significa que hem
de pensar sempre a demanar a Madrid tot el que faci falta i sigui
necessari, però també hem de fer la feina aquí, la que ens
correspon a nosaltres.

És molt curiós, Sr. Barceló, que ara vostè em parli del
pagament del conveni de carreteres, un conveni que vostès no
varen defensar, un conveni que va ser el Govern de l’Estat del
Sr. Zapatero que el va incomplir unilateralment i un conveni que
una vegada que es ves la sentència, vostès varen amagar. I avui
em recorda precisament que hem de pagar allò que nosaltres
hem defensat? No serà vostè el que ens doni lliçons...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, per favor, silenci! Sr. Carbonero, silenci!

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

I una qüestió molt important. Entre els anys 2007 i 2010,
quan les inversions no financeres que preveia l’Estat varen
baixar un 4,5%, sap què varen fer vostès? Es varen queixar, com
sempre, no varen fer les mesures de reactivació de l’economia
i les reformes i varen gastar un 20% més en despesa corrent. Per
tant, Sr. Barceló, hem de començar també amb el nostre govern,
amb les polítiques que fa un govern, a no gastar allò que no se
té.

Sr. Barceló, nosaltres el que vàrem fer varen ser moltes
reformes, que ara donen els seus fruits, moltes reformes que ara
precisament fan que liderem l’economia, no només de les Illes
Balears, sinó de tot Espanya. Les ràtios, els indicadors no són
d’un govern, són objectius i precisament el que fa aquest govern
és fer una previsió en creixement, un 1% per a enguany i un
2,1%.

Per tant, no ens donin lliçons i comencin per fer la feina a ca
seva, que és la casa de tots.

Moltes gràcies.

I.18) Pregunta RGE núm. 8866/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política trilingüe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 8866/14, relativa a política
trilingüe que formula la diputada Sra. Francesc Lluc Armengol
i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, vostè serà recordat
com aquell governant que per un parell de vots dels més
radicals, ha estat capaç d’utilitzar el més sagrat, l’educació dels
infants, per obrir un conflicte mai vist. Després d’haver-se negat
a parlar i a dialogar amb la comunitat educativa i resoldre el
conflicte que vostè ha creat des del diàleg, no ha estat capaç, i
ara els tribunals han parlat alt i fort: el TIL és mort.

Ens pot dir com pensa aplicar una política trilingüe després
de l’anulAlació del TIL?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia,
Sra. Armengol. Miri, la majoria dels centres escolars tenen
aprovats els seus projectes lingüístics per a aquest curs,
projectes basats en el trilingüisme i projectes a més que no tenen
cap problemàtica, per dos motius. Primer, perquè la immensa
majoria s’adapten a una normativa avui per avui vigent. I segon,
perquè el trilingüisme és bo, és bo per als nins, és bo per als
infants i el més important, és bo per al seu futur. Li vull recordar
que 6 de cada 10 llocs de feina a les Illes Balears exigeixen
l’anglès i que quan més competitivitat i com més qualificació té
el lloc de feina, més necessari és l’anglès.

Per tant, Sra. Armengol, encara que a vostè li pesi, nosaltres
defensam el trilingüisme, les nostres dues llengües i una tercera
llengua que en aquest cas és l’anglès.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, ja està bé de tanta
mentida i de tanta manipulació. Vostè va heretar, ja que li
agrada parlar tant d’herències rebudes, vegem el que va heretar,
un sistema educatiu en pau social i amb sistemes plurilingües
que funcionaven, des d’experiències com el Britisch Council,
com les seccions europees, com plans plurilingües a diferents
centres, però sempre posant recursos econòmics, atenent
l’autonomia del centre, la capacitació de l’alumne i la
preparació del professorat.

Vostè, manu militari, ha burlat sentències judicials i ha
imposat un decret llei que eliminava l’autonomia del centre que
ara hauran d’acatar per sentència judicial. Les sentències i
resolutòries d’enguany són molt clares, Sr. President, l’ordre
d’aplicació d’enguany està suspesa. Els centres que tenien un
projecte TIL aprovat, poden continuar amb ell o el poden
canviar, de fet entre 25 i 40 centres ja l’han canviat. Sr.
President, atengui's a la realitat i els que no tenien TIL aprovat
ara poden començar un projecte, atenent la seva autonomia de
centre. No hi ha cap normativa de trilingüisme en aquest
moment, Sr. President, aquesta és la realitat. 
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I allò que faria una persona mínimament sensible i
responsable, president Bauzá, és demanar perdó per tal de dolor
infringit, perdó als alumnes, qui els retornarà els coneixements
que han perdut per culpa seva?, perdó als docents que els ha
obligat a fer feina d’una forma estressant, sense mitjans i sense
cap reconeixement; perdó als pares i mares, ens ha llevat la
llibertat d’elegir els centres que volíem, Sr. President, perquè
quan matriculam els nostres fills, ja no sabem ni quin projecte
educatiu tenen, ni quin projecte lingüístic, perquè avui, 7
d’octubre, la consellera acaba de dir que canviaran una altra
vegada els projectes lingüístics dels centres.

Aquest és el caos que ha creat. I perdó, sobretot Sr.
President, perdó als directors que ha expedientat d’una forma
injusta i arbitrària. La consellera ha anunciat que arxiva els
expedients, vostè aquí ha votat moltes vegades en contra
d’aquest arxiu. Sr. Bauzá o ha prevaricat abans o prevarica ara,
el seu govern i vostè sempre ha estat en aquest govern. Tot, tot...

(Tall de veu per mor del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula el president del
Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, miri, el
trilingüisme a pesar que a vostè no li agradi, no té marxa enrere
i amb la seva típica política de “postureo” ara intenta forçar un
fals discurs que volen un trilingüisme quan mai no l’han volgut.

Miri, a l’anterior legislatura -li ho vull recordar-, a l'anterior
legislatura el que varen fer vostès és directament eliminar el
trilingüisme, però no perquè fos millor, no servia per a res
millor, sinó simplement per una senzilla raó, dia 10 de juny de
l’any 2008: “el Govern del pacte deroga el trilingüismo porque
quitaba horas lectivas al catalán”.

(Remor de veus)

Això és realment el que a vostès els preocupa. Sra.
Armengol, si vostès pensessin com nosaltres i volguessin un
trilingüisme no actuarien amb aquesta posició tan agressiva en
contra simplement que els nins puguin aprendre dues hores més
d’anglès a la setmana, no farien això.

Sra. Armengol...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

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

... que digui la veritat, que digui quin model educatiu vol, el del
trilingüisme o el de la immersió en català? Que digui
simplement si a vostè li pareix bé que els nostres nins puguin
tenir un equilibri lingüístic a les aules, com diuen les sentències
del Tribunal Constitucional...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol, per favor!

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

Simplement li deman que vostè ho digui, però que ho digui
sempre, no que ho digui en funció de l’hora, del dia, del mes, de
l’any i quan a vostè li interessa escoltar. Sra. Armengol, jo li
deman que simplement que digui si per a vostè la prioritat és el
català o és complir la Constitució; jo li ho deman simplement...

(Remor de veus i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

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

Nosaltres ho tenim clar, nosaltres ho hem dit sempre abans
i ara des del primer minut d’aquesta legislatura. Sra. Armengol,
jo sé que no li agrada, però nosaltres...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

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

...ho deim alt i clar, deim no a la immersió lingüística en
català,...

(Continua la remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. President, Sr. President, he aturat el temps ja fa una
estona perquè és impossible.

Sra. Armengol, Sra. Armengol, quan vostè ha intervingut
aquí hi havia un silenci i la podíem escoltar. El mateix respecte
que demanam per a vostè per favor tengui'l cap als altres.

(Continua la remor de veus)

Sra. Armengol, no parlam de preguntes retòriques, per favor,
deixin acabar d’intervenir i li deman per favor...

(Continua la remor de veus)

Li deman per favor silenci. 

Sra. Santiago, no em faci cridar-la a l’ordre, en aquest
moment té l'ús de la paraula el president. 

Sr. President, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És difícil parlar d’educació
quan no manifesten l’educació mínima els que tenim davant
nosaltres.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, aquest govern i aquest partit diu no a la immersió
lingüística en català i diu sí al trilingüisme. I, Sra. Armengol,
encara que a vostè li costi, deim sí a la Constitució. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 8850/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria educativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 8850/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'educació, en matèria educativa. En nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Cristina Rita per un
temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, Sra. Diputada.

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats, per favor, deman silenci, començam la
intervenció de la interpelAlació...

(Continua la remor de veus)

Sra. Rita, quan vostè vulgui.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja es veu el que interessa en aquest
parlament el dret constitucional de l’educació quan es van
buidant els escons del Partit Popular. 

Aquesta és una interpelAlació a la nova consellera
d’Educació, i li dic que coincidirà amb nosaltres, avui n’és una
prova, que la seva arribada a la conselleria no ha estat absenta
d’un cert dramatisme, precedida pels fets que són l’anulAlació
del TIL, el projecte estrella del Partit Popular, la suspensió
cautelar de la seva aplicació; o també precedida d’aquests
comportaments estrambòtics de l’anterior consellera en aquest
parlament, comportaments estrambòtics que continuen ara
també setmana rere setmana. També està precedida d’una
dimissió in extremis del denominat “conseller a l’ombra”, o de
les declaracions del president, encara més estrambòtiques que
les de l’anterior consellera, dient que els que s’oposen al TIL és
que no volen que l’alumnat sigui trilingüe o que els que
s’oposen al TIL és que volen immersió lingüística, com l’hem
sentit dir ara mateix, com si açò tingués alguna cosa a veure; i
amenaça a més, com vàrem sentir la setmana passada,
amenaçant amb no sé quina invasió de joves d’altres comunitats
o d’altres països. I tot açò amb un inici de curs que certament
consellera, està sent tan anormal o més que l’anterior. Em sap
greu, però no podem dir una altra cosa.

En aquest context el nostre grup va demanar aquesta
interpelAlació, amb l’objecte de conèixer la situació real del
sistema educatiu i les seves intencions, en relació amb tot aquest
assumpte i les seves derivades també a curt termini; i també en
aquests mesos que manquen per finalitzar la legislatura. L’inici
del curs anterior, consellera, es va caracteritzar pel conflicte
educatiu, va començar per una vaga dels docents, a la qual les
associacions de pares i mares donaven suport, que no
reivindicava només millores laborals, sinó que era una expressió
de rebuig de la imposició del TIL, de rebuig també d’una llei
estatal d’educació, la LOMQUE, que ha estat qualificada com
un endarreriment pedagògic; d’una llei de símbols que frega
alguns punts de la Constitució Espanyola, que tant s'ha defensat
ara aquí, relacionats amb la garantia dels drets i llibertats de les
persones; i també com a protesta pels atacs que com a colAlectiu
docent consideraven haver rebut de l’administració i de certs
diputats del Grup Popular.

Les gotes que van fer vessar el vas de la paciència el
setembre passat eren, per una banda, l’obertura dels expedients
sancionadors als directors de secundària de Maó, considerats
polítics, exemplaritzats i, per tant, injustos i desproporcionats:
i el Decret 5/2013, de 6 de setembre, considerat una burla a la
justícia, que havia suspès cautelarment el calendari d’aplicació
del TIL. 
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I de aquellos polvos estos lodos, que diuen en castellà,
perquè aquest inici de curs, que tampoc no s’estava
desenvolupant amb la tranquilAlitat desitjada, s’ha vist totalment
trasbalsat aquestes dues darreres setmanes pels fets que
esmentava al principi, que han desembocat en el cessament i/o
la dimissió de la major part de la cúpula de la Conselleria
d’Educació, començant per la mateixa consellera, la situació de
la qual s’estava fent tristament insostenible i, finalment, el seu
nomenament.

Les seves primeres actuacions al front de la conselleria han
estat d’entrar en contacte amb la comunitat educativa, sense les
exclusions que marcava la consellera anterior. Res a dir a açò,
ho havia de fer. També és positiu -i se li reconeix- que hagi
arxivat els expedients als directors de l’institut de secundària de
Maó, però li recordam, primer, que encara no han rebut cap
notificació, no sabem si estan arxivats o no oficialment, aquesta
és la primera pregunta; i després li recordam també que encara
en queda un, el director de Marratxí. I em detindré un moment
en aquest punt, perquè hem sentit dir en aquest parlament, ho
recordarà tothom, en la dotzena llarga d’iniciatives que hem
portat aquí, que aquests expedients seguien el curs administratiu
que pertocava, que havia de deixar fer feina els instructors i que
les nostres demandes de celeritat i arxiu no feien més que
empitjorar la seva situació. 

Sorprèn, per tant, que la seva resolució de dia 1 d’octubre,
en què treu la competència de resoldre els expedients al director
general de Planificació, Infraestructures i Recursos Humans,
reconegui que des del mes de febrer en què l’instructor remet la
proposta de resolució, juntament amb l’expedient, aquest queda
dormint a la taula del Sr. Isern, fins dia 30 de setembre en què
el director general demana al secretari general un informe,
empès -suposam- per les seves pressions després d’aquests
primers contactes amb la comunitat educativa. El que no s’entén
de cap manera és que després de reconèixer açò, que els
expedients no tenien cap impediment administratiu sinó que
eren al calaix del Sr. Isern per motius desconeguts, que vostè
l’hagi mantingut en el seu lloc si no és perquè complia ordres
superiors, és així, Sra. Consellera, complia ordres de dalt per
allargar la resolució dels expedients el màxim que permet la
llei? Perquè si no és així i es devia a la seva incompetència o
mala fe no s’entén que vostè l’hagi mantingut en el càrrec.

En aquest parlament ens mereixem una explicació i els
directors es mereixen una reparació i disculpes. També continua
en el seu càrrec la directora general d’Innovació, departament
del qual depenia l’aplicació del TIL, tema amb el qual ara ens
voldríem centrar perquè volem saber, quines són les seves
intencions exactes amb relació al TIL, si tenen pla B o no un pla
B per burlar la justícia com varen fer el setembre passat amb el
decret llei sinó que m’estic referint al pla B per als centres una
vegada que el TIL s’ha declarat nul, i ara que és mort.

Hem sentit diverses versions, des de la nota informativa de
la conselleria que varen rebre els centres sense signatura ni data
i, per tant, sense cap validesa legal, que recomanava aplicar el
projecte de trilingüisme, i entre parèntesi TIL, entre parèntesi,
aquells centres que el tenien aprovat, que proporcionaria ajuda
als centres que no el tenien aprovat fins a les declaracions tant
seves com del president a les quals ja no citen el TIL per a res
i parlen de trilingüisme. Ens pot explicar a què es refereixen
exactament? Perquè projectes de trilingüisme aquí fa anys que
n’hi ha: les seccions europees, s’ha citat aquí per la nostra
portaveu; el British Council, i fins i tot el pla pilot plurilingüe;
programes que s’anaven implantat paulatinament als centres de
manera voluntària, fins que va arribar la imposició del TIL, i ara
què és el que tenim? Ni una cosa ni l’altra?

Per altra banda, consellera, a hores d’ara, coneixen realment
què està passant als centres? L’anterior consellera, evidentment,
no ho sabia, deia que el TIL s’aplicava en normalitat, fins i tot
hi ha penjat un power point a la web de la conselleria que fa
vergonya, Sra. Consellera, fa vergonya, jo li deman aquí que el
retirin, retirin un power point que diu “el trilingüisme s’ha
aplicat a tots els centres, el trilingüisme s’ha aplicat sense
incidències als cursos que marca el Decret 15... tal, a tots els
centres públics i privats concertats a les Illes Balears, a excepció
del centres que imparteixen el pla pilot plurilingüe”. Això és
fals, Sra. Consellera...

(Alguns aplaudiments)

... com poden tenir això? Vostè ho sap que és fals. O “s’han
disposat els recursos necessaris”. Sí, s’han disposat tots els
recursos humans necessaris per impartir de forma satisfactòria
les distintes matèries de llengües estrangeres, això és fals, Sra.
Consellera, vostè sustenta una mentida que està penjada encara
a la web, per tant, jo li deman ara mateix que la retiri.

També açò ho sabem que és una mentida, ho sabem per...
basta avui en dia, és molt difícil amagar les coses, només basta
els whatsapp, les xarxes socials, les associacions, les
declaracions de les associacions de directors de secundària, de
primària, dels inspectors, sindicats, assemblees de docents,
tothom ja ho deia que no era així i fins i tot varen oferir una
relació de la situació real on era palès que alguns tenien
projectes aprovats, altres no en tenien, altres el tenien aprovat
per la direcció i no pel claustre, etc, ho diu una casuística
amplíssima. 

Per tant, jo li deman si no tenen la sensació aquesta d’haver
perdut el control de les escoles perquè ara sí que ja no se sap
què passa; tanta imposició per a res? Jo diria ara mateix que
vostès no saben què passa als centres i molt manco que està
passant a les classes, què passa a les aules? 

L’Associació d’Inspectors ha remès un comunicat sobre la
situació dels projectes molt més clar que la seva nota
informativa, en ell es diu que l’autonomia pedagògica dels
centres permet a partir del 24 de setembre que tots els projectes
lingüístics, aprovats o no aprovats, puguin ser modificats,
d’acord amb la comunitat educativa i en base a la normativa
vigent, que és, una vegada que el TIL és mort, la Llei de
normalització lingüística, el decret de mínims i els programes
plurilingües. Està d’acord amb aquesta apreciació?
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I ara voldria parlar d’aquests mesos que hi manquen per
finalitzar la legislatura, voldria saber com els volen encarar. Ja
és clar que molts dels esforços de la conselleria hauran d’anar
encaminats en la preparació de recursos, judicis, vistes, etc., a
conseqüència de la política realitzada els tres anys anteriors. Per
tant, al marge de saber les seves intencions respecte del TIL,
també la volem interrogar sobre les altres sentències judicials
contràries al Govern, com és el procés de selecció dels
inspectors accidentals, i ens referim en aquest en concret per la
seva importància. La seva antecessora no hi va fer res en tres
mesos que feia que coneixia la sentència, i a principis de curs va
treure tots els inspectors accidentals i ara fan més falta que mai
davant de la situació de desconcert dels centres amb relació al
TIL i també a l’inici d’aplicació de la LOMQE.

I, en darrer lloc, també volem saber si el seu departament
serà més transparent amb les dades del sistema educatiu que tant
des de la comunitat educativa com des dels grups de l’oposició
se li han demanat al llarg de tota la legislatura. Consellera, les
dades dels indicadors indicatius de l’IAQSE no s’actualitzen des
de 2012, que són les referides al curs anterior, 2010-2011, no
coneixem, per tant, les taxes de graduació d’ESO de la població,
és a dir, les de fracàs escolar, i el ministeri només fa referència
a les d’abandonament prematur. I les dades de la valoració de
les competències lingüístiques del curs passat jo crec que val
més ni parlar-ne. 

Els grups de l’oposició varen solAlicitar fa uns mesos la
compareixença de la consellera per parlar d’aquestes dades i
també d’aquelles tan preocupants que havia fet públiques,
segurament en una distracció, l’Institut de la Convivència i
l’Èxit Escolar. Acceptarà venir vostè?

Aquí se m’acaba el temps, i acaba també la meva
intervenció que en tot cas ja tendré ocasió de complementar en
la rèplica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En nom del Govern té la paraula la
consellera Sra. Riera, Consellera d’Educació, Cultura i
Universitats.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. A la
societat actual i a les nostres illes el coneixement de diverses
llengües és fonamental i per això aquest govern ha fet feina des
del primer dia de legislatura per potenciar el coneixement de les
nostres llengües cooficials i així com d’una tercera llengua
estrangera, preferentment l’anglès. L’instrument per conèixer
aquests objectius dins el sistema educatiu per aconseguir aquest
objectiu es va vehicular mitjançant el decret del tractament
integrat de llengües i l’ordre que el desenvolupava.

Divendres de la setmana passada, com ja hem comentat, el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears es va
pronunciar comunicant que els projectes TIL que abans de 24 de
setembre s’havien aprovat es poden continuar aplicant. Per tant,
i en aquests moments, i segons les dades que consten a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia, 279 centres
educatius de les Illes Balears, que suposen un 81%, disposen
d’un projecte trilingüe aplicable. En aquests projectes es
reflecteix la distribució de les hores lectives de les diferents
llengües a partir de les quals s’han establert els horaris de classe
dels alumnes. 

