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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 9068/14,de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a jornada de treball sobre Govern Obert.

Primera pregunta, RGE núm. 9068/14, relativa a jornada de
treball sobre Govern Obert, que formula el diputat Sr. Alejandro
Sanz i Benejam del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula,
Sr. Diputat.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. La transparencia, el acceso a la información pública
y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales
de toda acción política. Los países con mayores niveles en
materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan
con instituciones mucho más fuertes que favorecen el
crecimiento económico y el desarrollo social. La transparencia
resulta imprescindible para recuperar, aún más, la confianza de
los ciudadanos en la administración y en la actuación pública.

Las diversas acciones llevadas a cabo en esta legislatura para
acercar más el Govern a los ciudadanos están dando sus frutos
y muestra de ello hoy podemos decir que la administración
autonómica es mucho más transparente en su gestión. 

Los índices de transparencia internacional a España analizan
los resultados por comunidades autónomas, y como muestra de
ello dos datos, con el pacto de izquierdas en el 2010 Baleares
estaba a la cola en índice de transparencia, 53 puntos sobre 100.
Hoy, con un gobierno del Partido Popular en 2014 se sitúa entre
las primeras comunidades autónomas en índice de
transparencia, 93 puntos sobre 100. 2010, 53 puntos sobre 100
en índice de transparencia; 2014, 93 puntos sobre 100.

Por todo ello, ¿qué valoración hace el conseller de
Administraciones Públicas de la jornada del trabajo celebrada
recientemente sobre Govern Obert? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la valoració que fa el Govern és
molt positiva d’aquesta jornada. La conselleria va organitzar la
jornada de Govern Obert, un nou model d’administració, i ho va
fer conjuntament amb l’Associació d’Interventors i Secretaris
de l’administració pública amb un programa complet de taules
rodones, xerrades i ponències perquè consideram que és bàsic
per a la conselleria, per al Govern i per a totes les
administracions i també per als funcionaris públics conèixer els
pilars de la nostra feina per aconseguir una administració més

transparent i per arribar a la participació i la colAlaboració
ciutadana. Aquestes jornades varen suposar una oportunitat
important de debat entre l’administració i els funcionaris, que
són una peça fonamental en el bon funcionament de
l’administració pública, i per tirar endavant també aquesta
demanda ciutadana, per encausar aquesta demanda ciutadana
d’un nou model de gestió, de transformació de l’administració
pública. Crec que tots podem coincidir que en aquests tres
darrers anys s’han donat passes importants per ser una
administració pública més transparent, per apropar-se a tots els
ciutadans i que les Illes Balears han avançat de forma
significativa en aquest rànquing de transparència que el Sr.
Diputat ha citat entre les comunitats autònomes d’Espanya, que
hem passat del lloc quinzè al sisè, formam part de les regions
que tenen un excelAlent en transparència.

Aquest govern ha posat en marxa una sèrie de mesures que
van en aquesta línia, la creació del portal de transparència, el
portal de participació ciutadana així com el decret de
simplificació documental, elaborant també el Pla director de
simplificació administrativa. Parlam de transparència, parlam de
participació i de rendició de comptes, però és més, ja que
continua fent feina en l’accessibilitat i en la simplificació
administrativa, que és un dels altres objectius que crec que
compartim tots. 

El concepte de Govern Obert parteix de la transparència de
les dades obertes, de la reutilització de la informació i
d’articular sistemes de participació ciutadana. Les jornades
informatives que es programaren, una sèrie de conferències, de
taules rodones, durant les quals els ponents aportaren la seva
visió des de diferents punts de vista, des del punt de vista de
l’administració, des del punt de vista també de la fiscalització
de la intervenció de la secretaria. 

En resum, senyores i senyors diputats, va quedar clar que els
eixos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 9074/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Projecte de llei agrària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 9074/14, relativa a projecte de
llei agrària, que formula el diputat Sr. Jaume Carbonero i
Malberti del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sr.
Diputat.
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bon dia. Aquesta llei
que ha fet del sector agrari parteix d’un parany, quan va
presentar la Llei del sòl va dir que mancava la regulació del sòl
rústic perquè això seria objecte d’una llei posterior i a posta.
Després no va ser així i varen ficar dins la Llei del sòl la
legalització dels xalets rurals. Però per què no va incloure la
regulació del camp dins la Llei del sòl com fa tothom? Perquè
això que vol fer ara no hi cap a la Llei del sòl, no hi caben
aquests usos complementaris sense declaració d’interès general
i vostè ja està prou escalivat que l’Advocacia de l’Estat, de
Madrid, li cridi l’atenció per repetits incompliments de la
legislació estatal bàsica.