Aquests 279 projectes trilingües aplicables no només
contemplen distribució d’assignatures i la llengua amb què
s’impartiran, recullen la necessitat de personal docent habilitat
per impartir matèries no lingüístiques en anglès i s’hi
determinen els recursos didàctics necessaris, com ara llibres de
text, molts dels quals les famílies varen adquirir a principi de
curs fent una despesa econòmica important.

Davant aquesta situació des de la conselleria i des del
Govern, per tant, no podem fer altra cosa que demanar als
centres educatius amb projectes trilingües adequats que els
continuïn aplicant de manera que es continuï el curs amb les
mateixes rutines que s’havia iniciat i que no es facin canvis.
Canviar de projecte lingüístic, un cop el curs està començat amb
un projecte concret, pot ocasionar situacions d’incertesa a les
famílies i despeses extraordinàries. La conselleria està
disposada a parlar amb tots els agents involucrats per tal
d’aconseguir aquest objectiu de donar tranquilAlitat a les
famílies i als docents i té un ànim real de solucionar els
problemes puntuals que puguin sorgir analitzant la situació de
cada centre si fa falta.

Per fer viable aquest impuls del coneixement lingüístic del
què parlam s’ha facilitat formació als mestres i professors.
Actualment disposam d’un nombre de docents important que
estan preparats per donar assignatures no lingüístiques en
anglès. A banda dels professors d’anglès que s’han incorporat
a les escoles oficials d’idiomes i de les facilitats de formació per
als docents, hem duplicat pràcticament els auxiliars de conversa.
Finalment, des de la setmana passada hi ha 261 professionals de
diferents procedències. 

Fa un moment parlava de voluntat política, 1,7 milions
d’euros de pressupost per als auxiliars de conversa és demostrar
voluntat política, voluntat i convicció de la necessitat de
millorar el coneixement de la llengua anglesa dels nostres
estudiants. Tenguin clar que això és una aposta d’aquest govern
perquè si bé és cert que l’arribada d’auxiliars de conversa neix
d’un programa del Ministeri d’Educació, també és cert que el
ministeri tenia prevista l’arribada a les Illes de 20 auxiliars i que
aquesta conselleria, aquest govern, solAlicità l’increment
significatiu d’aquesta xifra amb el compromís d’assumir-ne
l’increment de la despesa. 
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Parlem de la formació per als docents, disposam d’un pla de
formació permanent del professorat a les Illes 2012-2016, un pla
que té quatre eixos principals i que en un d’ells cerca potenciar
l’accés dels professors a l’aprenentatge de l’anglès. Els pos
exemples: el curs passat 2013-2014 es dugueren a terme 200
transaccions formatives de llengües estrangeres en les quals hi
participaren 3.769 docents; en el curs 2014-2015 s’oferirà una
oferta formativa encara més variada de qualitat i funcional per
tal de garantir que el professorat adquireixi la capacitat
d’utilitzar la llengua anglesa eficaçment amb fluïdesa i precisió;
el curs 2013-2014 s’impartiren 46 activitats englobades en
l’àrea formativa AICLE amb un total de 1.224 hores de
formació, unes sessions formatives que tenen la seva continuïtat
aquest curs 2014-2015 del qual destacaré la colAlaboració
implicada de la Universitat de les Illes Balears. Durant el curs
passat per primera vegada la comunitat desenvolupà cursos de
formació cent per cent a distància centrats exclusivament en la
millora de la competència lingüística d’una llengua estrangera;
per al curs 2014-2015, davant la gran demanda, el Servei de
Formació Contínua ha augmentat l’oferta a un mínim de dotze
cursos que suposen un total de 360 hores de formació a
distància. Tot això sumat suposa un mínim de 123 accions
formatives. 700 docents s’han presentat a les proves d’avaluació
APTIS gràcies al conveni signat amb el British Council, unes
proves que en el present curs es tornaran a realitzar. I tot això ho
hem fet, no ho oblidin, en un context de crisi econòmica
complicadíssim en què els ciutadans de les Balears i aquest
govern han hagut de fer esforços molt importants per arreglar la
situació econòmica. 

A la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats s’han
hagut de fer esforços, i tant que sí, però això no vol dir que no
es pugui continuar fent polítiques educatives de qualitat i en
benefici dels nins i nines de les Illes Balears. 

Aquest 2014 s’ha gestionat i es gestiona amb un pressupost
un 2,29% més elevat que hi havia el 2013, la majoria destinat a
pagar nòmines d’escola pública i concertada i també a fer front
a les despeses de funcionament dels centres escolars, tant
públics com privats. Enguany s’han posat també en marxa nou
centres educatius a Eivissa, així mateix un seguit de centres
educatius inicien el curs amb ampliacions i millores en les
nostres illes, un altre exemple que demostra el compromís
d’aquest govern per l’educació en aquestes illes i que es fruit
d’una bona gestió econòmica i un bon anàlisi de necessitats i
d’establir prioritats. 

Formació professional dual, les Illes Balears són pioneres en
l’aplicació d’aquesta modalitat de formació professional que
alterna formació en el centre educatiu i en el centre de treball.
En el curs 2012-2013 es va posar en marxa el projecte
experimental de la formació dual a les Illes Balears que afronta
el seu tercer curs amb un increment d’alumnes, cicles formatius,
instituts d’educació secundària i empreses. El curs 2014-2015,
a més de l’alumnat que cursarà el segon curs, s’ofereixen un
50% més de noves places.

Només amb això acab d’enumerar els projectes més
destacats o més significatius que tenim en marxa per deixar de
manifest que aquest govern aposta per la política educativa de
qualitat, per potenciar el coneixement de les llengües, per
potenciar la formació del professorat, per desenvolupar
projectes moderns als centres educatius, per prioritzar les
inversions econòmiques en tot allò que tengui una conseqüència
directa en una millor educació dels nostres joves. 

Quant a estudis universitaris ja fa dos anys que
subvencionam places de la residència d’estudiants del campus
per a alumnes de Menorca, Eivissa, Formentera i alumnes que
viuen fora de Palma, i s’ha establert també un doble grau
ADE+Dret. Hem implantat, així mateix, estudis de turisme a
Menorca. 

Tot això, exemples del compromís d’aquest govern per
l’educació i per la nostra societat. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula
l’autora d’aquesta interpelAlació, la diputada Cristina Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. El que passa
que sembla que la interpelAlació és a l’inrevés, vostè no m’ha
contestat les preguntes que jo li he fet i en canvi jo ara li hauré
d’explicar el que he vist que vostè no coneix de la realitat
d’aquest sistema, vull dir, vostè m’ha plantejat el mateix país
imaginari que ens contava la consellera anterior, però açò jo li
he d’explicar que no és real, vull dir, vostè continua en un món
idílAlic de la formació del professorat que no es dóna o que si es
dóna no acabarà fins el 2016 quan el TIL ja ha començat el
2013. Després també ens ha explicat dels auxiliars de conversa
que nosaltres sabem que l’any passat no varen arribar als centres
i enguany no sabem si arribaran o no, però de moment pel que
sabem els centres han d’avançar els doblers d’aquests auxiliars,
i açò ho vaig comprovar la setmana passada, Sra. Consellera.
Vull dir, açò d’idílAlic res i ja veurem què passarà a mesura que
passi l’any amb els auxiliars de conversa. 

Vostè em parla també de qüestions que jo no li he demanat,
de l’FP, i, a més, em posa com a exemples l’FP dual que tampoc
no s’ha implantat, el que vostè diu són sis centres, es va
implantar a sis centres a totes les Illes Balears, Sra. Consellera,
em parla d’un programa estrella que en realitat és només per
explicar aquí, en seu parlamentària, però que no es dóna als
centres ni molt manco. 

Bé, les seves paraules i el seu to el que no han pogut amagar
és la sensació general que dóna aquest govern, que dóna el
Govern Bauzá, d’haver perdut una legislatura en matèria
educativa, entre altres matèries també, perquè un dia haurem de
parlar de cultura, però en educació vostès l’han perduda perquè
varen apostar només a una carta i aquesta partida l’han perduda,
com li dic. 
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En aquesta comunitat autònoma el que tenim a educació,
Sra. Consellera, són dos greus problemes, sobretot, des de
sempre: un, l’elevat índex de fracàs escolar i abandonament
prematur i, l’altre, unes deficients infraestructures educatives.
I el gran error d’aquest govern és no haver donat ni una passa
per solucionar ni una cosa ni l’altra, mentre s’han enrocat en
temes absolutament ideològics, partidistes i banals a més, i amb
dèries del president Bauzá amb la llengua catalana, que no era
cap problema a les escoles ni a la nostra societat tampoc i a qui
ningú no ha gosat contradir per l’àmplia majoria que varen
obtenir les passades eleccions per mor de les especials
circumstàncies de la crisi econòmica, i jo crec que açò s’ha de
dir aquí.

Ho ha assenyalat molt bé també l’expresident Soler en un
article a un diari aquest diumenge, “parli del que parlis -deia-
amb el president Bauzá sempre surt el tema de la llengua -
catalana, evidentment- com a causant de tots els mals, a l’escola
i en general”. Aquí també ho hem sentit, açò, hem arribat a
escoltar que era la causa del fracàs escolar. 

La disfressa de l’aprenentatge de l’anglès no ha colat, pot ser
si hagués colat o si s’hagués escoltat, s’hagués fet d’una altra
manera o s’hagués escoltat la UIB i els experts que han dit que
per a una educació plurilingüe són necessaris recursos,
flexibilitat i formació del professorat i que no es pot començar
la casa per la teulada, però no, en aquell moment hi havia massa
presa i es va precisament açò, començar la casa per la teulada.
I ara s’ha perdut la partida i aquesta serà la legislatura perduda
en educació, Sra. Consellera, perquè hi ha molt poc marge ja per
a la rectificació.

Ara hi ha també un efecte afegit a curt termini, que és
francament preocupant, és aquesta sensació que vostès, com he
dit abans, han perdut el control dels centres sense gairebé
inspectors, que són els que garanteixen aquest control o
almanco la comunicació amb els centres, i ara sense normativa
que els empari i sense saber què han de fer. A Menorca es
reuneixen dijous els directors dels centres per decidir
conjuntament què han de fer, perquè de vostès no ho saben, es
queden exactament igual que abans, els directors s’estan
autogestionant ara. Alguns centres modifiquen els projectes
lingüístics, altres no, altres no saben què han de fer. 

El seu projecte estrella, per tant, se n’ha anat en orris, i és
mort, i vostès han perdut tota la credibilitat de bons gestors amb
la qual es van presentar a les eleccions del 2011, perquè açò ha
estat un desastre!, ha estat un nyap i ho han de reconèixer.

Consellera, a vostè li toca minimitzar les conseqüències
d’aquesta ferida que s’ha produït a la nostra societat,
evidentment, d’aquesta desfeta. Esperem que el bon criteri la
ilAlumini i que no tengui gaires pressions que li venguin de dalt.
Aprofiti les sentències i les interlocutòries del Tribunal Superior
de Justícia; ho haurien d’haver fet ja l’any passat en lloc de fer
una fugida cap endavant. Aprofitin per retirar aquest desgavell
del TIL, no es refugiïn en vells formats per dissimular el pal que
han rebut com deixar de dir TIL i dir trilingüisme, o que el TSJ
només ha anulAlat qüestions de forma i no de fons. El decret TIL
està anulAlat de ple dret perquè és contrari a l’Estatut
d’Autonomia, (...). Vostès estan governant, han d’afrontar amb
seny aquesta situació. Deixin fer a les escoles, escoltin els
experts, que es vegi que realment creuen en la llibertat i en

l’autonomia dels centres, i oblidin la imposició, el mando y
ordeno perquè tenc la majoria absoluta.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Els ho hem dit moltes vegades -per
acabar- que la comunitat educativa, docents, pares i mares,
sindicats, volen un pacte, un pacte sincer, no una pantomima,
evidentment, i per açò estan fent feina, estan fent feina ara,
surten cada dia al diari, i també hem de dir que en aquest pacte
ens trobaran, però han de fer gestos, gestos per recuperar
aquesta credibilitat que els he dit abans que ja no tenen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per al torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, aquest govern té un
compromís ferm amb l’educació des del principi de legislatura,
i aquesta conselleria està implicada des de llavors en aquesta
feina. No obstant això també li diré que aquests dies, i amb la
voluntat de reforçar aquesta dinàmica, hem fet reunions, com
saben, amb diversos representants de món educatiu per escoltar
les seves valoracions, perquè tenim la convicció que encara que
hi hagi aspectes en què no estiguem d’acord, en alguns, també
hi ha més coses que ens uneixen que no ens separen, i sobretot
perquè estic segura, i això és el més important de tot, que tenim
el mateix objectiu, i és aportar tot allò que sigui possible per
millorar l’educació dels nins i joves d’aquestes illes. Els canvis
són difícils, però se’ls ha de donar una oportunitat, i per arribar
a la pau social també hem de llimar asprors, hem d’arribar a
punts en comú, hem d’arribar a consensos, i hem de fer feina
des del Govern i des de la comunitat educativa de tu a tu. 

Fins ara he pogut escoltar les valoracions dels representants
sindicals en educació, també he escoltat els representants de les
associacions de directors de primària i secundària, associacions
de pares i mares, cooperatives i altres entitats. Hem d’escoltar
tothom, però negociarem on s’ha de negociar, dialogarem i
negociarem amb la Mesa sectorial d’educació, perquè allà és on
hi ha els representants legítims del personal docent escollits en
eleccions sindicals. 
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Tornant a la línia del diàleg vull conèixer de primera mà la
situació de cada poble, i aquest horabaixa començaré una ronda
de reunions amb els representants del sector educatiu a cada un
dels municipis de les Illes. Ens reunirem amb batles, directors
i representants de les AMIPA per veure com funcionen els seus
projectes i en què podem millorar, en què podem millorar entre
tots, de tu a tu. Començaré avui amb els representants de Sa
Pobla i Marratxí; demà Campos, Maria de la Salut i Selva;
dijous Felanitx i Porreres, i així anirem a poc a poc, el més aviat
possible, trobant dia i hora per reunir-nos amb tots i per
continuar avançant en aquesta línia de millora.

Estic profundament convençuda, Sra. Diputada, que això ens
facilitarà assolir la pau social i millorar tot allò millorable de
cada centre de manera molt més efectiva. Hem d’aconseguir
aquesta pau social entre tots, hi va el futur d’aquestes illes, que
són els nostres nins i els nostres joves; hi va la seva educació.
Les portes de la conselleria estan obertes per escoltar, estan
obertes per dialogar, per fer feina junts amb tot el sector, però
també amb vostès, amb els grups parlamentaris. Acabaré per
això demanant també aquí, en el Parlament, que facem feina per
cercar punts en comú per un pacte educatiu, punts en comú,
línies generals que puguin ajudar a disminuir el fracàs escolar,
l’abandonament escolar, que saben que el tenim dels majors a
nivell nacional, que millorin les competències dels nostres nins,
que beneficiïn tota la societat. Crec que així tots farem una
passa endavant per beneficiar l’educació a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

III. Moció RGE núm. 8832/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions
petrolíferes, derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 8094/14.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i la votació de la Moció RGE núm. 8832/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions
petrolíferes, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
8094/14. Per part del Grup Parlamentari Socialista i per
defensar la moció té la paraula el diputat Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller, ja que és aquí, la situació realment és preocupant;
realment és preocupant perquè, com crec que va quedar clar a
la interpelAlació ara fa dues setmanes, són cada vegada més els
projectes que es van acumulant a l’entorn de les Illes Balears
per intentar trobar hidrocarburs al nostre entorn.

Vull recordar que començàrem amb cinc projectes, cinc
permisos, a mans de dues companyies al Golf de València, i a
partir d’aquí s’han anat sumant o s’han anat coneixent noves
propostes, nous projectes que estan en tràmit. Al Golf de Lleó
també hi ha diversos projectes -hem de recordar el projecte
d’Spectrum de sondejos sísmics que és una autèntica barbaritat
per la quantitat d’hectàrees que proposen- i tot això fa, com dic,
que la situació sigui preocupant. Però si això de fet és
preocupant, més ho és la inactivitat per part de qui té en les
seves mans intentar buscar una solució a aquest problema, i és
el Govern.

Des del nostre punt de vista el Govern incompleix els seus
propis acords, els acords que presenta el Grup Parlamentari
Popular. Vull recordar que es va comprometre, i així es va
aprovar per unanimitat en aquest parlament, que el Govern faria
tot allò, totes aquelles accions polítiques i judicials necessàries
per aturar aquests projectes, i els he de dir que no ho fan. Basta
recordar que fa ara una setmana, dimecres de la setmana
passada, el Grup Parlamentari Popular va votar en contra a la
Comissió de Medi Ambient d’una proposta que era clara i
contundent per acabar com a mínim amb els cinc projectes de
Cairn Energy en el Golf de València; hi votaren en contra,
s’estimen més no pagar 410.000 euros i seguir amb aquest
problema.

Però, bé, això també vàrem dir en aquell moment, la
setmana passada, que no era la solució. La solució és molt clara:
perquè no tenguem més problemes en el futur hem de modificar,
s’ha de modificar la Llei d’hidrocarburs del 98. No podem
continuar amb aqueixa llei, perquè és aqueixa llei que incita les
empreses a presentar els projectes, no és que els ho faciliti, és
que els incita a presentar els projectes, i per tant s’ha d’acabar.

Però a més aquesta vegada als dos primers punts de la
proposta d’aquesta moció presentam una variant, respecte d’una
proposta similar que ja va ser aprovada en aquest parlament. En
el seu moment demanàvem que es deixassin d’autoritzar aquests
estudis, aqueixes prospeccions, a indrets protegits i a zones
eminentment turístiques; però això, a pesar que es va aprovar
aquí, es va rebutjar a Madrid, i avui per avui entenem que és
insuficient, perquè es pot fins i tot interpretar, i s’ha de ser
contundents, no podem anar ja amb mitges tintes en aquests
greus problemes, i en aquest molt concret s’ha de ser clar, s’ha
de ser contundent. Per tant hem de reclamar del Govern de
l’Estat la modificació de la Llei d’hidrocarburs per tal de
prohibir taxativament qualsevol proposta o petició d’estudi, de
sondeig, de prospecció per buscar hidrocarburs al mar
Mediterrani occidental, com a mínim en allò que és
competència del Govern d’Espanya, i crec que aquesta és
l’única solució viable, real i que resol d’una vegada per totes els
problemes. Com dic no podem anar amb mitges tintes, i no ho
demanam només el Grup Socialista, ho demana tota la societat:
ho demanen les plataformes ciutadanes, ho demanen els grups
ecologistes i ho demanen les més de 125.000 alAlegacions
presentades en contra d’aqueixes prospeccions. Per tant hem de
ser clars i contundents.
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Per un altre costat vull recordar que també continua
preocupant el mutisme del Govern en determinades qüestions,
el mutisme que va quedar molt clar a la interpelAlació quan el Sr.
Conseller no va dir ni una sola paraula quan li vaig preguntar si
sabia on eren les 125.000 alAlegacions presentades, quantes
havien arribat a Madrid, on era la resta, quan esperam
l’informe... De tot això, ni una sola paraula a la intervenció del
Sr. Conseller. 

Entenem que també hem de ser clars, i com que hem de ser
clars i tenim por que darrere tota aqueixa actitud de braços
plegats a l’espera d’un informe, amb una incertesa important,
que darrere tot això no hi hagi més que algun tipus d’acord
perquè deixem passar unes eleccions que vénen el 2015, i com
que no volem que això passi, i com que reclamam que abans
d’aqueixes eleccions es conegui l’informe, i com que hi ha
125.000 motius perquè es conegui aquest informe, per això
proposam que es reclami del Ministeri de Medi Ambient la
redacció i l’aprovació de l’informe, que per suposat ha de ser
negatiu, i que es faci abans del 31 de gener de 2015. No val ja
esperar, no val dir “donem-li temps, que faci la seva feina el
ministeri”, perquè el ministeri avui per avui té en el seu poder
les 125.000 alAlegacions; no hi ha excuses, senyors diputats; no
hi ha excuses, Sr. Conseller. Estan en poder del ministeri; tres
mesos és temps més que suficient per avaluar si es compleix la
normativa ambiental o si es posen en perill moltes qüestions que
ens afecten directament. S’ha de saber tot això ja.

En quart lloc, una situació que crec que en el seu moment ja
va ser preocupant també, i és la deixadesa de funcions per part
del Govern respecte d’uns fets greus, com és el reconeixement
per part dels mateixos tècnics de la conselleria de l’execució de
sondejos sísmics, segurament ilAlegals, segurament irregulars,
a l’entorn de les nostres illes i que es detectaren directament
aquí. Tampoc no tenim resposta per part del Govern sobre si els
interessa conèixer d’on vengueren aquests sons, qui va fer
aquests sondejos, si tenia permís o no, que evidentment segons
els mateixos informes dels tècnics de la conselleria no el tenia,
perquè directament van relacionats amb un projecte,
concretament de Seabird, que no tenia encara autorització per
fer aquests sondejos i es feren, i com que això és greu, entenem
que és irregular, que és ilAlegal, reclamam del Govern que com
a mínim traslladi tota aqueixa informació, tota de la qual
disposi, però tota, que no en quedi cap dins el calaix, tota a
Fiscalia, perquè si és constitutiu de delicte Fiscalia pugui fer el
camí que correspon.

I per acabar, els dos darrers punts fan referència a un altre
fet també important, important perquè a més així també ho va
ressaltar en el seu moment el mateix conseller: és important la
participació d’Europa en el procés en contra d’aquestes
prospeccions, i com que entenem que és així i entenem que el
mateix govern també ho entén així, perquè el conseller ha
reconegut més d’una vegada que se va desplaçar a BrusselAles,
es va entrevistar amb el comissari de Medi Ambient, reunit amb
presidents dels consells de Formentera i d’Eivissa, que fins i tot
va traslladar alguna proposta, entenem que el que demanam
nosaltres avui aquí amb la proposta no va molt més..., no és
molt diferent del que suposadament es va dir, encara que llavors
també és cert que els diputats d’aquest grup parlamentari i el
mateix conseller estigueren en contra i votaren en contra que es
fes la denúncia formal i per escrit a la Unió Europea del
fraccionament de l’informe mediambiental dels projectes.

Però, bé, intentarem a veure si aquesta vegada així sí que els
pareix millor, i per això proposam que es promogui la
declaració d’un mar Mediterrani occidental lliure de
prospeccions petrolíferes per part del Parlament Europeu, i al
mateix temps que s’insti la Comissió Europea a supervisar la
legalitat i la conveniència de tots els projectes, els autoritzats,
els que tenen permisos i els que estan en tràmit, tots, perquè
entenem també que és una situació greu i complicada, i que és
important la participació de les institucions europees, perquè
potser avui per avui hem de tenir més confiança en aqueixes
institucions europees que en el mateix govern espanyol, el qual
pareix ser que, a vostès, els fa molt poc cas, no atén ni tan sols
el que s’aprova per unanimitat en aquest parlament, perquè de
fer quan arriba a Madrid es rebutja, sentim reiteradament
declaracions del ministre d’Indústria en què afirma i reafirma
que està desitjant que es trobin hidrocarburs amb les
prospeccions que estan autoritzades, i que per tant van en la
línia contrària del que es reclama per part d’aquesta institució,
del que es reclama per part de la societat, del que es reclama per
part dels entesos i dels grups ecologistes, i del que es reclama
per part de tots.

No volem les prospeccions. El nostre futur ha de continuar
passant per un territori com el que tenim, millorable, però que
no hem d’empitjorar; per un medi ambient, per un paisatge que
tampoc no hem d’empitjorar, i per un entorn que tampoc no
hem d’empitjorar. El nostre futur no passa per torres que
busquen petroli enmig de la mar, no, passa per una altra
indústria, en tot cas la nostra principal indústria, que és el
turisme, no és el petroli, no són els hidrocarburs, i si no lluitam
decididament en aquesta línia malament anirem. Per això
entenem que aquestes propostes que feim avui són diferents de
les que s’han fet fins ara, estan consensuades amb grups
ecologistes i amb plataformes ciutadanes, vénen reclamant-se
per part d’ells, de fet alguna d’aquestes plataformes ha reclamat
al Govern informació perquè té interès a personar-se a
l’expedient que es pugui estar tramitant per saber què està
passant o què va passar l’any 2013 amb aquests sondejos...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta. ...i aquest govern retarda l’aportació
d’aqueixa informació. Creim que no és just, que no és net, que
s’ha de ser clar, s’ha de ser contundent, no basten declaracions
de cara a la galeria, volem fets, i els fets són aquestes propostes.
Votin a favor i tot quedarà bastant més clar. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar
l’esmena RGE 9044/14. Té la paraula el Sr. Miquel Jerez, per
un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, no hi ha dubte que la batalla contra les
autoritzacions administratives atorgades per practicar
prospeccions petrolíferes prop del nostre territori s’ha convertit,
i ja fa temps, s’ha convertit en una qüestió d’estat. La
repercussió social i la intensitat amb la qual ens resistim encara
a acceptar l’atorgament d’unes maleïdes llicències atorgades pel
govern de José Luis Rodríguez Zapatero ens han unit a tota la
societat balear. 

Des que l’any 2011 el Grup Parlamentari Popular presentà
la primera iniciativa en aquesta cambra, per la qual s’oposava
en aquest parlament a aquests projectes ens han convocat
moltíssimes vegades, reiterades vegades per ampliar acords que
ja s’han pres i mantenir una resistència activa, una oposició
ferma que amb els grups de l’oposició intensificam a mesura
que entenem que hem d’arribar encara a més acords per ampliar
l’àmbit de resistència: fa dues setmanes una interpelAlació, avui
una moció, la setmana passada una proposició no de llei, demà
dues proposicions no de llei, i encara el que queda per veure
aquí, en aquest parlament, en matèria de prospeccions
petrolíferes. I sàpiga, Sr. Boned, que a nosaltres, precisament a
nosaltres, el Grup Parlamentari Popular, aquest debat no ens
incomoda mica, gens; el continuarem impulsant amb el
convicció que el despropòsit que vostès varen perpetrar és
reversible; continuarem amb aquesta convicció, amb la
convicció que el despropòsit que vostès varen signar a un
consell de ministres és reversible.

En qualsevol cas avui és cert que tenim una altra ocasió, una
nova oportunitat per procurar revertir aquest estat de coses, una
oportunitat que malgrat l’escenari que ens varen deixar a la
Mediterrània hem de valorar certament en termes d’oportunitat.
I començarem parlant de la Llei d’hidrocarburs, ja n’hem parlat
aquí en diferents ocasions, sobre aquest text normatiu, i com
vostè sap es tracta d’una llei amb la qual han conviscut al llarg
del temps governs de tot tipus, governs del Partit Popular i
governs de signe socialista. Els primers, certament, el Grup
Parlamentari Popular en el Congrés la va promoure i la va
aprovar, i, els segons el Grup Parlamentari Socialista i els
socialistes en general, que avui tant maleeixen precisament
aquesta llei fins a dir basta, és cert que no varen promoure un
estat de coses per canviar-la, hi estaven còmodes, tant és així
que no varen impulsar la seva reforma, sinó que la varen
acceptar en la seva pròpia naturalesa, amb tota la seva extensió,
amb tot el seu contingut i tan còmodes hi estaven que la varen
emprar precisament per aprovar totes aquelles prospeccions
petrolíferes que avui trufen, que avui minen la nostra mar
Mediterrània. 

I l’únic que ho ha reconegut obertament ha estat una
persona, ja ho deia fa uns dies i ho torn repetir avui en aquesta
cambra. Deia aquesta persona: “jo he de dir ben clar, -es referia
a mi que intervenia en aquella sessió parlamentària-, que crec
que el nostre govern en allò que es va equivocar va ser en no

haver modificat la Llei d’hidrocarburs, no haver substituït la
Llei d’hidrocarburs o no haver llevat d’enmig la Llei
d’hidrocarburs, ho tenc claríssim”. Diari de Sessions, Francesc
Antich dixit.

Sigui com sigui, hagin acceptat encara vostès l’error o es
resignin a fer-ho, el Grup Parlamentari Popular i en completa
coherència amb allò manifestat fins ara i perquè el sentit comú
crec que obliga en aquest cas, tornarà avui en aquest parlament
i en aquesta seu plenària, a reeditar aquells acords que vàrem
subscriure tots per unanimitat dia 15 d’abril de 2014, en relació
precisament amb la Llei d’hidrocarburs. Demanàvem
efectivament, una modificació de la Llei d’hidrocarburs, no ho
amagam i vostè ho ha dit avui damunt d’aquesta trona, Sr.
Boned, una modificació que a nosaltres no ens fa por, l’hem
impulsada, l’hem demanada i l’hem aprovada justament amb
vostès, precisament amb una iniciativa de vostès.

Clar, avui allò que s’aprovava a iniciativa seva no els va bé.
Fa uns mesos deien que la Llei d’hidrocarburs s’havia de
canviar en un sentit, avui s’ha de canviar en un altre. Miri, Sr.
Boned, jo crec que hem de ser rigorosos i seriosos i hem de
mantenir els acords amb fermesa, hem de mantenir els acords
amb responsabilitat i hem de mantenir els acords de forma
seriosa, el que no pot ser és que avui vulguem canviar una Llei
d’hidrocarburs d’una manera i demà la vulguem canviar d’una
altra.

Per tant, nosaltres avui li feim una transacció als seus dos
primers punts, relacionats precisament amb la Llei
d’hidrocarburs, de tal manera que reeditem aquell acord, que
tornem reproduir aquell acord i que els dos punts d’aquesta
moció siguin precisament aquells que vàrem prendre en aquesta
cambra per unanimitat. El següent punt, Sr. Boned, que fa
referència a la seva proposta, hem de dir que hem detectat una
intensa preocupació del seu grup parlamentari per la incidència
electoral que pugui tenir el resultat d’aquesta avaluació
mediambiental que ha d’emetre el ministeri. Avui vostè vol
accelerar la feina del ministeri, tant és així que fixa una data, un
termini, 31 de gener de l’any 2015; una pressa que vostès no
tengueren, cap pressa tengueren quan varen aprovar unes
prospeccions que -com dic- han deixat veritablement trufat la
Mar Mediterrània d’autoritzacions per extreure petroli. Però ara
que són a l’oposició i a mesura que s’apropa la convocatòria
electoral, els entren presses a vostès, ara s’ha de córrer, ara, Sr.
Boned, s’ha d’espavilar. 

Clar, de la seva intervenció es desprèn que efectivament, a
vostès no els preocupen les prospeccions, a vostès els preocupen
les eleccions. A vostès no els preocupen les prospeccions, les
eleccions és el que a vostès els lleva la son. Miri, entenem que
aquest com tots els procediments tramitats davant
l’administració, no hi pot haver resolució d’expedients, d’acord
amb una data que a vostès els passi pel cap, sinó d’acord amb
marc, que és el marc del procediment administratiu reglat i
d’acord amb uns tràmits i terminis prèviament establerts en el
marc de la llei. Nosaltres d’aquí no en sortirem. En un estat de
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dret la seguretat jurídica és una de les principals garanties que
s’han de salvaguardar. En conseqüència ha de ser el mateix
procediment el que marqui les condicions i els terminis en què
s’ha d’emetre el resultat que tots esperam i que esperam que
sigui precisament favorable. Nosaltres també desitjam que
s’acceleri al màxim, Sr. Boned, que s’acceleri al màxim la
resolució d’aquest expedient, això sí, respectant els terminis i
procediments que ens dóna la llei.

Senyores i senyors diputats, entenem que el Parlament de les
Illes Balears no s’ha de pronunciar exigint la resolució
precisament d’expedients que no s’emmarquin dins dels
procediments establerts per llei. En conseqüència entenem que
la nostra esmena recull de la forma més encertada aquesta
exigència, la d’accelerar, sí, al màxim els procediments,
respectant precisament la llei. I crec que en aquest cas podríem
arribar a acords i entenc que la seva proposta no és massa
allunyada de la nostra. No acceptar aquesta proposta i esmena
que avui li ofereix el Grup Parlamentari Popular, crec que
retrataria efectivament quines són les seves veritables intencions
que entenem que són les eleccions, abans que les prospeccions.

I en tercer lloc i en relació a instar la Fiscalia a fi d’acabar
amb els sondeigs detectats, són susceptibles d’una acció
delictiva. Crec que l’important ja s’ha fet en comissió, és
contextualitzar els escenaris abans de prendre precisament una
decisió equivocada.

Senyores i senyors diputats, vostès ho saben i el Sr. Boned
també, hi ha distints informes que tothom ha emprat i
especialment vostès, per polititzar una situació que té un
recorregut certament limitat. En primer lloc si traçam una línia
de 200-300 quilòmetres prenent com a referència la nostra
comunitat autònoma, les Illes Balears, necessàriament
acabaríem en aigües en què ni tan sols l’Estat espanyol hi té
jurisdicció, en una direcció entraríem en aigües pròpies de
l’Estat d’Algèria i en una altra direcció ens trobaríem prop de
Còrsega o prop de Sardenya. En aquest cas no hi ha dubte que
ens trobam davant d’un cas que supera el nostre àmbit territorial
competencial. Però no només això, sinó dins els informes
emesos per la nostra comunitat autònoma, a instàncies
precisament del Ministeri d’Indústria, es demostra clarament
que l’impacte sonor d’aquelles accions, no ha tengut cap
repercussió ni afecció apreciable a la flora o a la fauna marina
de les Illes Balears. 

Però hem de recuperar la memòria de tots, Sr. Boned, crec
que és important i és necessari invocar i reproduir l’informe, ja
es va reproduir en comissió, però jo ho vull fer avui també
damunt d’aquest faristol. Un informe emès per la comunitat
autònoma de les Illes Balears que li demanava precisament el
Ministeri d’Indústria. El Sr. Antoni Garau deia en aquest
informe: “Dado que el sonido aunque nítido y perfectamente
audible en todo el mar balear, llega muy amortiguado por la
distancia, es evidente que la fuente estaba muy lejos de la zona
donde se registró dicho sonido y necesariamente fuera del mar
balear”. I continua: “aún así y aunque los medios de los que se
disponga no permiten conocer con certeza, ni la distancia ni la
dirección en la que se encontraba el origen del sonido, por
analogía de las conclusiones de otros informes sobre ruídos
similares registrados en julio de 2013, se puede concluir que
dicha fuente estaría en torno de los 250 kilómetros o 300
kilómetros del punto de registro”, de l’epicentre. 

En conseqüència, d’això deduïm allò que dèiem abans, es
desconeix la font de l’emissió, i per altra banda que l’epicentre
que es troba aproximadament, aproximadament entre 250 i 300
quilòmetres de distància, 50 quilòmetres de marge de distància
encara no els tenim clars. I, per tant, abans d’instar la Fiscalia
a perseguir no sabem qui, perquè no sabem qui, ni sabem on,
perquè no sabem on, perquè ni nosaltres sabem l’origen exacte,
ni vostès en tenen ni idea, ni nosaltres sabem qui és el promotor
d’aquestes accions, ni vostès tampoc no en tenen ni idea, hem
de deixar que aquesta investigació la continuï el propi ministeri
amb la informació que precisament està recaptant i que impulsi
l’acció de la justícia, si considera efectivament que aquests
efectes sonors han tengut veritablement una incidència
mediambiental greu en l’àmbit territorial de la nostra comunitat
o en l’àmbit d’altres regions del territori espanyol que es puguin
veure afectades.

Senyores i senyors diputats, consider que hem de ser més
rigorosos en segons quins plantejaments. Allò que vostès
proposen no és la nostra forma d’actuar, promoure a cegues
contra ningú, l’acció de la justícia crec que no és responsable...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, vagi acabant per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... promoure l’acció de la justícia sense tenir les coses clares,
no és una actitud seriosa i els he de dir que en aquests
comportaments, en aquestes actituds a nosaltres no ens hi
trobaran tot el contrari, ens trobaran aprovant, com hem fet fins
ara, resolucions i solucions que recullin actituds responsables i
assenyades.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS per defensar les
esmenes RGE núm. 9047, 9048 i 9049/14. Té la paraula el Sr.
David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tots i a totes. Vagi per endavant el suport del
nostre grup parlamentari a aquesta moció del Grup Parlamentari
Socialista, però a part d’aquest suport, també hem presentat
propostes, entre altres coses perquè no volíem que -no ha estat
així- que aquest debat se convertís novament en una espècie de
déjà vu, allà on el portaveu del PP dóna la culpa al PSOE, des
de l’oposició els reclamam que trobam que es poden fer més
coses per aturar les prospeccions i de vegades, sobretot des de
posicions immobilistes, es falta a la veritat per justificar aquesta
innacció.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 141 / 7 d'octubre del 2014 6599

 

Li he de reconèixer al Sr. Jerez el mèrit que té defensar amb
passió una qüestió com la que estam, el procediment
administratiu, però crec que defensar en aquest cas i davant un
tema de la magnitud com són les prospeccions, amb passió el
procediment administratiu és immobilisme. 

Anem per parts. La moció comença citant la polèmica
d’aquest estiu sobre la distància de les prospeccions, arran d’un
informe que va destapar el nostre grup que constatava
l’existència de sondeigs sísmics mitjançant air guns,
perfectament audibles a la mar balear. El Govern venga córrer
el mes d’agost i ara fa unes setmanes pensaven que haurien
tapat el tema posant damunt la taula un contrainforme que deia
que la distància i tal era fora del mar balear. Vostès varen fer un
contrainforme del seu mateix informe i jo tenc aquí un altre
contrainforme del seu contrainforme, i així podríem seguir fins
a l’infinit i més enllà.

I aquest contrainforme sobre el seu informe i sobre les fonts
que citen en el seu contrainforme diu: “en el punt quatre, citant
l’informe de (...), es conclou que la font d’emissió es trobaria al
voltant de 250-300 quilòmetres del punt de registre. A
l’esmentat informe, relatiu a una campanya de prospecció
sísmica de juliol de 2013, no es dóna cap dada que permeti una
extrapolació d’aquest tipus”. Això diu el contrainforme el
Govern. Continuo, en el mateix punt 4 es diu que “es evidente
que su fuente estaba muy lejos de la zona donde se registró
dicho sonido y necesariamente fuera del mar balear”. Ho cit en
castellà perquè això ho fa el Govern en resposta a una petició
del ministeri, que pareix que li preocupa més el que surt en
premsa aquí, que el que li envia el Govern fa més d’un any, que
ja parlava d’aquests sondeigs i d’aquests renous.

Continua l’informe “si és qüestionable el càlcul de distància
entre la font d’emissió, també ho és situar el focus fora de la
mar balear”. Això diuen la gent que cita el contrainforme del
seu mateix informe del Govern. El més important de totes
maneres per a la màxima autoritat mediambiental del Govern,
aquí asseguda, és la conclusió d’aquest contrainforme en el seu
contrainforme que diu: “és important destacar que atesa la
localització de les Illes Balears a la Mediterrània occidental -
cosa de la qual parla també al moció que debatem avui-, la gran
capacitat de propagació dels sons de baixa freqüència originats
a una prospecció sísmica per a la recerca d’hidrocarburs i el seu
impacte, ben documentat en el cas dels cetacis, el més important
no és localitzar el focus d’emissió dins o fora de la mar balear,
sinó prendre coneixement que qualsevol activitat d’aquest tipus
a la Mediterrània occidental pot repercutir sobre el medi
ambient balear”. Això és el que hauria de preocupar al Govern.

De totes maneres, amb això l’únic que constatam és que
evidentment es podrien fer, ho deim i ho proposam debat rere
debat i proposta rere proposta, més coses. I aquest és el sentit de
les tres propostes que en forma d’esmenes ha posat el nostre
grup damunt la taula, intentant contribuir de manera positiva en
el debat.