Així que ara ho intenta per un altre cantó amb la mateixa
idea, sòl rústic com a suport d’activitat turística que
tergiversaran encara molt més un recurs preuat i escàs, la nostra
terra, el nostre paisatge. Aquest projecte de llei torna a estar
farcit d’indeterminacions jurídiques i de contradiccions, la
seguretat jurídica de la seva legislació és una paradoxa, la
veritat jurídica es deriva d’una mentida amoral. Ja coneixem la
llei, ara ja sabem que l’esmenaran per incloure temes que res no
tenen a veure amb la matèria que es legisla i, a més, més
desregulacions. 

Per aclarir conceptes, voldria que em contestàs amb tot el
rigor que sigui capaç si mantindran la redacció a l’article 86, és
a dir, que les activitats complementàries vinculades a una
explotació agrària preferent només podran tenir lloc en les
edificacions existents quan aquesta llei entri en vigor. Em pot
contestar que sí, que no o que no ho sap i que per això no
contesta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carbonero, sí, només es
faran les activitats agràries, les activitats complementàries en
destí, allotjament, etc., dins edificacions existents. Sí. Per tant,
ho sé perfectament i això és el que diu la llei. 

Després, dir-li que és una llei agrària, agrària, jo entenc que
això a vostè li costi entendre-ho, però és una llei agrària, no és
una llei urbanística. El problema, li he dit algunes vegades, el
problema és de la visió urbanita i urbanística d’alguna gent que
intenta fer veure que la Llei agrària és urbanita i urbanística, i
no ho és. Per desgràcia els darrers trenta anys hem patit aquesta
visió de gent com vostè, Sr. Carbonero, i això ho hem de
canviar. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, té la paraula. Sr. Diputat, no vol intervenir?
D’acord.

I.3) Pregunta RGE núm. 9077/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressuposts generals de l'Estat 2015 (I).

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 9077/14, relativa a
pressuposts generals de l’Estat 2015, que formula el diputat Sr.
Damià Borràs i Barber del Grup Parlamentari Socialista. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. Dia 24 de gener el Govern
Rajoy va pujar la taxa d’ajudes a la navegació marítima, que
paga gairebé tothom que va per la mar, un 128%. Dia 11 de
febrer vostè va dir aquí, conseller, que havien encarregat un
informe jurídic, en sabem res? Dia 25 de febrer va afirmar que
estava absolutament en contra de la pujada i que vostè i el
president tendrien una reunió amb la ministra. I a Eivissa, dia 13
de març, va explicar que la pujada seria revertida als pressuposts
de l’any que ve. Ha tornat anar de farol i ha tornat a perdre
l’envit, la pujada bruta es manté, sobretot per a la gent d’aquí,
més de vint-i-cinc mil embarcacions, perquè els iots de bandera
estrangera en trànsit milloren un mica per raons jurídiques, i
després bravegen vostès de patriotes. Tocats i enfonsats.

Considera, conseller, que defensa bé els interessos de les
ciutadans i els ciutadans?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè ja sap i ha
recordat, estam totalment en contra d’aquesta pujada i
continuarem tenint les reunions que siguin necessàries perquè
sigui retirada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, hauríem de tenir una mica de presa perquè els
pressuposts per a 2015 són la darrera voluntat política del Sr.
Rajoy i no ens deixa ni la legítima. Presentaran els mateixos
diputats del PP que varen aprovar la pujada, una esmena in
extremis? Votaran l’esmena del PSOE? No es tirin més farols,
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conseller, qui ho paga i ho pagarà és la indústria de l’activitat
nàutica, “el mayor varapalo fiscal contra el sector de la
náutica”, n'han dit els clubs, i ho paga i ho pagarà tanta i tanta
gent que a les nostres illes viu de la mar, estima la mar i cuida
la mar, la mateixa gent que han expulsat vostès de Calanova i
que volen, que volien i volen treure de Cala Bona, de Sa Ràpita,
de Fornells, de Sant Antoni i de tants de ports com volen
privatitzar, la gent que volen fer fora d’El Molinar.

La seva política turística posa preu a les escales i ports de les
nostres illes, la seva política de connectivitat cada vegada ens
aïlla més i la seva política nàutica ens vol privar de la relació
amb la mar, ens vol privar de ser illencs, obnubilats p'El Dorado
dels grans iots de luxe Florentino deixen al paire la gent que té
barca i abandonen els petits empresaris i comerciants dels ports
a la seva sort. El pilot que dirigeix el Govern és un Apostolos de
la intransigència que s’enfonsa amb el seu propi Prestige mentre
es resigna a les prospeccions, és el capità aranya. Mentre tot
sotsobra abandona la gent com qui abandona el Costa
Concordia, pitjor, mentre fuig cap endavant destrueix la costa
i gangrena la concòrdia. 