Primera, en previsió al que ja ha fet el portaveu del Grup
Popular, dient que modificar la Llei d’hidrocarburs generaria
inseguretat jurídica, però conscients que necessitam també el
vot del Partit Popular i la màxima unanimitat, no per proclamar
la unitat a l’eternitat, sinó per concretar i arribar a fites tots
junts, tots de la mà, però fent passetes i fa mesos que no feim
cap passeta. Som conscients que també necessitam el vot del
Grup Popular i els deim, bé, si no volen modificar la Llei
d’hidrocarburs, a nosaltres ens agradaria més una moratòria com
a mínim, una prohibició de les prospeccions a la Mediterrània
occidental i més enllà, però hi ha una via sense modificar la llei
i és exigir a les companyies petrolíferes una assegurança de
responsabilitat civil que tengui en compte el valor patrimonial
del nostre patrimoni natural i específicament de les pedreres de
posidònia. Les pedreres de posidònia que hi ha entre Eivissa i
Formentera són les més antigues del món, això té un valor
incalculable. Però si ens ha de servir posar-hi un valor de
mercat, que el té, com font captadora d’emissions de CO2, té un
valor de marcat, 14.000 euros per hectàrea i any. S’ha d’establir
una assegurança que faci que aquestes companyies de voltors
avariciosos que volen foradar la Mediterrània i tot el que se’ls
posi per davant, se’ls ha de fer el producte menys atractiu, i les
administracions tenen la possibilitat de fer-ho.

En tot cas també es varen oposar l’altre dia a aturar les
prospeccions. És a dir, ens arriscam a pagar els 400.000 euros
que per projecte costaria aturar cadascun dels projectes en la
fase en què estan ara, “no, perquè això són doblers, la seguretat
jurídica”. Però vatua el món!, fa quatre dies..., és ver que hi ha
Florentino per enmig i a Florentino tan li és un Son Espases
com un Castor, 1.300 milions d’euros damunt la taula perquè un
senyor no provoqui terratrèmols! Els doblers compten només
quan planteja coses l’oposició, no quan se n’ha de beneficiar i
pagar el poble per 30 anys, no. Per tant, nosaltres els posam
damunt la taula una eina que en seguretat jurídica i sense tocar
la Llei d’hidrocarburs pot permetre, no sé si aturar les
prospeccions, però com a mínim fer el producte menys atractiu.

Segona qüestió, que el Govern de les Illes Balears, ni més ni
menys com ja ha aconseguit la societat civil de les Illes Canàries
i de Balears, vagin de la mà, facin un front comú per fer força
i per dir no a les prospeccions davant del Govern d’Espanya,
que cada vegada ens tracta més, i s’ha vist reflectit en els
pressuposts, com una colònia, n’hi ha que n’estan ben contents,
és igual, no és el nostre cas, davant d’Europa i davant de qui
faci falta, anar junts. Vostès no, diuen, no, Canàries és una altra
cosa. La societat civil ens està donant una lliçó del que s’ha de
fer i del que es pot fer. És a les seves mans fer-ho, sobretot quan
fa pocs mesos es va aprovar una declaració d’impacte
ambiental, és a les portes la nostra, no sé si serà el mes que ve,
d’aquí tres mesos o pel gener, això no importa, una declaració
d’impacte ambiental que és una autèntica declaració política,
que serà molt difícil que hi hagi una declaració d’impacte
ambiental negativa per a Balears, quan hi ha la de Canàries
abans que diu que sí a les prospeccions, aquesta obsessió
personal del Sr. Soria, de la mà de l’oligopoli energètic de
foradar en aquest cas l’Atlàntic i la mar de les Illes Canàries. I
quan fa pocs dies el Govern d’Espanya surt amenaçant amb una
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pedra a la mà, i aquesta pedra és el Tribunal Constitucional, i
diu, no i tampoc podeu fer una consulta, no podeu demanar al
poble si està en contra de les prospeccions. Per què? Per què?,
perquè volen reduir la democràcia a una simple qüestió de
procediment?, no sé si administratiu, perquè aquesta és la
manera en què els grans lobbies, Florentinos i oligopolis
energètics comandin per damunt del poble.

Tercera proposta, rebuig al nomenament del Sr. Cañete com
a comissari europeu d’Energia. Si tots coincidim que Europa és
un nivell -ho comentàvem l’altre dia, no, conseller?- necessari
per intervenir, per poder fer força, per canviar les coses, també
ho planteja la moció, a nivell europeu, el Sr. Cañete que fa
quatre setmanes intentava vendre les accions de les seves
empreses petrolieres a membres de la seva pròpia família, no
pot ser el comissari d’Energia, que si ha de tenir poder per
decidir sobre les prospeccions, per molt amic i molt
campechano que sigui del Sr. Company, decideixi sobre aquesta
qüestió. No és la persona indicada, no ho deim nosaltres, s’ha
demostrat a l’examen que l’altre dia va fer davant del Parlament
Europeu, un examen facilitat gràcies també a la complicitat de
la Sra. Estaràs, que va obstaculitzar, com els vaig dir l’altre dia,
la possibilités que es reunís la Comissió de Peticions fa dues
setmanes per tractar el tema dels sondejos a Canàries. Ho diuen
també les més de 400.000 signatures que s’han recollit ja per dir
que Cañete no pot ser el comissari europeu d’Energia i Canvi
Climàtic, Déu n’hi do!

Aquestes són les nostres tres propostes, m’agradaria fer-ne
alguna més, de fet no entenem massa perquè la declaració
d’àrea de lliure prospeccions s’ha de limitar només a la
Mediterrània occidental, perquè això de Mediterrània occidental
i oriental, té una lògica per ventura geopolítica, però ecològica,
és tot un conjunt, però, de fet, si atenim al darrer informe del
pannell intergovernamental de canvi climàtic de Nacions
Unides, que s’ha presentat fa no res, el que hauríem de fer és
estendre aquesta declaració al conjunt de mars i oceans del
planeta, si realment el que avui en dia diu estar en contra de les
prospeccions ho estigués de bon de ver. 

Independentment de què s’acceptin o no aquestes esmenes,
votarem a favor de la moció, però esperam ben sincerament que
el Grup Parlamentari Popular ho faci també, si més no per
compensar tot allò que en els darrers mesos hauria pogut fer i no
ha fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té ara la paraula el Grup Parlamentari Socialista per fixar la
posició i assenyalar les esmenes que accepta. Sr. Joan Boned,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, a veure, vostè, com
sempre, quan li falten arguments per defensar la posició del seu
grup a qüestions concretes i puntuals que se li fan a dia d’avui,
doncs la seva única opció és girar el cap enrera i continuar
parlant del passat, ho ha tornat a fer avui. Només dir-li una cosa,
vostè ha parlat que el nostre govern va deixar un mediterrani, un
entorn de les Illes Balears trufat d’autoritzacions, i jo li diré

només una cosa: dotze d’aquestes autoritzacions que trufen la
mar mediterrània a l’entorn de les Illes Balears són del Sr.
Aznar, Sr. Jerez. Vagi prenent nota perquè no vagi només
repartint cap a un costat, faci cas a veure també el que feren
vostès malament i deixi de manipular i de fer demagògia.

Però anem a coses concretes i puntuals, d’entrada dir al Sr.
Abril que no tenim cap inconvenient, acceptarem les tres
esmenes que proposa, entenem que van en la línia d’intentar,
com a mínim, d’evitar aquest desastre i procurar que no continuï
succeint i per tant tendran la nostra aprovació.

I quant a l’esmena del Partit Popular, Sr. Jerez, dir que no li
podem acceptar, no li podem acceptar per una raó molt senzilla,
perquè vostè continua intentant que les coses quedin com fins
ara, és a dir, que estiguem tots amb els braços creuats, que no
facem res i que esperem que vengui l’informe quan hagi de
venir. Diu vostè que ha d’estar dins la llei, em pot demostrar
vostè que el 31 de gener està fora de la llei, m’ho pot
demostrar? No, no, no pot, sap vostè que no pot, perquè la Llei
d’impacte ambiental actualment vigent ho admet i ho permet i
com que ho permet vostè no pot dir que és fora de la llei, és dins
la llei, hi està. Què vostè no ho vol? Vostè sabrà per què, vostè
sabrà per què, segurament pel que hem dit moltes vegades, a
veure si es destapen d’una vegada els acords que puguin tenir,
diguin què tenen darrera les cortines realment, el que amaguen,
el que no conten. Però no, Sr. Jerez.

Vostè diu, a més, que nosaltres ens preocupam ara d’això,
no som només nosaltres, ja li he dit, hi ha plataformes
ciutadanes preocupades que res no tenen a veure amb els decrets
lleis que autoritzaren aquest cinc projectes en el Golf de
València, absolutament res, i que els reclamen el mateix,
reclamen del Govern, donen tres mesos al Govern per denegar
els sondejos, Aliança Mar Blava, ho recorda? Aquesta
plataforma que els membres del seu partit aprofitaren, anaren a
una manifestació, es posaren les samarretes blaves, cridaven en
contra de tot, aquesta plataforma reclama el mateix que
nosaltres. Els ha anat a dir també que és ilAlegal el que reclamen,
els ho ha anat a dir? No. Però a ells no, a nosaltres sí que ens ho
han de dir. Aquí o tots moros o tots cristians, però no interpreti
la llei de diferent manera en funció de qui li reclama que
l’acompleixi, Sr. Jerez.

I anem també al tema puntual dels fets del 2013, que tampoc
no li ha agradat veig. Sr. Jerez, continuen manipulant els
informes originals dels tècnics, vostè m’ha llegit, com deia el
Sr. Abril, el contrainforme als informes originals que un any
després encomanen als tècnics de la conselleria per contrarestar
els d’un any abans, sí, perquè vostè em diu i m’ha llegit la
conclusió. Jo, Sr. Jerez, li llegiré la conclusió de l‘informe del
2013: “Lo peor que tenemos es constancia de que las
campañas de sondeos mediante air guns se iniciaron en abril,
en plena época de migración de rorcuales comunes.” Això per
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un costat, constància. També diu: “Tenemos pruebas de que,
contra lo indicado en la documentación aportada por los
peticionarios en abril de 2013, se han realizado sondeos de
prospecciones sísmicas con cañones de aire comprimido, que
han sido perfectamente audibles en todo el mar balear, cosa
que vulnera uno de los compromisos de los peticionarios
respecto a no trabajar en el período de migración de las
ballenas, y que nos induce a dudar del resto de contenido de
sus escritos.” Això ho diu el tècnic de la Conselleria de Medi
Ambient.

I a més, és molt curiós que ara vostès també continuïn
defensant i reclamant que no saben d’on venen, que no saben
qui és el responsable d’això. Sr. Jerez, aquest escrit és una
resposta, i l’assumpte és “Informe sobre el proyecto de
campaña sísmica en áreas libres del Golfo de León frente a las
costas de Cataluña y Baleares y su afectación a la pesca en
especies marinas.” I a què fa referència, a quin projecte? Ho sap
vostè, veritat? Al de Seabird, al de Seabird, Sr. Jerez. I diu
clarament quin és el resultat del que ha fet Seabird, no vengui
vostè cercant excuses de què no saben qui és, que no saben d’on
ve. I a més, li he dit, saben perfectament de què va la pelAlícula,
saben perfectament de què va la història, no tenen cap interès a
descobrir, més enllà del que han intentat traslladar a la societat,
però les coses estan molt clares.

A més, ja li vaig dir l’altra vegada al Sr. Conseller, i li dic a
vostè també, perquè vostè també ho ha fet avui, manipulen
informes. Sí, sí, sí, pot riure, Sr. Conseller, l’informe d’actuació
al qual vostès fan referència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. ... en cap cas parla dels 300
quilòmetres, en cap cas, és un altre informe que parla i fa
referència a unes proves detectades a l’estret de Gibraltar a
l’any 2006, Sr. Jerez, miri si són vostès llestos, que utilitzen els
anys quan els va bé, els quilòmetres com el va bé, només per
amargar-se i només per intentar la cara del Sr. Conseller, perquè
durant un any va tenir amagats aquests informes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. Jerez, votin a favor, deixin que la Fiscalia faci la feina,
siguin raonables, traslladin la informació a la Fiscalia perquè
pugui esbrinar el que vostès no volen saber, però que podria ser
constitutiu de delicte i per tant s’hauria de jutjar, si així fos;
aprovin aquesta moció tal com està i veuran com tots tendrem
molt clar què és el que cerca el PP, que no és el que vostè ha
dit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

... segurament són coses molt diferents.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedirem a la votació, tenint en compte que s’han acceptat
les esmenes del Grup Parlamentari MÉS. Començam a votar,
votam.

Queda rebutjada per 32 vots en contra i 24 a favor.

IV. Proposta de creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels
terrenys, l'adjudicació de les obres, la construcció i el
desenvolupament de les obres, el modificat i els
complementaris relacionats amb aquesta infraestructura
hospitalària, la dotació d'equipaments, la posada en marxa,
els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades
amb aquest hospital i tots els convenis i contractes
relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en
funcionament de l'hospital de referència de Son Espases
(escrit RGE núm. 8742/14, presentat pel Grup
Parlamentari Popular).

V. Proposta de creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre la construcció de l'Hospital de Son
Espases (elecció i compra del solar, posterior licitació i
adjudicació de les obres de construcció i pla de comunicació
realitzat per Over Marketing (escrit RGE núm. 8743/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista).

Passam ara a les comissions d’investigació. Atès que els
punts quart i cinquè de l’ordre del dia proposen la creació d’una
comissió d’investigació sobre el mateix tema, farem el debat
conjunt d’aquests dos punts, segons es preveu a l’article 174.7
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, per analogia.

Per tant, debatrem conjuntament la proposta de creació
d’una comissió no permanent d’investigació sobre tot el
relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les
obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el
modificat i els complementaris relacionats amb aquesta
infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada
en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries
relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes
relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en
funcionament de l’hospital de referència de Son Espases (escrit
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RGE núm. 8742/14, presentat pel Grup Parlamentari Popular).
I la proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre la construcció de l’Hospital de Son
Espases, elecció i compra del solar, posterior licitació i
adjudicació de les obres de construcció i pla de comunicació
realitzat per Over Marketing (escrit RGE núm. 8743/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista).

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per defensar
la proposta de creació d’una comissió d’investigació. Té la
paraula el Sr. Carlos Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Hace dos semanas, desde aquí pedimos
a la oposición que no tuviera miedo a que pudiera saberse toda
la verdad sobre todo sobre el hospital de Son Espases, y si no
tenían nada que ocultar no tendrían problema en investigar
también su gestión. Lamentablemente, sí lo tuvieron, tuvieron
miedo a que se investigara y conociera toda la verdad de
también su etapa de gobierno en este hospital. El Grupo
Socialista no aceptó nuestra enmienda anunciada previamente,
incluso en respuesta parlamentaria así lo manifestó el presidente
Sr. Bauzá, que él era el primero que quería que haya luz y
taquígrafos sobre todo lo que hace referencia a todas las etapas
de este hospital, y que se investigue todo lo que haya que
investigar.

La situación de desconcierto y nervios del Grupo Socialista
se plasmó claramente en el pleno. Previamente sus temores les
llevaron a intentar huir hacia adelante, acusando falsamente a
todo el que pasaba por allí y a dar mensajes contradictorios,
como el de la portavoz socialista, que afirmaba su absoluta
disposición a dar total apoyo a todas las iniciativas que aporten
luz sobre Son Espases. Nuevamente, no fue verdad, díganlo
claro, díganlo claro: no quieren que se investigue también su
etapa de gobierno, díganlo ya. No quieren que la ciudadanía
sepa lo que hicieron. Ustedes, como el refrán, dime de qué
presumes y te diré de qué adoleces; presumen de ser ahora
líderes de la transparencia y se ha visto nuevamente muy claro
que adolecen de transparencia.

Llevan un berrinche total desde que el Grupo Popular
anunció que apoyaría una comisión de investigación completa
y no saben como salir de ella. El Grupo Popular nuevamente
cumple con lo que dice, y al día siguiente del Pleno, que no
aceptaban aplicar la transparencia sobre todo lo que hace
referencia a este hospital en las dos etapas de gobierno,
registramos la propuesta que hoy debatimos y que hoy se
aprobará. Tras su papelón y nuevamente defraudar a la
ciudadanía, sólo han conseguido retrasarla, veremos hoy lo que
hacen.

Lo del Grupo MÉS tampoco tiene desperdicio, introducen
en el Pleno unas cuestiones verbalmente para aprobar nuestra
enmienda. Por cierto, cuestiones no incluidas en su propuesta de
escrito inicial, se enmendaban a ustedes mismos; debe ser que
cuando el Grupo Popular anuncia que apoya la creación de la
comisión de investigación, sobre todo lo referido al hospital de
Son Espases, no saben como cambiar su propuesta inicial. Tras
la espantada socialista del otro día, el Grupo MÉS se lamentaba
de que si se hubiera aprobado la suya, cito literal: “La oposición

hubiese liderado moralmente la comisión de investigación,
lamentablemente ahora será el PP quien la lidere.”

Se les ve el plumero, es que se ve muy claro, ¿para esto
quieren la transparencia? O sea, simplemente para ustedes es
una estratagema más y en contra del Partido Popular, han
quedado retratados con sus palabras. Pero quien se superó, y
aquí la tengo presente, fue la portavoz adjunta de MÉS, para
aparentar más grandeza del tema, en rueda de prensa con unos
colegas, habla de un supuesto mensaje enviado, que afirma que
dice: “Dile a tu jefe que pronto tendrá noticias de Madrid”, y
dice “tate, Madrid es Barcenas”, así ya completa su historia y le
va perfecto. O sea, en Madrid hay 3,1 millones de habitantes
pero era para la Sra. Portavoz adjunta de MÉS, Bárcenas seguro.
Un poco más de seriedad, un poquito más de seriedad y
concreción, que será una comisión de investigación
parlamentaria, no un comité revolucionario.

(Remor de veus)

Encima, era consellera del Govern que hizo la obra y puso
en marcha el hospital, donde de su etapa hay un gran número de
sombras y actuaciones incomprensibles en perjuicio de las arcas
de nuestra comunidad, por tanto de toda la ciudadanía.

Hablando de la obra, en mi pasada intervención ya apunté
una concatenación de actuaciones y decisiones inexplicadas y
de sobrecostes negados y ocultados por el conseller de Salud
socialista, aquí presente. Ejemplo, en el Pleno de esta cámara,
miren el Diari de Sessions, de 30 de noviembre de 2000, hasta
en tres ocasiones seguidas dijo: “Miren, no hay sobrecoste”
mintió en sede parlamentaria claramente también, ¿no es
sobrecoste gastarse 8,7 millones de euros en gastos
complementarios de la obra? ¿O 2,2 millones de euros en la
redacción y (...) de su modificado? ¿O 7,1 millones de euros en
una central térmica que no le correspondía inicialmente al ib-
salut? Hay que unirlos a los ya citados. Alegando, encima, nada
más y nada menos que interés público, ¿qué interés es ese que
perjudica económicamente a la administración? Deberían
explicarlo.

Los responsables socialistas de salud no sólo incrementaron
injustificadamente la obra sino que modificaron una serie de
cláusulas de la concesión inicial, que supone un incremento de
gastos para el ib-salut a lo largo de toda la vida de la concesión,
30 años. Este sobrecoste tiene una parte estimable, pero hay
además un sobrecoste potencial, con graves consecuencias
económicas a futuro, como es, entre otras, y debe conocerse en
esta cámara, en el punto 23 de la novación hecha por los
responsables socialistas de salud, por el cual el ib-salut pone a
disposición de la concesionaria 200.000 euros anuales como
préstamo, a reembolsar durante la concesión. Muchas
explicaciones deben dar todos los responsables socialistas de
salud.

Hablemos de la relación de algún alto cargo de salud
socialista, con consultorías contratadas durante la obra, uno
estaba contratado en la consultoría, y cuando luego fue alto
cargo de salud socialista contrató a esa misma consultoría para
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el hospital. Y cuando perdió las elecciones y dejó el cargo
público, pasa a ser socio colaborador en otra consultoría que
también fue contratada durante la obra, por cierto contrataciones
de alto coste. O el caso de un contratado para trabajos
relacionados con la obra y curiosamente en 2010 es nombrado
alto cargo en el hospital, éste tenía vinculación con otro alto
cargo de salud socialista. Además, de otras relaciones curiosas.
Deben dar las explicaciones necesarias sobre estos hechos.

Hablemos de la cláusula famosa 29.15 del contrato de
concesión del hospital, tenía una partida de 1,3 millones de
euros para el Plan de comunicación; hasta 2007 se habían
gastado 580.000 euros, los 720.000 restantes los gastó el
Govern del pacto, incluso los iniciales los pagaron ustedes. Por
cierto, se inflaron de hacer videos promocionales y
publireportajes, se gastaron 113.000 euros en plena crisis
económica y mucho más en material promocional. Además,
tenían una partida de 6 millones de euros para la oficina técnica,
gastada íntegramente por el Govern del pacto, aquí aparecen
estas consultorías con vínculos a cargos socialistas de salud y el
costoso convenio prorrogado con sindicatos, que ya hablaremos.
Ustedes se pulieron 5,3 millones de euros en estudio y
consultoría, no está mal, eh! Deben explicarlo todo, yo creo que
es necesario.

Por cierto, el Consell de Govern de 19 de marzo de 2010
autoriza la competencia en autorizaciones y gastos del
modificado del contrato del hospital, entre otros asuntos
relacionados con la obra que también ha acordado. Veo aquí,
alguno no, cuatro miembros de la oposición que estaban en el
Consell de Govern que tomó tales decisiones que tanto han
perjudicado a las arcas de nuestra comunidad.

También se debe hablar del traslado, ese que no pudieron
cifrar su coste, por, según ustedes, ser complejo que la
ciudadanía conozca una cifra total. Un dato, sólo el único que
dieron, para ello las derivaciones a clínicas privadas tuvieron un
presupuesto de 1,3 millones de euros. ¡Caramba con los que
acusan a otros de derivar a la sanidad privada!

Volvamos al scaléxtric de 280 metros de largo, 10 metros de
ancho, 5,5 metros de altura y 400 toneladas de peso que
plantaron en La Real. Encima le dieron tramitación de urgencia
reduciendo plazos. Así, en diciembre de 2009 hay un escrito del
Colegio de Ingenieros de Caminos pidiéndoles que retiren su
licitación, que con los plazos dados es muy difícil hacer un
proyecto con la calidad exigida y que no implique sobrecostes,
como así, lamentablemente, fue. Y se convoca un concurso de
ideas. A los veinte días, por fax, y sin registro, una
administración pública, el director de Carreteras socialista, ya
informada la adjudicación, contesta que nada de retirar la
licitación y nada de concurso de ideas. Deben explicar por qué
no escucharon a los profesionales.

Sigamos con despropósitos, agosto de 2010, el director
técnico de la obra del macropuente, manifiesta en un informe
que aprovechando su ausencia de cinco días de vacaciones, el
director de Carreteras socialista había exigido a la contrata,
durante una visita, modificaciones del proyecto, y que lo
exigido por el director socialista -dice el técnico- presenta dudas
de carácter técnico y económico, y que es dudoso, irreal y
presenta incoherencias técnicas graves, además de no tener
partida contemplada. Incluso un informe posterior de la

secretaria técnica del departamento, dice, atento: “Las
modificaciones ejecutadas se realizaron sin seguir el
procedimiento legalmente establecido, sin adjudicación ni
reserva de crédito.” Muchas explicaciones se requieren.

Sigo con el macropuente, respecto a la protección del
patrimonio histórico, recordemos que implica tres BIC, los
grandes defensores de nuestro patrimonio, tres meses después
de aprobarse el proyecto y ya adjudicado, le preguntan a
Patrimonio Histórico si hay alguna afección al respecto, un poco
más y ya la obra acabada. Por cierto, cuando hacen uno de los
pilares del macropuente, se encuentra que están sobre el trazado
del BIC de la Sèquia de la Vila. Curiosamente, Patrimonio
Histórico, gestionado por el BLOC, olvida la protección del
entorno, y les recuerdo que el PSM sostenía que la protección
de la La Real se debía extender incluso a instalaciones lejanas.
A la hora de la verdad, nada de nada. ¿Saben quién firmó el
informe técnico de Patrimonio, no lo saben? Pues una alto cargo
del BLOC en Palma, que luego ni fue ponente de su mismo
informe en la Comisión de Patrimonio. Son más situaciones que
deben explicar.

Pero uno de los momentos cumbre que sus responsables
deben aclarar es cuando en febrero de 2011, ya acabado todo,
inaugurado, todo en marcha, la Comisión Balear de Medio
Ambiente se despierta, gestionada por el BLOC, y remite
escrito al Consell de Mallorca, diciendo: que, con motivo de
preguntas parlamentarias del Grupo Popular sobre la tramitación
mediambiental del puente y también en base a unas noticias que
han leído en la prensa le dicen que les remitan los proyectos,
¿ahora?, ¿a toro pasado y todo inaugurado se interesa ante las
preguntas del grupo popular y por la prensa? Los responsables
socialistas del consell de Mallorca no mandan el proyecto y los
del BLOC en el Govern no lo piden por si acaso se enfadan.
Con la obra a punto de recepcionarse, marzo de 2011, el director
socialista de carreteras manda el proyecto y no hace nada más.
Conclusión de las conclusiones: tanto el proyecto como el
proyecto constructivo carecen de estudio de impacto ambiental.
Ustedes lo que hicieron es soltar la pancarta y eludieron los
controles medioambientales y paisajísticos.

Esta obra fue aprobada, adjudicada, autorizada prórroga y
aprobado modificado por el entonces consell ejecutivo por el
Consell de Mallorca, aquí tenemos a su entonces presidenta, al
conseller de Presidencia y secretario de ese órgano y a la
consellera de Turismo, un auténtico vodevil con muchas
incógnitas que deberán justificar.

¿Ven cómo se requiere también investigar estos hechos que
no quieren investigar y otros más al respecto, también de la
pasada legislatura? No pueden dilatar más la situación, como
han intentado con impedimentos y propuestas y cortinas de
humo y contradicciones.

Hoy se aprobará la comisión de investigación de todas las
etapas del Hospital Son Espases, únanse a nuestra iniciativa...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi, vaya terminando, por favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Voy acabando. Únanse a la transparencia como propugna e
impulsa el Grupo Popular.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
proposta de creació d’una comissió d’investigació. Té la paraula
la Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, la veritat és que s’ha de tenir molt poca vergonya
política per ser del Partit Popular, pujar a aquesta tribuna i
parlar d’honestedat política i de transparència tenint
l’expresident Matas a la presó per un cas de corrupció.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Veramendi, sincerament, s’han de tenir moltes freixures,
però jo ja sé que vostè les té.

Efectivament, tornam parlar de la constitució o de la creació
d’una comissió d’investigació sobre l’adjudicació de les obres
de Son Espases i sobre l’adquisició i la requalificació dels
terrenys de Son Espases, així com del pla de comunicació que
el Partit Popular va entregar a dit a una empresa, concretament
Over Marketing. 

Nosaltres demanam una comissió d’investigació perquè en
aquesta comissió s’investigui tot això no per un caprici, com
intenta dir el Partit Popular, sinó perquè aquests són els fets que
estan damunt la taula i són els fets que està investigant tant la
justícia com la Fiscalia.

Ja vàrem tenir l’oportunitat de parlar-ne ara fa quinze dies
i va ser -li ho record, Sr. Veramendi- la majoria de 34 diputats
del Partit Popular la que varen rebutjar la proposta presentada
per MÉS en aquest sentit.

I ara hem d’aclarir per què estam avui i aquí parlant
d’aquesta comissió d’investigació, per dos motius bàsicament:
el fonamental, primer, perquè ha estat l’exconsellera del Partit
Popular Sra. Castillo la que ha confessat que tot el que va
succeir en l’adjudicació de Son Espases va ser una comèdia,
però això ho diuen els responsables del Partit Popular, no de
l’oposició, que confessa que primer va rebre ordres per
adjudicar a una empresa i el mateix dia que es reunia la mesa de
contractació va rebre l’ordre contrària. És a dir, vostès cobraven
per partida doble. Així mateix el que era regidor d’Urbanisme
Sr. Rodrigo de Santos, també a la presó, va confessar el mateix
i va dir que l’adquisició del solar havia estat una posada en
escena totalment falsa.

Nosaltres, però, també hem presentat aquesta proposta per
la negativa del Partit Popular que compareguessin al Parlament
les quatre persones que el grup parlamentari ja havia proposat
i que pensàvem que tenien moltes coses a dir, la Sra. Castillo,
la Sra. Cabrer, la Sra. Estaràs i la Sra. Cirer, fins ara tot han
estat traves del Partit Popular.

Què fan vostès?, presentar una proposta -com aquí ha dit el
Sr. Veramendi- en què diuen s’investigui tot allò relacionat amb
Son Espases, tant el és el contracte del pla de comunicació com
un contracte per comprar tiretes com vostè deia l’altre dia, la
qüestió és posar-ho tot al mateix sac i que no doni temps de
parlar de res, i per què fan això els membres del Partit Popular?,
perquè pensen que així, com més puguin mesclar ous amb
caragols, quedarà tapada la gestió corrupta del Partit Popular en
l’etapa de la gestió del Sr. Matas.

Jo em pregunt: si tantes sospites té o tenia el Partit Popular
que hi havia coses fetes malament en la gestió de l’anterior
legislatura, per què no ho havien tret després que vostès tornen
governar?, quin fet nou ha succeït des de llavors, perquè no
haguessin dit ni paraula?, idò molt fàcil, desviar l’atenció cap a
la seva etapa corrupta. 

Molt diferent és el fet de l’adjudicació de les obres perquè
ha estat ara, quan fa dos mesos, just aquest estiu, quan
l’exconsellera Aina Castillo ha confessat, si és que confessen els
seus, Sr. Veramendi!, no és una acusació de l’oposició, és que
són els seus que confessen i pacten amb la Fiscalia per no haver
d’anar a la presó com molts altres companys seus.

(Petit aldarull)

I és clar que el Partit Popular vol utilitzar la seva majoria
absoluta, no per posar en marxa una comissió d’investigació,
sinó per convertir-la en una comissió d’encobriment de la
corrupció popular de fa dues legislatures, però si vostès fan això
en seran còmplices i encobridors i no vull ser reiterativa amb els
arguments que ja vàrem tenir ocasió de donar aquí fa dues
setmanes, la Fiscalia, però, ara tenim novetats d’aquests darrers
quinze dies i miri per on, tot va abocat a investigacions cap al
Partit Popular o, Sr. Veramendi, és que pensa que la Fiscalia i
la justícia els té mania?, que totes les resolucions els van en
contra?, que la majoria d’investigacions van adreçades als alts
càrrecs i exconsellers i expresidents del Partit Popular?, o pensa
que hi ha una mania persecutòria en aquesta comunitat contra el
Partit Popular?

Miri, en aquests darrers quinze dies la Fiscalia ja ha
interrogat l’expresident Matas i als dos empresaris implicats, el
Sr. Florentino Pérez i el Sr. Villar Mir, i demà dimecres es
continuarà aquí a Palma amb els interrogatoris de més
testimonis, entre ells el de la portaveu del Grup Popular, no sé
si és demà o un altre dia que ha d’anar a declarar ja per aquests
fets, i El fiscal també vol interrogar tota la mesa de contractació
i així tal vegada sabrem per què dos funcionaris no varen voler
firmar l’acta amb l’adjudicació definitiva i un llarguíssim
etcètera.
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Sr. Veramendi, vostè per segona vegada ha pujat aquí i no
ha dit ni paraula -escolti bé-, ni una paraula, de l’etapa corrupta
del Sr. Matas, però no perquè ho digui jo, és que ja és a la presó
aquest senyor i només per una causa de nou mesos, no li desitjo
mal a ningú, però crec que no fa falta ser endeví per saber que
encara li quedaran unes quantes causes i uns quants anys més de
presó.

És clar, entenc que tot això és molt incòmode per a vostès,
que deixa en molt mala posició el president Bauzá que volia
aparentar ser l’adalil contra la corrupció i ara resulta que n’està
envoltat per terra, mar i aire, perquè mentre tot això ha passat en
aquests quinze dies també han passat més coses, i és que el jutge
instructor segueix la investigació de tot el finançament irregular
del Partit Popular amb la trama mallorquina del cas Gürtel que
aquí és el cas Over Marketing. 

Vostè ara feia befa dient a la Sra. Santiago “més de tres
milions d’habitants de Madrid, com saben vostès que s’estava
referint a l’extresorer del Partit Popular?”, home!, tampoc no fa
falta ser endeví per saber que la trama Gürtel és la que investiga
el finançament irregular per tota Espanya o a la majoria de
comunitats governades pel Partit Popular, entre elles Balears,
País Valencià, Madrid, perquè aquest ha estat el trio de la
corrupció i el que vostès haurien de fer és posar fi a aquesta
etapa en compte de voler continuar sent els vertaders hereus
d’aquella etapa, però per què no volen trencar amb tot això?,
sincerament, és que no ho puc entendre.

I ja sentir aquí que ara el Partit Popular està molt preocupat
per la protecció de La Real, per si era BIC, pels terrenys de Son
Espases..., però es pot ser més cínic?, o és que vostès no
recorden qui va decidir construir l’hospital als terrenys de Son
Espases de forma irregular? És que varen ser vostès...

(Alguns aplaudiments)

Miri, vostès donen tanta feina en temes de corrupció en
aquesta comunitat autònoma que la Fiscalia ja ha hagut de
demanar reforços per poder investigar-los, si ahir la Fiscalia ja
estava demanant reforços de dos fiscals més anticorrupció
perquè Balears, desgraciadament, lidera les causes de corrupció,
i en comptes d’estar avergonyits per això, en comptes de baixar
el cap i demanar perdó intenten fer un teatre i una pantomima
aquí en aquest parlament.

I en aquest parlament ho poden fer perquè tenen la majoria
dels vots, tendran 34 vots dels seus diputats, del seu grup, Sr.
Veramendi, però afortunadament els seus vots i la seva majoria
absoluta no servirà ni perquè la justícia posi a cadascú al seu
lloc ni perquè la Fiscalia acusi qui tengui que acusar, i miri
vostè quina casualitat que justament en el tema de Son Espases
totes les investigacions van dirigides als membres del Partit
Popular, els agradi o no, perquè si no, Sr. Veramendi, jo el
convidaria que tot això que vostè diu ara que és tan irregular, ho
porti a Fiscalia; porti-ho a Fiscalia perquè s’investigui i si no, li
dic una cosa, no és cert que nosaltres no ho vulguem investigar.
Miri, li avanç la nostra segona proposta de comissió
d’investigació, per això ho hem fet en dues etapes: una, la
creació de la comissió d’investigació de Son Espases pels fets
que ara està investigant la Fiscalia, que a més aquesta comissió
d’investigació ha de ser pública, cronològica i sense posar
impediments en les compareixences, perquè ara ja s’han

començat a sentir veus dins el seu partit, Sr. Veramendi, que
diuen “bé, les compareixences sempre que no es tracti de
persones que estan als sumaris judicials”, idò així si que anam
apanyats, si resulta que tots els que estan dins els sumaris
judicials són del Partit Popular, no poden venir a comparèixer
al Parlament, en què es convertirà aquesta comissió
d’investigació?, en una farsa i en una mentida.

(Aldarull)

En segon lloc, Sr. Veramendi, supòs que com que vostè està
d’acord a investigar, i nosaltres també, tota la resta d’obres de
les altres etapes progressistes, i nosaltres també, per això hem
presentat una segona proposta de comissió d’investigació que
diu no que s’investigui només, segons diu vostè
malintencionadament, l’etapa del Partit Popular, no, no, no,
totes les obres amb sobrecost amb sospita de corrupció des de
l’any 2003 fins a l’actualitat, fins a l’any 2014.

Per tant, Sr. Veramendi, supòs que el seu grup votarà a favor
d’aquesta proposta de comissió, de creació d’una comissió
d’investigació on també hi pot incloure aquestes obres de Son
Espases, que vostè diu que han tengut sobrecost, però bé, no em
vull avançar perquè aquest serà el debat del proper punt de
l’ordre del dia.

En definitiva, com ja li vaig dir fa quinze dies, nosaltres no
entrarem en el teatre...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Costa, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...ni en la comèdia que el Partit Popular intenta fer convertint
una comissió d’investigació en una comissió d’encobriment de
l’etapa corrupta del Partit Popular, però per suposat estam a
favor que es creï amb les condicions que hem presentat a través
de dues propostes diferents.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
i per fixar la posició en relació amb les dues propostes té la
paraula la Sra. Fina Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes, crec que el
posicionament de MÉS és clar i no faria falta repetir-ho, vull
dir, ja vàrem defensar la nostra proposta de creació d’aquesta
comissió d’investigació, vàrem acceptar el condicionants que
posava el Partit Popular, nosaltres en vàrem afegir un altre, vull
dir que basta anar realment al Diari de Sessions i veure el nostre
posicionament.

Donarem suport a les dues propostes i, de fet, sortirà una
proposta molt semblant a fa quinze dies. La reacció que vàrem
tenir en fer aquesta proposta també està definida, també està
aclarida a la nostra primera intervenció, és arran de les
declaracions de l’exconsellera Sra. Castillo que diu que la
principal obra de la nostra comunitat autònoma, la principal
obra pública, una obra que a més és no només obra, sinó que
també és explotació estava “amanyada”, aquest és l’eix inicial
de la nostra proposta.

Ho vàrem registrar el 22 d’agost, el 22 d’agost vàrem
registrar aquesta petició. Les reaccions del Partit Popular i les
reaccions del grup socialista no varen ser a favor, “no té massa
sentit”, “és tan fàcil investigació fiscal al Parlament”, “no val la
pena”, “no s’entén el perquè”... i el 24 de setembre a les 9.15 la
registra el PP i a les 9.27 la registra el PSOE, si estiguéssim
parlant de moda diríem que MÉS ha creat tendència, d’una
proposta de comissió que no tenia cap sentit, resulta que és la
tercera vegada que la discutim en quinze dies.

Bé, tot i aquest escàs acolliment per part dels altres grups
parlamentaris que nosaltres haguéssim pogut dir “idò la retiram,
perquè no ens donen suport”, nosaltres no la vàrem retirar,
vàrem voler que es debatés i vàrem explicar clarament el
perquè, el 23 de setembre la vàrem defensar. 

És una situació extraordinària la que es donava a la nostra
comunitat autònoma, exalts càrrecs d’un govern i d’un
ajuntament governant..., exregidors, exsecretaris d’exdirectors,
exconselleres explicant públicament a través de la Fiscalia que
va..., bé, una filtració de Fiscalia, explicant públicament com es
va manipular aquest concurs públic, això va ser la nostra
reacció, no varen ser temes de construcció, això va ser la reacció
nostra i vàrem explicar per què no una compareixença, que ja
sabia el que semblava, per què una comissió d’investigació, que
a més si aconseguíem la comissió d’investigació era una figura
al Reglament del Parlament absolutament protegida i a més a
més protegida pel Codi Penal. No vàrem demanar les
compareixences perquè pensàvem que passaria el que va passar.

El resultat que aprovarem avui serà un resultat semblant, per
no dir igual, al que hagués pogut passar fa quinze dies,
s’estudiarà la fase de selecció, es tornarà a la fase d’adjudicació,
s’estudiarà la fase de construcció, no sabem si el Partit Popular
acceptarà una de les fases que no era a la nostra, que era la de
comunicació del pla, el pla de comunicació, no sabem si
s’acceptarà, per a nosaltres no hi ha cap problema si també s’hi
incorpora.

Però mentrestant la ciutadania ha viscut un altre episodi
d’aquests d'“i tu més”, “i tu també”, i “si no investigau allò meu
no investigueu allò dels altres”, la ciutadania ha viscut un altre
capítol d’aquestes proposicions, i això ho haguéssim pogut
arreglar fa quinze dies i en aquest moment la comissió
d’investigació tal vegada estaria una mica més avançada.

Si ens ficam ja en les propostes concretes que avui debatem,
és curiós que ni en l’exposició verbal ni en l’exposició escrita
el Partit Popular no faci cap, cap, cap referència al que realment
va motivar que avui estiguem aquí discutint la comissió
d’investigació de Son Espases, que són les declaracions de la
Sra. Castillo i d’altres exalts càrrecs, cap referència en la seva
exposició, és que passarà als annals, cap referència. “La
repercussió mediàtica i social que ha tingut la construcció”, des
de quan?, des de quan vostès saben això?, per què han esperat
a octubre de l’any 2014?, si tenen tota aquesta informació per
què no ho varen fer tot d’una?, per què si tenen dubtes molts
clars que hi ha indicis de corrupció ho han guardat fins ara? Ens
pot contestar a aquesta pregunta, Sr. Veramendi. Per què fins
avui i no fa quatre anys, tres anys, dos anys, quan sigui?, per
què?, perquè el Grup Parlamentari MÉS ho va fer i vostès han
de, efectivament, ficar-ho tot, embullar-ho tot. Vostès el que
volen fer és embullar i vostès el que volen fer és confondre la
ciutadania, però la ciutadania és prou llesta i sap discriminar
molt bé. 

Vostès volen ficar en un mateix sac el que pot ser qüestions
administratives, fins i tot poden ser crítiques polítiques, en un
tema que s’està investigant a Fiscalia, via penal. Això és el que
vostès volen confondre i volen ficar-hi la construcció. Volen
embullar, volen confondre, volen crear diferències d’aquest
tipus, però nosaltres si és el preu que hem de pagar per poder
investigar realment el que s’està investigant a la Fiscalia que és
la selecció i la compra del terreny i l’adjudicació, idò és un preu
polític que estam disposats a pagar, perquè cregui’m, Sr.
Veramendi, no tenim cap por, no tenim cap por a investigar-ho
i a més a més esperam que vostè no tengui por al fet que sigui
pública, que aquesta investigació es faci pública, esperam que
vostè tampoc no tengui cap por al fet que sigui cronològica. 

I ens agradaria que ens aclarís si efectivament avui farem
aquí que sigui pública, que sigui cronològica, que no es vetaran
persones que apareixen en el procés administratiu o que hi hagi
clars indicis que està ficada en un tema de Son Espases perquè
després anem a la comissió i decidim una altra cosa, perquè les
declaracions d’aquesta setmana de la Sra. Cabrer no han estat
gens aclaridores, diran que sí, però que la comissió serà
autònoma. Jo no em puc creure que el Partit Popular doni vot
lliure als seus parlamentaris. Si avui en el Plenari decidim entre
tots que sigui pública i que sigui cronològica, supòs que a la
comissió no hi haurà cap inconvenient, anam en delegació. O
després donaran vostès vot lliure als parlamentaris i podran
prendre una decisió diferent d'aquesta? Idò, per tant avui que
quedi clar el posicionament polític del Parlament en relació amb
aquesta comissió, que sigui pública, que sigui cronològica i que
no es vetin persones que són al procediment administratiu o que
hi hagi indicis clars que són a la fase de Son Espases, vull dir,
indicis clars.
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I, sí senyor, Madrid es Bárcenas, sí senyor! I seria molt trist
que nosaltres demanàssim en aquesta investigació la
compareixença del Sr. Bárcenas, vostès es negassin i Fiscalia
anàs a la presó a parlar d’aquest tema, a entrevistar-lo per aquest
tema. Perquè, sí senyor, el Sr. Bárcenas, el gerent del Partit
Popular, el comptable del Partit Popular, que per a vostès
sembla que és un ciutadà madrileny sense cap tipus de relació
amb el Partit Popular, controlava si a un poblet d’Extremadura
es feia una obra de 150.000 euros, com no anava a controlar Son
Espases? Qui l'havia de telefonar a Madrid? En tot cas la Sra.
Castillo ens dirà qui havia de telefonar-lo a Madrid, nosaltres
pensam que aquest (...) és el Sr. Bárcenas. 

Aquest to que vostè ha utilitzat absolutament sent poc
respectuós, de colegas, aquests colegas... sí, vostè diu, la Sra.
Santiago y sus colegas, aquests colegas eren treballadors de la
sanitat, de la sanitat, treballadors de la sanitat que defensaven la
sanitat pública. Aquests colegas, als quals vostè s’ha referit en
to pejoratiu, eren treballadors de la sanitat pública. En aquest
parlament moltes vegades se’ls ha aplaudit i se’ls ha reconegut
la seva tasca. Una mica de respecte, senyor, en el  que nosaltres
compareixem i amb qui compareixem.

Efectivament que perdem lideratge, efectivament que perd
lideratge l’oposició, perquè l’article 55.6 estableix que “a
petició del grup parlamentari proposant es publicaran també en
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears els vots
particulars rebutjats”. Això que ho teníem garantit amb la
comissió de MÉS ara no ho tenim garantit, ara el Partit Popular,
si MÉS i el Partit Socialista volen publicar unes conclusions
diferents, unes conclusions diferents, ho teníem garantit perquè
nosaltres érem el grup proposant, ara no.

(Remor de veus)

No és ver? Idò, aquí ho posa a l’article 5, “a petició del grup
parlamentari proposant es publicaran també en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears els vots particulars
rebutjats”. Si nosaltres érem els proposants, nosaltres haguéssim
garantit que totes les conclusions haguessin estat publicades en
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. Ara
dependrà del grup proposant i el grup proposant avui no és
MES, és el Partit Popular.

Per tant, també demanam al Partit Popular que, amb aquesta
vocació de transparència que ara demostra, també ens permetin
posar, si arribam a conclusions separades, que també ens
permetin publicar-les. Perquè sí que hem perdut lideratge
l’oposició, i a això em referia, Sr. Veramendi, una cosa tan
objectiva com això que hem perdut.

Amb l’exposició del Partit Socialista estam d’acord, estam
d’acord amb tota la seva exposició, pràcticament està en la línia
que vàrem defensar fa quinze dies, que sigui pública, que sigui
cronològica. Està clar que tot el que ha motivat ara Son Espases
són les declaracions, no la construcció, perquè això és una
cadena, si es fa un hospital de Son Espases que no té accessos
per arribar s’han de fer les coses a corre-cuita i, efectivament,
que s’investigui, que s’aclareixi tot, cap problema. 

Cregui'm també, però, senyors del Partit Socialista, que no
hem trobat el suport que nosaltres esperàvem de vostès, cosa
que sí varen tenir quan vostès varen presentar les comissions
d’investigació, per exemple, de la mort d’un ciutadà com el Sr.
Alpha Pam, que també sabíem que, si s’acceptava, també es
posarien les condicions que volia el Partit Popular; o de la
comissió d’investigació de l’Hotel Rocamar de Sóller, que
també sabíem que si acceptaven les condicions també serien del
Partit Popular. Esperàvem més suport per la seva banda.

(Remor de veus)

Avui, avui, avui, hem perdut el lideratge, avui hem perdut el
lideratge, l’oposició ha perdut el lideratge i dependrem del Partit
Popular que les nostres conclusions surtin al Diari de Sessions.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari Popular per
contradiccions, té la paraula el Sr. Carlos Veramendi, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Tranquilidad, yo no les he citado tanto.
Sra. Santiago, mire más significados de la palabra “colega”,
amplíe un poco aquí el campo de la palabra “colega”, para usted
todo es peyorativo. ¿Por qué ha ocultado al Partido x y sólo
hablaba de trabajadores? Y va con un partido que se llama el
Partido x.

Sra. Costa, con todo el respecto, lo de poca vergüenza
lamentablemente la debe tener usted, no diga según qué, ha
salido en tromba, tiene dos compañeros del Consell de Govern
en la cárcel y otro imputado, menos lecciones, menos lecciones.
Usted estaba en ese Consell de Govern, por eso sus nervios,
tranquilidad.

(Remor de veus)

Me habla de encubrir, le vence el subconsciente, seguro.
Ustedes lo harían y piensan que los demás lo haremos, no lo
haremos. 

Lo de Sra. Costa y Sra. Santiago, dejen la bola de cristal,
dejen la bola de cristal, afirmen lo que sepan, pero lo que no
sepan no lo afirmen porque les va bien.

Y Sra. Costa, a lo mejor la Fiscalía anticorrupción ha pedido
refuerzos tras su etapa de Gobierno, no lo sé.

(Remor de veus i algunes rialles)
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Como ya les he dicho, dejen de poner impedimentos,
dilaciones y cortinas de humo con propuestas de última hora y
contradictorias para intentar liar y confundir en algo tan claro
como es poner luz y taquígrafo a todas las etapas de este
hospital, desde su licitación y selección de solares hasta su
puesta en marcha con las responsabilidades que se deriven. Los
nervios les vencen, están que se suben por las paredes y ello les
lleva a que cometan errores hasta procedimentales y
contradicción.

Miren, el Reglamento de esta cámara, que ustedes
promovieron, dice muy claro en el artículo 55.1 que
corresponde al Pleno acordar la creación de una comisión de
investigación, nada más le corresponde al Pleno, no hace, como
hace la propuesta del Grupo Popular, y continua diciendo en el
punto segundo del artículo que las comisiones de investigación
elaborarán un plan de trabajo y requerir la presencia de personas
a través de la presidencia de la Cámara para oírlas. Vean que
corresponde claramente a la comisión. Y en su punto tercero
también dice que la presidencia de la Cámara, oída la comisión,
podrá dictar las normas de procedimiento oportunas para
ordenar los debates. Incluso en el artículo 56.2 recae en la
propia comisión acordar reducir los plazos de comparecencia.
Está claro a quién corresponde reglamentariamente cada
aspecto. Y al Pleno sólo le corresponde acordar la creación.

Respecto al carácter público o secreto de tales comisiones el
artículo 69.3 del Reglamento es muy clarito,..

(Remor de veus)

... serán secretas las sesiones y los trabajos de las comisiones de
investigación, excepto acuerdo contrario adoptado por la misma
comisión. Está muy claro, exceptuar el régimen general
corresponde a la comisión, no al Pleno, como ustedes pretenden.

Es más, hay una resolución de la presidencia de la Cámara,
de 7 de junio de 2000, durante su primer pacto de progreso,
sobre las comparecencias en las comisiones de investigación, en
su punto primero dice que la Mesa de la Cámara tendrá que
velar porque dentro de las comisiones de investigación quede
salvaguardado, entre otros, el respecto a la intimidad y al honor
de las personas y el resto de derechos constitucionales. 

Por tanto, se debe respectar el Reglamento. Desde el Grupo
Popular no descartamos nada a priori, pero debe ser por el
órgano y el momento procedimental que corresponde, y el
órgano y el momento es en el seno de la comisión de
investigación. Está clarísimo. Forzar esta situación, como
ustedes pretenden, es simplemente una estratagema suya más
para tirar una nueva cortina de humo y hacerse los indignados
e intentar distraer lo importante ajustado al Reglamento, que es
que el Pleno acuerde crear la comisión de investigación como
hoy hará. 

No se lleven sorpresas, como se llevaban cuando el Grupo
Popular manifestó su apoyo a la comisión de investigación
completa. Miren, queda el tiempo que queda para que finalice
la legislatura y ustedes no saben ya qué hacer para poner trabas
a esta comisión de investigación e intentar, no saben cómo,
salirse de esta jaula. 

En el tema de las comparecencias, ¿quién no dice que
dilatoriamente piden ustedes un número tan extenso que
dificulte temporalmente su comparecencia? Y así salen
indignados diciendo que se les ha vetado. Se les ve nuevamente
el plumero, los nervios les llevan a presentar según qué cosas
como hoy.

O lo que previamente cronologio del principio, ¿quién no
dice que para que no se vea su etapa de Gobierno con tal de no
llegar extienden y extienden sus peticiones dilatoriamente?
Miren, por eso hay un plan de trabajo que lo elabora la
comisión, sin impedimentos previos, ¿está claro? Este plan de
trabajo marcará todas las etapas de Gobierno que se investiguen,
todas, y quién comparece de acuerdo al tiempo acordado
también en el mismo plan de trabajo elaborado por la comisión.
Ya está bien de sus burdas estratagemas y sus fuegos de artificio
para intentar distorsionar la realidad.

Únanse hoy, si así lo consideran, ya no lo sé, en lo que
reglamentariamente pueden hacer que es apoyar nuestra
propuesta, más completa, abarca todo y que abarca todos los
diferentes aspectos, incluso al final reitera y todos los contractos
y convenios. Por consiguiente, no hay ninguna exclusión.

Únanse para aprobar en el Pleno, a quién le corresponde, la
creación de la comisión de investigación, después corresponderá
a la comisión lo que le corresponde. Ténganlo claro, luego no se
lleven sorpresas, como le digo, y repito, el Grupo Popular a
priori no descarta nada, pero no sus estratagemas y trabas.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista per
contradiccions. Té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Veramendi, amb tots els
meus respectes, a mi em sap greu que la seva intervenció acabi
sent el hazmerreír d’aquest debat tan seriós que hem tengut
aquí, o que tenim, sobre el tema de la corrupció. Perquè miri, jo
li dic una cosa, és que a mi em fa fàstic ser a una comunitat on
lideram les causes de corrupció, i en lloc de tenir uns dirigents
seriosos que posin punt i final a aquella etapa, que tots hauríem
de voler oblidar, vostès la continuen tapant, però no s’adonen?

(Alguns aplaudiments)
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I vostè diu aquí, que la resolució de presidència, que conec,
amb les comissions d’investigació diu que se tiene que respetar
el derecho a la intimidad de las personas. Per suposat, però i
vostè què pensa que farem? Nosaltres volem que la gent es
destapi políticament, però res més, Sr. Veramendi. I vostè, per
què preveu que nosaltres no respectarem el dret a la intimitat de
les persones?

Miri, també li he de dir, n’ha fet menció la portaveu del
Grup MÉS, respecte del lideratge de les comissions, jo
sincerament, miri, aquí només hi cap parlar quan una majoria,
en aquest cas, absoluta té els vots suficients per treure una cosa
i l’altra. Jo deman al Partit Popular que no utilitzin aquesta
majoria política torticeramente perquè una comissió
d’investigació es converteixi en una comissió d’encobriment de
la corrupció. Això és el que nosaltres no volem que passi.

Bé, ja s’ha demostrat aquí amb altres temes que el Partit
Popular té urticària a la justícia i a la fiscalia, vostès tenen
urticària política, ho hem vist amb les resolucions judicials del
TIL, i de molts altres temes, perquè si tot això que diuen que és
tan irregular per què no ho han portat a la fiscalia o per què no
ho han portat davant la justícia? I no es tracta de dir, a veure, "i
tu més", a veure qui té més causes, no, miri, és que, Sr.
Veramendi, les causes que investiguen la justícia i la fiscalia
són les que són perquè la justícia així ho ha decidit, no perquè
ni vostès ni nosaltres ho haguem decidit així. 

Per cert, seria bo que a hores d’ara el Partit Popular donàs
resposta a les declaracions que la Sra. Cospedal va fer l’any
2010, la Sra. Cospedal va dir que el Partit Popular, essent ja
president del partit el Sr. Bauzá, que “el Partido Popular
regional está haciendo las investigaciones necesarias para
esclarecer lo que pudiera haber dentro del partido”. I, qui
manava llavors? El Sr. Bauzá. I, sap a qui va triar el Sr. Bauzá
per ser la veu i la cara del seu partit el març de 2010 com a
portaveu? Idò, va triar la Sra. Aina Castillo. És que tot és un
cúmul de casualitats amb vostès. Esper que el Sr. President no
tengui amb tot el mateix bon ull que va tenir quan va triar la Sra.
Castillo de portaveu, perquè a l’any 2010 les incorporacions que
va fer a la seva executiva el Partit Popular, Sr. Bauzá, varen ser
cinc exconsellers del Sr. Matas: la Sra. Castillo, la Sra. Cabrer,
el Sr. Fiol, el Sr. José María Rodríguez, que supòs que ja els va
bé tenir-lo allí, malgrat està imputat, a veure si així es carrega
el Sr. Isern, i per últim el Sr. Jaume Font, que ni tan sols està en
el partit.

A hores d’ara, Sr. Veramendi, el Partit Popular no ha donat
ni una sola explicació sobre les investigacions que la fiscalia i
les forces i els cossos de seguretat de l’Estat han entrat a la seu
del Partit Popular a cercar documentació i a cercar factures. Per
què no donen resposta a tot això?

Ja per acabar, home!, dir-los que vostès quan varen projectar
Son Espases, que eren els únics que defensaven que el nou
hospital s’havia de construir en aquells terrenys, és que no varen
preveure ni els accessos, és que vostès no varen preveure ni els
accessos, la Sra. Cabrer va fer un metro que no arribava ni al
nou hospital.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I per últim, dir a la portaveu del Grup MÉS que no es
confongui, que el Partit Socialista va votar a favor de la
comissió d’investigació fa quinze dies i que quan nosaltres
dèiem que no teníem moltes esperances no era per la comissió
d’investigació, sinó que era perquè la majoria absoluta del Partit
Popular va ser la que va votar en contra d’aquella comissió, que
sembla ser que ara obliden.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I, a més a més, va ser i serà el Partit Popular qui amb la seva
majoria absoluta decidirà els que compareixen i els que no
compareixen.

I només vull demanar expressament, Sra. Presidenta, que els
grups es manifestin respecte de la proposta que ha fet la
portaveu del Grup MÉS a les esmenes que la comissió sigui
pública, cronològica i sense vets a les compareixences per saber
si el que votam de la proposta del PP incorpora tot això o no. O
també demanar que la proposta que votarem del Partit
Socialista, com que té dos punts i el segon parla que aquesta
comissió d’investigació sigui pública, per ordre cronològic i
sense impediments amb les compareixences, que es votin els
dos punts per separat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de començar la votació, dir-los que conclòs el debat
procediríem primer a la votació, faríem dues votacions
separades...

Perdó?

(Remor de veus)

Quant a l’esmena in voce que sigui...

Sí, digui.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Només una coseta, Sra. Presidenta, saber si els grups
parlamentaris, en aquest cas el Partit Popular i nosaltres,
nosaltres ja hem dit que sí acceptam les esmenes in voce fetes
pel Grup MÉS respecte que la comissió sigui pública,
cronològica i sense impediments amb les compareixences.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo dir-los una cosa referent a aquest tema, que ja els ho vaig
dir als tres portaveus que són avui aquí que duen el mateix tema
de les comissions d’investigació, entenc que el Plenari el que no
pot decidir és si la comissió d’investigació tendrà aquests tres
caires, és a dir, públic, cronològic... 
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(Remor de veus)

Deixi'm, deixi'm parlar.

Vull dir, una cosa... Deixi'm parlar.

(Remor de veus)

Jo això no ho he dit ara, ho he dit abans, a l’altre plenari fa
quinze dies, quan vàrem parlar d’aquest tema, vaig parlar amb
els tres portaveus i els vaig dir: si s’ha de votar un punt per
obligar que sigui així, el Plenari no és qui per fer-ho, perquè just
té potestat la comissió, tal com diu el Reglament. D’acord?

Una cosa és que vostès diguin que és una intenció de vot,
una declaració d’intencions de cara que la comissió sigui així,
i l’altra que el Plenari tengui potestat per decidir com ha de ser.
És a dir, el que avui decidim nosaltres aquí és si hi haurà o no
comissió d’investigació.

(Remor de veus)

Després... mirin, jo el que... intent que vostès em respectin
perquè jo parl sobre el Reglament de la Cambra, el Reglament
de la Cambra diu que ara en aquest moment som en el Plenari
per debatre i per votar si hi ha o no hi ha comissió. Després, en
el si de la comissió, quan...

(Remor de veus)

Si no els sap greu, puc acabar d’intervenir? Gràcies.

Si avui es decideix, s’aprova la constitució de la comissió,
després, la setmana següent, quan vengui a Mesa es constituirà
la comissió, una vegada constituïda la comissió són els tres
grups parlamentaris que hauran de presentar el pla de treball
d’aquesta comissió, en aquest pla de treball, idò hi haurà la
cronologia, les peticions de compareixença i les peticions de
documentació i es podrà debatre, en el si de la comissió si
aquesta és pública o no és pública, no és lloc el Plenari per
debatre si és pública o no és pública.

El Plenari...

(Remor de veus)

Mirin, m’és molt difícil...

(Continua la remor de veus)

.... m’és molt difícil, de ver, poder-los explicar així tot el
procediment de debat, no estic inventant res nou, basta que
llegeixin el Reglament, per favor. L’únic que dic és, en tot cas,
el plenari podria decidir o podria instar la comissió, però, en tot
cas, seria un suggeriment, perquè en cap cas no és competència
d’aquest plenari això, d’acord? És competència de la comissió.

(Remor de veus)

Per tant, aquest punt, Sra. Costa, el segon punt d’aquesta
comissió seva, que diu: “El Parlament de les Illes Balears
acorda, acorda”, és el que no pot fer aquesta comissió, aquest
plenari.

(Remor de veus)

Aquest plenari el que no pot acordar és que una comissió
sigui una manera, perquè és la comissió qui ho ha d’acordar,
d’acord? Molt bé.

(Remor de veus)

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sra. Presidenta, és que m’ha quedat un dubte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Respecte de la nostra proposta, que té dos punts d’acord i
hem demanat la votació separada, com vostè molt bé ha dit el
nostre segon punt diu que la comissió sigui pública, cronològica
i sense impediments. Es pot votar aquest punt del nostre grup
parlamentari o no? Perquè a mi ningú no m’ha fet arribar que
una proposta que és a l’ordre del dia no es pugui votar. Pregunt.
És que, com diu que unes esmenes in voce en el mateix sentit no
es poden votar, amb aquestes què hem de fer, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

És el que li deia, en aquest punt, allà on diu “El Ple del
Parlament acorda que sigui així”, no es pot votar.

(Remor de veus, petita cridòria i rialles)

Jo entenc...

Senyora..., es pot votar, es pot votar, però vull explicar per
què, però vull explicar per què.

(Remor de veus)

Sra. Costa, no vull dir que no es pugui votar, el que està
clar...

(Remor de veus)

Sra. Costa, el que vull dir és que aquest punt seria que
s’insta la comissió que sigui i ella que ho decideixi.

(Remor de veus i petita cridòria)

Els deman...

(Remor de veus)
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Senyora..., no aquí no hi ha cap escàndol. Mirin, és molt
senzill...,

(Remor de veus)

No, no, no, és molt senzill: és competència de la comissió -
és molt senzill-, és competència de la comissió...,

Sr. Thomàs, vol que interrompem el debat? Vol que
interrompem el plenari? El que no pot ser és que quan jo parli
vostè m’interrompi.

(Remor de veus)

El crid a l’ordre, Sr. Thomàs. Mentre jo intervinc faci el
favor de no dir si és un escàndol o si no és un escàndol, no té
raó.

Sra. Costa, ...

(Remor de veus)

Sra. Costa, aquest punt no és que no es pugui votar, es pot
votar, el que jo li dic és que serà la comissió, en tot cas, la que
decideixi si és pública o no pública, no ho pot decidir el plenari.
D’acord?

(Remor de veus i petita cridòria)

És una intenció política que ara fem aquí, fer la intenció
política...

(Remor de veus i petita cridòria)

Mirin, jo crec que som clara i no importa que vostès facin
renou perquè jo crec que som molt clara: es pot votar sempre i
quan la votació sigui que la intenció política de tots o instar la
comissió que sigui així. Però decidir en aquest moment...

(Remor de veus)

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sra. Presidenta, tal vegada així ho acabam d’aclarir, jo
només deman que les dues propostes del Grup Socialista, els
dos punts es votin per separat, i tant l’1 com el 2 diuen el que
diuen, no el que vostè aquí interpreta que han de dir. I vostè
digui’m si votarem els dos punts com vénen literalment, perquè
a l’ordre del dia és aquesta la proposta de comissió
d’investigació que ha estat publicada en el butlletí.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Sra. Costa..., 

Sí, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres el que demanam, que ho hem
fet in voce, i vostè ens diu que instam, que també el Grup
Parlamentari Popular expressi la seva voluntat de votar que
instem la comissió que sigui pública i que sigui cronològica i
que no es veti cap persona que sigui en el procediment
administratiu ni que hi hagi indicis clars que estigui relacionada
amb el tema que s’investiga. Perquè això és una voluntat
política que hem d’expressar en aquesta cambra, que és la
sobirana. Tots signam en representació del grup i per tant volem
saber si el Partit Popular instarà els seus parlamentaris a
defensar això a la comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fem una interrupció d’un minut i deman, per favor, als
grups, als tres portaveus dels grups que venguin un moment
aquí, per favor. Venguin, per favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, ara votaríem, i ara li demanaré al Sr. Veramendi si
accepta o no accepta l’esmena in voce, ara votaríem la primera
petició de comissió d’investigació, que és la RGE núm.
8742/14, hi ha una petició per part del Grup Parlamentari MÉS
d’una esmena in voce.

Sr. Veramendi?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Con lo que cuesta aprobar una comisión
de investigación en este Parlamento. Mire, esto es lo que se
llama Reglamento, lo que está recogido en este libro...

(Remor de veus i petita cridòria)

Perdone...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vale.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Lo que es surrealista ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi, por favor, explique ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Treinta segundos, creo que han hablado los otros grupos. Lo
que es surrealista es que el Grupo Socialista se ponga a defender
una enmienda in voce del Grupo MÉS, pero vamos...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi, accepta...

(Remor de veus)

Per favor, silenci.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Treinta segundos. Yo creo que he sido muy claro, me sabe
mal si la Sra. Costa o la Sra. Santiago no han seguido el debate,
yo he explicado muy bien lo que corresponde al Pleno y lo que
corresponde a la comisión...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi, por favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... y respetando ese criterio reglamentario lo votaremos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aténgase ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi, ha dicho..., Sr. Veramendi, la acepta..., no,
no, no queda aceptada. De acuerdo.

No s’ha acceptat, d’acord?

(Remor de veus, cridòria i alguns aplaudiments)

Perdonin, passam a la votació de la comissió d’investigació
RGE núm. 8742/14, d’acord? 8742/14, del Grup Parlamentari
Popular, passam a la comissió d’investigació 8742/14 del Grup
Parlamentari Popular. Començam a votar. Votam.

Queda aprovada per 37 vots a favor i 19 en contra.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ara passarem, ara passarem, finalment, sotmetrem a votació
la proposta de creació d’una comissió d’investigació, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, la RGE núm. 8743/14, i la
farem en dos punts: primer passaríem a votar el primer punt. Per
favor, el primer punt.

Queda rebutjada per 32 vots en contra i 24 a favor.

I ara passaríem a votar el segon punt.

Queda rebutjada per 32 vots i 24 a favor.

VI. Proposta de creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre les inversions i l'execució d'obres
públiques amb cost desmesurat (escrit RGE núm. 8770/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista).

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon a la
proposta de creació d’una comissió no permanent d’investigació
sobre les inversions i execució d’obres públiques amb cost
desmesurat, escrit... -silenci per favor-, escrit RGE núm.
8770/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista del Sr.
Antoni Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.
Debemos de convenir todos que el Govern de las Illes Balears
es una auténtica caja de sorpresas, no deja de sorprendernos.
Ahora resulta que, después de haber estado investigando durante
meses lo que ellos llaman sobrecostes de Son Espases, sin haber
encontrado ni una sola irregularidad, ahora quieren que sea el
Parlament quién investigue. ¿Quién tiene absolutamente toda la
documentación de las obras de Son Espases? El Gobierno, no
sólo el Gobierno, sino que también la tiene el Partido Popular
desde la pasada legislatura.

Cuando la Sra. Castillo estuvo en la oposición, reclamó del
Govern que se le facilitara la documentación referida a la
contratación de lo que llaman “el modificado” y recibió toda la
que pidió, y lo sé porque me encargué personalmente de mediar
entre la Sra. Castillo y la conselleria para que recibiera, a su
satisfacción, cuanto pidiera, todo cuanto pidiera. Porque algunos
consideramos que un diputado tiene derecho a obtener toda la
información que desee para su labor de control al Gobierno. Y
a veces, incluso aunque apoyemos a la mayoría, hemos de hacer
todo lo que pueda la minoría para que tenga toda la
documentación que desee.

En esta legislatura, con el Partido Popular en el Gobierno,
disponen de absolutamente toda la documentación, y el que crea
que no, habrá oído la intervención que ha habido hace poco del
Sr. Veramendi, que decía detalles uno a uno, y yo no los he
visto circular por el Parlamento, o sea, no sé cómo le habrán
llegado a sus manos, pero le ha llegado esa información, no por
vía parlamentaria, la tienen toda, no sólo, ya digo, el Gobierno,
sino todos sus parlamentarios. Y la han investigado hasta la
última coma, y les diré cuándo lo hicieron: Sr. Thomàs, usted
tiene la culpa, usted tiene la culpa de que el Govern tenga que
enfrentarse a esta tarea, cuando usted le dijo al Sr. Presidente
que necesitaba 10.000 euros para atender sus hipotecas, el Sr.
Bauzá, al día siguiente ordenó al Sr. Gómez que buscasen
cuánto pudieran para perjudicarle, fue al día siguiente, no
tardaron ni un día. Y ya se sabe, como muy brillantemente
manifestó en esta tribuna, el Sr. Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, en este gobierno hay uno solo que
manda y los demás que obedecen.
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Y como con respecto a Son Espases no encontraron nada, el
Sr. Gómez le dió instrucciones a la Sra. Perelló para que en 48
horas hinchase el llamado caso de “los complementos médicos”,
metedura de pata sin precedentes, que les llevó a un
enfrentamiento gravísimo con el sector, ¿recuerdan? Llegó a
haber huelgas, etcétera, se lo tuvimos que solucionar con una
ley exprés, cambiando la que había presentado porque era
también otra inutilidad. No contentos con el lío que hicieron,
tomaron un acuerdo en el Consell de Govern, ni más ni menos,
para denunciar al Sr. Thomàs ante el Juzgado de Instrucción,
¿recuerdan los titulares? Otro ridículo, el Sr. Thomàs no fue
llamado ni como testigo, ni como testigo, y algunos de los que
están aquí pavoneaban diciendo que habían encontrado la madre
de todas las corrupciones.

Por eso estamos aquí, porque el Sr. Thomàs le dijo al que
manda en el Govern que necesitaba 10.000 euros mensuales
para sus hipotecas, porque todo el trabajo que hicieron en ese
momento, todo lo que estuvieron en ese momento, como no lo
pueden llevar a ningún sitio ahora lo quieren publicitar, no
investigar, lo quieren publicitar, y publicitar con su versión.

Si el auténtico sentido de una comisión de investigación es
que quien no está en el Gobierno, con todo lo que hace el
Gobierno, ¿por qué motivo piden que se investigue lo que ya
han investigado exhaustivamente? ¿Por qué hacen una cosa así,
tan supérflua? Porque están en un apuro, están en un apuro. El
impulso del caso Son Espases, y sobre todo el reconocimiento
por parte de altos cargos del Partido Popular de que la
adjudicación fue un proceso sucio, les ha puesto en un apuro, y
cuando la oposición plantea que hay que intentar aclarar el
asunto, al cerebro del Gobierno, el Sr. Gómez, perdonen el
oxímoron, se le ocurre...

(Rialles)

... se le ocurre sacar un calamar que eche tinta sobre el asunto.
Recordarán hace un par de semanas que el propio Sr. Gómez
decía aquí: queremos que se investigue todo, echemos tinta,
emborronémoslo y que no se sepa al final lo que ha pasado. Por
eso no estamos ante una comisión de investigación, sino ante la
comisión del encubrimiento. Y dicen: si se investiga el amaño
que ha sido reconocido para disimularlo y buscar el todos son
iguales, que es lo que se busca en esta comisión, pediremos que
se investigue “el modificado”, que no es ningún sobrecoste, sino
el precio de los parches que hubo que poner a la incapacidad de
los presuntos corruptos, el precio de esos parches.

(Alguns aplaudiments)

Que, más preocupado por la adjudicación, se olvidaron de
que tienen que poner cosas en los quirófanos y hubo que
ponerlas, y ahora estaremos todos contentos y allí encontrar
según qué tipo de instalaciones en los quirófanos que aquéllos,
los corruptos, que estaban interesados más en manipular la
adjudicación, no estaban atentos. Se olvidaron que había que
adaptarse a las exigencias del Códito Técnico de Construcción,
por ejemplo, detalles de unos cuantos millones de euros,
etcétera. Pero en fin, ningún problema, ya que están interesado
en sobrecostes, les proponemos esta comisión, esta comisión
para que, de una manera más eficaz, separemos, por un lado, la
adjudicación, y por otro lado, los sobrecostes en las obras,
incluido Son Espases, si ustedes quieren.

¿Y por qué no investigar o aclarar lo que ha pasado en otras
obras, por ejemplo, las autopistas famosas de Eivissa, el acceso
al aeropuerto pasó de un presupuesto de 3,93 millones, 3,93 a
66,36, de 3 a 66, y cuando acabe la concesión habrá costado 262
millones de euros, sin contar los 330.000 metros cuadrados que
por descuido cayeron en un campo de golf. Los gastos de
explotación de esa carretera son tres veces superiores al estándar
de este tipo de carreteras.

O el desdoblamiento Eivissa-San Antoni, que pasó de un
presupuesto de 4,71 millones a 93,21 millones de euros, de 4 a
93, un ligero sobrecoste. El contrato supondrá también otro total
de 262 millones y se está retribuyendo en esa autopista un
tráfico superior al real.

Y ¿qué decir del Palma Arena que salió a concurso por 48
millones y costó más de 110? ¿O del metro de Palma, que costó
343 millones, 108 más de los 235 presupuestados, el 46% más?
Y los 235 millones del presupuesto inicial ya tenían un desvío
sobre el primer cálculo de 80 millones. Son así de sobrecostes.

No me interesa a mí saber cuál ha sido el sobrecoste, el
sobrecoste ya lo sé, lo que interesa saber es por qué ha tenido
ese sobrecoste.

Menos mal que paramos a tiempo la opera de Calatrava, que
tenía un presupuesto inicial de 100 millones, perdón, de 100
millones, estamos hablando del presupuesto de la opera de 100
millones, pero tuvo un coste de 1.200.000 euros mayor al que
debería haber tenido, porque pagamos 1.200.000 y no tenemos
nada. Una obra que el 27 de abril se firma el contrato y el 8 de
mayo..., el 27 de abril se firma el contrato y el 8 de mayo se
reciben las facturas, o sea, en ocho días, no, en once, perdón, en
once días, tres facturas de 1.200.000, que se abonan,
curiosamente, en un banco suizo. Ya dirán por qué la Sra.
Santiago piensa en Bárcenas y en Suiza, si es que la factura de
la opera de Calatrava la contrataron con una empresa española,
pero la pagaron en Suiza, la pagaron en Suiza, antecedentes que
tenemos ya.

Y si entramos en esta legislatura, la única obra de
importancia que se ha hecho es el Palacio de Congresos, y sólo
la paralización de las obras durante dos años, según los propios
datos facilitados por el conseller de Turismo, ha costado
470.265 euros más al mes, o sea unos 10 millones de euros más.

Pero bueno, ya que hoy vamos de hospitales, repasemos
costes y sobrecostes de hospitales. ¿Cuál ha sido el coste por
metro cuadrado de Son Espases, incluyendo el modificado?
1.360 euros por metro cuadrado, 1.360. Pero esperen, ¿cuál fue
el coste del Mateu Orfila? En vez de 1.360, 1.730 euros con
unas modificaciones que supusieron un 52% de elevación del
coste final, un 52% de elevación, y de éste no han pedido nada.
A lo mejor es que lo hicieron ello, a lo mejor.
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Hospital de Inca, vamos al de Inca, 1.810 euros el metro
cuadrado -recuerdo Son Espases 1.360. Las modificaciones
supusieron un incremento del 46% del precio inicial, 46%;
tampoco lo han puesto, creo, en esta comisión que pedían hoy,
¿por qué debe de ser? Lo debieron de hacer, el Partido Popular.

(Remor de veus)

Sigamos. El Hospital de Formentera. Es que no hay uno.
Hospital de Formentera. Coste: recuerdo, 1.360 Son Espases,
Hospital de Formentera 4.741 el metro cuadrado, y las
modificaciones supusieron un 60% de incremento del coste
inicial, ¡60% del coste inicial!

(Més remor de veus)

Tampoco está en la comisión de investigación que han
puesto hoy, la que va a arrojar luz, la que va a arrojar luz. No
está, tampoco. No han dicho nada de todos estos hospitales,
señores del Partido Popular. Espero que no sea porque todos los
construyeron ustedes.

Miren, les hago una propuesta en positivo, vamos a hacer
una propuesta en positivo porque no me interesa saber estos
datos, que ya los sé; vamos a hacer algo en positivo. Miren,
vamos a ver qué ha pasado en cada caso pero con una finalidad,
con una finalidad clara, establecer una serie de recomendaciones
para evitar que vuelva a suceder: que modifiquemos las normas
que podamos, que propongamos modificar las normas que haga
falta y que establezcamos los protocolos adecuados para que la
contratación pública no nos pueda dar sorpresas. De los casos
que he enunciado no me interesa conocer las cifras, que más o
menos todos las conocemos, unos más otros menos, pero todos
las conocemos; los que no debe interesar es entender qué ha
pasado, por qué se dan esos sobrecostes en obras públicas para
que no vuelva a suceder. Y ahora me tendrán que decir, señoras
y señores diputados, especialmente señores del Grupo
Parlamentario Popular, si lo que quieren es que hagamos algo
constructivo, que saquemos unes conclusiones que puedan
servir para que futuros gobiernos lo hagan cada vez mejor, o si
nos tenemos que embarrancar en un “y tú más”. 

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixació de posicions, per part del
Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. No m’arrib a acostumar, i quan m’hi
acostumi per ventura serà tard, però no m’hi arrib a acostumar;
ja explicaré el perquè. 

Bé, primer he d’anunciar que votarem a favor, òbviament.
Dos, no m’arrib a acostumar perquè crec que aquestes darreres
setmanes hem ofert un espectacle lamentable, tots plegats un
espectacle lamentable, molt mal d’entendre per la ciutadania i
crec que absolutament criticable.

Passem a la cronologia dels fets: a l’estiu surt la màxima
responsable de la sanitat balear, la Sra. Aina Castillo, i
transcendeix que ha confessat davant la Fiscalia una vergonyosa
actuació, jo diria que la més gran causa de corrupció, i ja és dir
molt, que ha vist mai aquest país, i ja és dir molt, perquè el que
hem vist, el que hem vist, no té límit, i la Sra. Aina Castillo
confessa que l’obra pública més grossa que hi ha hagut a
Balears, la més grossa, la que haurem de pagar durant 30 anys,
la que quan vas allà necessites 20 minuts per aparcar i arribar
fins on és el teu malalt, el teu parent al llit, necessites 20 minuts,
que jo no sé com una persona major ho pot fer, pot arribar allà,
idò aquest hospital que haurem de pagar 30 anys, aquest
hospital és fruit de la corrupció, l’obra pública més grossa; un
sopar ignominiós a la llotja del Bernabeu, finals de copa
d’Europa i tal, i durant 30 anys haurem de pagar això, tots. Cada
vegada que anem a l’hospital haurem de recordar això; cada
vegada que vagis a veure un metge, un malalt, un parent teu
hauràs de veure això. Això, primer.

Davant això la Sra. Santiago, que estava de guàrdia el mes
d’agost, va tenir l’habilitat de proposar la comissió
d’investigació que avui s’ha aprovat. Un comentari sobre la
comissió d’investigació: esper que no sigui secreta, esper i desitj
que no sigui secreta. Amb la revolució francesa es va aconseguir
que els judicis no fossin secrets, fins aleshores els judicis eren
secrets; això volia dir que eren opacs per a l’opinió pública, el
jutja podia fer i desfer el que volia; es va aconseguir que fossin
públics. La comissió d’investigació ha de ser pública per a
vergonya de tots nosaltres, ha de ser pública, i tota la premsa ha
de poder entrar allà i tots els ciutadans han de poder entrar... Sí,
no n’hi ha molta, no, no n’hi ha molta, Sr. Fidalgo. És allà deçà.
Bé, igual que el Govern tampoc no hi és, llevat de la consellera
d’Educació, que li agraesc la seva presència.

(Remor de veus)

Idò aquesta comissió ha de ser pública, tots els ciutadans hi
han de poder entrar.

Davant això es du a votació la setmana passada i el PP diu
que també s’ha d’investigar el pont. Bé, la Sra. Santiago diu que
bé, beníssim, o sigui, encara “tu més”, i llavors ve el PSIB i diu
que no i que s’ha d’investigar a partir del 2003. Nosaltres no
tenim cap problema que s’investigui tot, cap problema, però ens
pareix tot molt poc seriós, tot molt lamentable, un espectacle
que no és apte per a menors, la veritat, i que el mateix dimarts
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matí després d’això feim carreres a veure qui duia una votació,
una a les 9,15, l’altra a les 9,23..., com l’Usain Bolt. La veritat
és que això, tot l’espectacle, tot plegat, és molt lamentable, però
molt lamentable, eh?, i ja diran que jo no m’hi acostum, però és
que no m’hi acostum!, jo no m’acostum a veure aquests
espectacles, anava a dir quasi pornogràfics. No, no, no, és que
és això. No ens podem posar d’acord en un tema que és tan greu
com això i feim una investigació seriosament, pública, què ha
passat, què ha deixat de passar i què hem de fer sobretot perquè
no torni a passar? Duim 15 dies fent no sé què, no sé què.

Un to, Sr. Veramendi... Miri, jo no crec que sigui correcte,
sí, Sr. Veramendi, sí, no crec que sigui correcte, no crec que
sigui correcte aquest to entre burleta..., li he de confessar que he
rigut, també, i llavors sentia remordiments per haver rigut per
aquest tema, perquè, escolti, és un tema molt seriós, i aquest to
burleta, sí, sí, Sr. Veramendi, no crec que sigui el correcte. És
un tema molt seriós, molt seriós. Durant 30 anys haurem de
pagar corrupció, i em sap greu perquè he rigut i no hauria
d’haver rigut. No podem riure d’això, és un tema molt seriós i
molt greu. Miri, és que tenim 12 persones a la presó, 14; tenim
la Sra. Maria Antònia Munar, el Sr. Josep Cardona, el Sr.
Miquel Nadal, el Sr. Bartomeu Vicens, el Sr. Francesc Buils, la
Sra. Antònia Ordinas, el Sr. Kurt Vianne, el Sr. Felip Ferrer, el
Sr. Jaume Massot, el Sr. Jaume Gibert, el Sr. Antoni Rabassa,
la Sra. Margarita Sotomayor i el president, el Sr.  Matas. En
tenim 14, dos presidents a la presó. No podem fer gens ni mica
de to burleta ni riure. És molt greu, tenim delinqüents, que ens
han presidit, a la presó. No m’arrib a acostumar i no em vull
acostumar!

Jo deman seny, sentit comú, que aprovem aquesta comissió,
facem una feina de bon de veres, i ens posem d’acord en allò
que ens demana la ciutadania, que és que no hi hagi més
corrupció i que no torni a passar això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Carlos Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, vicepresidente. Hoy los socialistas se han superado.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

En funciones. Han votado...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...en contra de la comisión de investigación, los únicos. Se han
quedado totalmente solos.

(Remor de veus)

Ahora debatimos una propuesta sacada por el Grupo
Socialista de la chistera como una cortina de humo más fruto de
su huida hacia adelante de estos días ante la ansiedad...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...por la creación de la comisión de investigación...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...de todas las etapas del Hospital de Son Espases. Sus
nervios, su improvisación y su continuo papelón les llevan
lamentablemente a ello.

Sr. Diéguez, (...). Hoy usted ha hecho de abogado del
portavoz adjunto de su grupo. Es muy significativo, es muy
significativo. Ha hecho de abogado, que es su profesión, por
cierto. Yo quiero hacer una pregunta: ¿qué hace usted en los
plenos? Le pregunto qué hace porque he explicado las cuantías
de su sobrecoste en Son Espases, ¡y es suyo, y es suyo! ¿Que
intenta menospreciarlo? Haga lo que quiera.

Y, Sr. Mas, con todo el respeto, cambie el discurso de recién
llegado. Llevamos ya meses oyéndolo, con respeto se lo digo,
pero, bueno, como argumento repetitivo no está mal.

Miren, a la carrera montan una iniciativa de petición de
comisión de investigación diciendo “de todas las obras públicas
que tengan sobrecoste desde 2003". Su escrito de petición lo
justifican con cinco escasas líneas que, además, no dicen nada,
nada más. Tenían que presentar algo y lo presentan. Es tal su
desbarajuste que ni dicen a qué ámbito de obras públicas se
refieren; ni autonómicas, ni insulares, ni locales, ni lo aclaran en
su petición. Además ustedes mismos dicen, literal ¿eh?,
“detallando las obras públicas que se quieran investigar”. ¿Pero
qué es esto, esta inconcreción? ¿Qué han presentado? Además
¿por qué desde 2003 y no su primer pacto de progreso, del cual
se podría hablar también mucho?, como el fracasado
intercambiador de autobuses de Calvià, con un alto coste y por
el que todavía no pasa nadie.

(Remor de veus)

Es tal su improvisación para correr un tupido velo ante lo de
Son Espases que no se han parado a preguntarse por qué la
pasada legislatura, que tenían mayoría parlamentaria con su
vodevil de pacto, si era tan necesaria no montaron esta comisión
de investigación. ¿Saben por qué?, porque antes no les interesó,
ni ahora tampoco les interesa, y lo sé muy bien y no explicaré
más. Sólo la presentan...

(Remor de veus i rialles)



6616 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 141 / 7 d'octubre del 2014 

 

Sí, sí, sí. Sólo la presentan para tenerla presentada y ver que
se creen que pueden sacar con ella. Incluso en su punto segundo
presentan esa letanía no ajustada al reglamento que han
intentado dilatar la comisión, tan reiterada ahora, que antes ni se
les ocurrió. Cierto, van a remolque del Grupo MÉS, que
también pretendía autoenmendarse el otro día verbalmente. 

Hablan de transparencia y rendición de cuentas; ¿ustedes,
que sus actuaciones son tan opacas, y al reciente debate sobre la
comisión de investigación del Hospital de Son Espases me
remito? ¿Ustedes, que negaban al respecto continuamente
información al Grupo Popular en la oposición y decían que no
debía conocerse la información? ¿Ustedes, que negaban
continuamente su sobrecoste? ¿Ustedes, que eludían controles
públicos ocultando información, como al órgano fiscalizador
que es la Sindicatura de Cuentas?, ¿o al Consell Consultiu?, ¿o
a la Comisión Balear de Medio Ambiente, entre otros? El hit
parade del sobrecoste lo hicieron ustedes y se llama Son
Espases, 280 millones de euros públicos; ¡lo hicieron ustedes!,
es el hit parade.

Sra. Portavoz socialista, que no le interesa mucho el debate,
supongo que le sonará ahí fuera el caso Peaje, el supuesto
desvío de fondos públicos en la carretera de Manacor. A sus
autores imputados ustedes los tenían como miembros de su
gobierno insular y en su Consell Executiu.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Además usted misma...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...y tres miembros de su grupo aquí presentes votaron en el
pleno aprobar el alto sobrecoste de esta carretera, a pesar de los
demoledores informes que dictaminaron la irregularidad de esta
alza, coincidiendo que se produce una modificación ilegal de la
obra y de presupuestos, y entre otras más no seguir los trámites
preceptivos. Sus manos alzadas aprobaron ese escandaloso
sobrecoste, que se encuentra en los tribunales penales y
administrativos.

(Contínua la remor de veus)

Nunca han dado una explicación al respecto, a pesar de que
el Grupo Popular les pidió que auditaran la obra...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, els pregaria silenci, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...como hicieron con la autovía de Ibiza. Menudo doble rasero
tienen. 

Por cierto, lo han sacado ustedes: hablando de las autovías
de Ibiza, éstas se rigen por un peaje a la sombra. Bien, en sus
pliegos, la cláusula -la cito- 55.5 fijaba un límite de pago
independiente de los vehículos que pasaran, cláusula muy
correcta que podía impedir permitir ahorrar dinero a la
administración. En 2008, gobernando el pacto de progreso, se
produce el primer pago, y al ver que le número de vehículos
sobrepasaba el límite, el entonces conseller socialista de Obras
Públicas, aquí presente, incomprensiblemente se salta el límite
establecido y paga según vehículo. Busca informes que avalen
su actuación, la Abogacía y la Intervención de la comunidad le
dicen que ha de aplicar la (...), que beneficia a la administración,
pero del 2008 al 2011, a pesar de las advertencias técnicas,
sigue pagando saltándose el límite. El 1 de junio de 2011, con
un gobierno en funciones, este conseller socialista hace una
resolución interpretativa para avalar lo que había hecho hasta
ahora, diciendo que puede saltarse el límite que lleva tres años
saltándose. El actual gobierno se encuentra este pastel e insta la
lesividad de esa resolución ante los tribunales; hasta que éste se
anule se estará pagando como estableció el conseller socialista.
Por tanto, un sobrecoste muy alto que llevan pagados y
pagaremos todos los ciudadanos hasta que se anule. Las arcas
públicas así lo cargan. Ahora no hacen ese “buuuu!” que hacen
antes.

(Remor de veus)

Incluso ese mismo conseller socialista desvió 11,5 millones
de euros de una partida finalista de 14 millones de euros enviada
por el Ministerio de Fomento para pagar el dique de Ciudadela,
sólo transfirió 2,4 millones de euros a Ports IB, y el resto a otros
gastos de su conselleria. Fruto de ello, y al no justificar esta
actuación, el Ministerio de Economía se negó a entregar una
segunda partida de 16 millones de euros de este convenio. Este
gobierno está intentando arreglar el desaguisado para poder
destinarlos a pagar esta obra, que además tuvo un considerable
sobrecoste por las sucesivas modificaciones hechas por el
gobierno del pacto. Ha costado 98 millones de euros más de lo
presupuestado inicialmente. Además se han de añadir otras
actuaciones pendientes.

No quiero dejar de hacer mención al nonato tranvía de
Palma de Mallorca, gestionado por responsables del PSM, un
proyecto desmesurado y sin consenso en su trazado, con un
amplio rechazo vecinal y de los comerciantes. Su coste suponía
la friolera de 180 millones de euros. Sólo recibieron 35 millones
de euros para este proyecto, que acabaron 30 millones de euros
desviados irregularmente a la obra de su tren de Llevant, que ha
tenido que arreglar este gobierno; 3 millones de euros los
pulieron en viajes, comidas, informes y publicidad, y 2 millones
de euros en el estudio y la redacción de proyectos. Este
sobrecoste no sirvió para nada más que para tirar fondos
públicos. 

Punto y aparte es la gestión de las obras ferroviarias llevada
a cabo por responsables del PSM la pasada legislatura, una
intervención entera se requeriría para describirlas. Más que
sobrecoste fue un escándalo y despilfarro continuado, una fiesta
ferroviaria, denunciada desde el principio por el Grupo Popular.
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Los números cantan esa mala gestión y la gran deuda que
dejaron; dejaron 344 millones de euros en deuda bancaria y
117,6 millones de euros en deuda por obras. Gastaron 8
millones de euros en proyectos que no tenían financiación, o
11,5 millones de euros en estudios externos. Citaré como
ejemplo los 1,43 millones de euros gastados en un estudio
informativo de un supuesto corredor ferroviario de Migjorn, que
ni tenia financiación para hacerlo ni era viable. 

El cenit se produce cuando mediante el convenio ferroviario
con el Gobierno del Estado de 2008, en vez de destinarlo a
cuestiones necesarias, como era electrificar la red ferroviaria,
ponen en marcha una actuación faraónica, inviable económica
y socialmente, como su tren de Llevant, con un coste de 190
millones de euros más trenes a medida. Suponían 216,62
millones de euros. Suma y sigue. La pusieron en marcha
irresponsablemente sin tener la financiación necesaria, ya que
era un convenio de intenciones que no estipulaba cantidades
concretas; fueron así capaces de licitar hasta 221 millones de
euros, habiendo recibido sólo una cuarta parte, 54,5 millones de
euros. Además lo pusieron en marcha sin estudio previo de
demanda y con un desorden en los proyectos constructivos. Fue
un auténtico sobrecoste total, ya que se tiró dinero público para
nada, ya que sólo ejecutaron un 20% del proyecto y tuvo ese
alto coste y sin financiación, además del grave impacto
ambiental y paisajístico en la zona; por no decir -suma y sigue-
de la desproporcionada flota de trenes que compraron: se
gastaron 101 millones de euros. Una de las adquisiciones, por
valor de 75,8 millones de euros, está en los tribunales por
presuntos graves delitos que pueden llevar una inminente
imputación de cargos del PSM, como recientemente salió en
prensa. Como otra causa penal, también, sobre el puente del tren
en Palma, con la imputación, entre otros, del portavoz de MÉS
en el Consell de Mallorca.

Los responsables de movilidad del PSM convirtieron su
etapa en un auténtica maquinaria de gasto y de altos cargos; dos
gerentes tenía SFM, uno de cada partido, produciendo un total
despropósito con graves consecuencias económicas para las
arcas públicas de nuestra comunidad, y una pérdida de tiempo
que generó muchos problemas que este gobierno está pagando
y solucionando los problemas que generaron, como con el
corredor verde, de inminente inauguración, convirtiendo un
problema en una solución.

Finalmente quiero recordarles que el pasado 25 de
septiembre, hace 12 días escasos, en el Parlamento de Andalucía
el Grupo Socialista e Izquierda Unida han impedido con su voto
mayoritario que se pueda constituir una comisión de
investigación parlamentaria pedida por el Grupo Popular sobre
nada más y nada menos que el posible fraude e irregularidades
en las subvenciones a los cursos de formación a desempleados
otorgadas por la Junta de Andalucía, gobernada por los
socialistas, durante el período 2004-2012, uno de los escándalos
en sede judicial penal de mayor envergadura y repercusión
social.

Por tanto no vengan aquí a intentar dar falsas lecciones de
transparencia y sacarse propuestas improvisadas como cortinas
de humo para intentar desviar, porque nadie, nadie, les cree, y
por eso están y seguirán estando donde están, que es en la
oposición.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar el debat té la paraula el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quiero agradecer al
Grupo Parlamentario MÉS su apoyo a esta iniciativa, y decirle
que si habla de espectáculo lamentable, espérese que no hace
más que empezar, que lo que viene ahora es estrategia Gómez,
o sea, que va a ser un completo desbarajuste, ya lo verá usted en
la comisión de investigación.

Mire, Sr. Veramendi, no me ha contestado, yo le he hecho
una propuesta en positivo muy clara, le he hecho una propuesta
en positivo, usted iba tan obcecado mirando al trapo que no se
ha dado cuenta de dónde estaba lo más importante de este
debate; evidentemente me ha intentado hacer un debate de esos
de “y tú más”, “y tú más”, no tiene nada y quiere trasladarnos
ahora también hasta lo de UM, cuando..., hasta lo de Unió
Mallorquina nos quiere trasladar ya, como no encuentran ya van
trasladando, cuando yo recuerdo en esta misma cámara que
cuando nuestro gobierno, el gobierno, el pacto anterior, expulsó
a Unió Mallorquina de todas partes, el Grupo Parlamentario
Popular estuvo aquí defendiendo que por qué los habíamos
echado, qué quería decir eso. ¿No se acuerdan del debate de los
cátaros, se acuerdan?

(Remor de veus)

Era el Grupo Parlamentario Popular el que decía que no
tenían que haber hecho eso.

Miren, no hablemos más de las autopistas de Eivissa porque
quiero llegar a conclusiones positivas, pero lo hicieron muy
bien, lo hicieron muy bien, lo hicieron tan bien que hasta le
pusieron quitanieves, ¿se acuerda?, les pusieron quitanieves a
las autopistas de Eivissa. Y tan bien lo han hecho, incluso en
esta legislatura han seguido haciéndolo tan bien que han hecho
unas obras de drenaje, las han inaugurado y el día 26 de
septiembre, el túnel del Puig d’En Valls tenía cuatro metros de
agua, ...

(Remor de veus i algunes rialles)

... cuatro metros de agua, Sr. Veramendi, lo bien que lo hacen,
pero es lo mismo, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien.

(Remor de veus)
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Miren, Sr. Veramendi, no nos hace ninguna aportación
positiva, ¿alguién conoce que nos haya hecho el Sr. Veramendi
alguna aportación interesante para los ciudadanos durante toda
la legislatura?

(Remor de veus)

Lleva tres años haciendo oposición a un gobierno que ya no
está. ¡Váyanse con dignidad, les quedan cuatro o cinco meses,
les quedan cuatro o cinco meses, váyanse con dignidad, váyanse
con dignidad, váyanse con dignidad, les queda muy poco
tiempo, aprovénchenlo para salvar por lo menos algo de
dignidad!

Miren, sólo se entiende que haya irresponsabilidades para
hacer debates como este en un jardín de infancia, donde el
argumento más poderoso que dicen, el argumento que habrán
oído decir siempre es el de “uy, están nerviosos”, y se vuelven
como locos, cuando dan un argumento de esa profundidad... Y
si uno sale aquí y dice: es que los de la oposición no saben leer,
es el delirio, es el delirio cuando alguién sale aquí y dice un
argumento tan poderoso como no saber leer, lo habrán visto
todos ustedes, todos ustedes han aplaudido cuando se han dicho
argumentos de esos. Luego no les extrañe que pase lo que ha
pasado aquí hoy, no les extrañe porque lo incitan.

Miren, a veces, las más, uno presenta iniciativas que sabe
que no van a servir para nada y lo hacemos cada día, porque si
no lo hicieramos faltaríamos a nuestro deber. Yo esta legislatura
he hecho dos leyes, una desde cero, otra trasladada de otro sitio.
Y mucha gente me preguntaba cuando hacía aquella ley que
hacía desde cero y que estuve no sé cuántos meses haciéndola:
¿por qué la haces si sabes que no te van a hacer ni caso? Porque
es nuestra obligación, porque es nuestra obligación hacer
propuesta en positivo, porque es nuestra obligación traer aquí
cosas y traer proyectos y propuestas que, aunque sabemos que
la mayoría no las va a aprobar, traerlas y someterlas a votación.

Hagamos algo positivo, nosotros hemos cumplido, cumplan
ustedes ahora.

Cuando veo la cantidad de problemas que hay en la calle y
que no somos capaces de ofrecer nada en positivo, nada, porque
no va a salir nada en positivo de todo esto, nada, realmente da
una cierta depresión política ver..., no sale nada positivo de este
parlamento, nada, nada. Nosotros tenemos una parte de
responsabilidad, pero quien más responsabilidad tiene es quien
gobierna, que es quien tiene la mayoría. La legislatura pasada
yo me sentaba como portavoz del grupo parlamentario que daba
apoyo al Gobierno, más de veinte leyes sacamos por
unanimidad, más de veinte leyes, y algunas que el Grupo
Parlamentario Popular había mostrado su rechazo radical en
contra, y sacamos más de veinte leyes por unanimidad. Esta es
la tarjeta que presentamos nosotros, ¿qué van a presentar
ustedes cuando se vayan? Follones, follones...

(Remor de veus)

... el Gobierno follonero, es esto, follones, solo hacen líos, solo
traen líos cada día.

Miren, señores del Grupo Parlamentario Popular, y me sabe
muy mal decirlo, me sabe muy mal decirlo en esta cámara, se
están convirtiendo en un problema para la democracia; no se
merecen el apoyo que les han dado los votantes, porque no
hacen nada positivo para los ciudadanos, nada, en lugar de
intentar ayudar a la transparencia la bloquean, en lugar de crear
una comisión de investigación crean una comisión de
encubrimiento, porque eso y no otra cosa, y lo sabe todo el
mundo, ¿pero a quién van a engañar con cuatro consignas? A
nadie, no van a engañar a nadie, todo el mundo lo sabe, los
medios de comunicación, los ciudadanos, todo el mundo sabe
dónde estaba la corrupción en el caso de Son Espases, todo el
mundo sabe dónde se han ido los sobrecostes más exagerados,
todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe.

Señores del Grupo Parlamentario Popular, señores del
Gobierno y Sr. Presidente, ¿es que son totalmente incapaces de
hacer algo positivo para los ciudadanos? La respuesta es sí.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 32 vots en contra i 22 a favor.

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