La brutal pujada de la taxa és un abús més contra el que és
incapaç de fer res aquest govern naufragat que ha encallat les
nostres illes amb la seva incompetència i fanatisme. No hi ha
cap servei de salvament, cap SASEMAR que sigui capaç de fer
surar aquest govern. Algú haurà de rescatar les ciutadanes i els
ciutadans del naufragi social que vostès han provocat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo li demanaria que
defensi igual que defensa ara els interessos del sector nàutic
quan governen, que fan tot el contrari. 

(Remor de veus)

Sí, sí, miri, vostè sap perfectament que duim tota una sèrie
de mesos amb reunions,  que hem traslladat aquesta preocupació
a la ministra, al secretari d’Estat, fins i tot al nou secretari
d’Estat, i li llegiré el que li vàrem dir fa uns dies: "En materia
marítima, el Real Decreto Ley 1/2014, que regula el
incremento de la tasa de ayuda a la navegación marítima (T0),
es especialmente negativo para Baleares, por lo que
reiteramos la solicitud de supresión de dicho incremento.
Vuelve el ministerio ha trabajar sobre una premisa que
entendemos equivocada y que penaliza a las insularidades al
hacer recaer el coste de un servicio estatal en la red portuaria
y en los usuarios de los puertos, extrayendo este esfuerzo de
los presupuestos generales del Estado y añadiéndolo en los
territorios con actividad marítima. Este criterio que se aplica
por el ministerio claramente en materia portuaria y
aeroportuaria no se lleva a cabo en materia de alta velocidad
ferroviaria ni en inversiones en ferrocarril...", etc.

Vostès mai, mai, mai no varen reclamar un tractament
equilibrat per a les Illes Balears i, a més, ara vostès ens diuen
que tornem reclamar aquesta retirada, nosaltres ho feim, però jo
també li reclam que quan vostès governen també defensin els
interessos del sector nàutic. 

Aquesta petició es va tornar plantejar recentment al nou
secretari d’Estat, s’ha fet aquests dies, i personalment li he
demanat també una reunió per fer-ho. De totes maneres,
nosaltres sí que hem estat reivindicatius amb tots els temes
portuaris i aeroportuaris i hem aconseguit la declaració d’OSP
de Menorca a Madrid, bonificació de taxes aeroportuàries tant
per a noves rutes com per a rutes existents, creació de
l’observatori de preus, creació del comitè de coordinació
aeroportuària i manteniment i universalització de descompte de
resident. 

Vostè no pot dir que nosaltres no defensam els interessos
dels ciutadans de les Illes Balears, i vostès no els defensen ni
quan governen, que la passada legislatura varen incrementar les
taxes portuàries un parell de vegades.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 9060/14, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
bassa de regadiu a l'illa de Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 9060/14, relativa a bassa de
regadiu a l’illa de Formentera, que formula la diputada no
adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, bon dia a tots i a
totes. Sr. Company, en data 11 de desembre de 2009 -dic bé,
2009-, es varen finalitzar les obres de la bassa de regadiu amb
aigües residuals depurades a l’illa de Formentera, una actuació
marcada en el Pla de regadiu 2000-2010, signat per aquesta
comunitat autònoma i el Ministeri d’Agricultura, fet pel qual la
titularitat de la instalAlació és del ministeri i aquest va cedir la
gestió a la comunitat autònoma. A data d’avui, 14 d’octubre de
2014, cinc anys, cinc anys després, aquesta bassa de regadiu
encara no està en funcionament, fet que repercuteix
principalment en el sector primari de l’illa.

Per aquest motiu, Sr. Company, a vostè, com a responsable
d’aquesta matèria, li formul la següent pregunta: en quin punt
es troba la posada en marxa de la bassa de regadiu a l’illa de
Formentera?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, bé, ens
trobam a un punt on els regants, la comunitat de regants ha
passat una darrera oferta del que estan disposats a pagar per
l’aigua. El que es fa sempre amb això, i molt bé ha dit vostè que
l’any 2009 es va recepcionar, es va lliurar i recepcionar aquesta
infraestructura, una infraestructura de 8.200.000 euros, és a dir,
que no és moco de pavo, que no han estat capaços de posar
ningú en funcionament perquè la comunitat de regants se n’ha
de fer càrrec amb unes condicions, condicions que es varen
pactar l’abril de 2011, l’abril de l’any 2011, amb la comunitat
de regants, amb Antoni Perelló, director general d’Agricultura
que era, i que no s’han respectat perquè diuen que no les poden
assumir. 

En aquests moments intentam arribar ja a la part final de
posar-la en marxa, no és bo de fer perquè no és bo de fer, però
si la comunitat de regants no assumeix els costos que ha de tenir
i es compromet a poder regar almenys més d’un 60% de l’aigua
que té, idò, difícilment es podrà tenir una infraestructura en
funcionament, llevat que decidim destinar els recursos a coses
d’aquestes, però això s’haurà de fer també amb les altres
comunitats de regants de totes les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies. Sr. Conseller, miri, la realitat és que fa cinc anys,
cinc anys després de la finalització d’aquesta infraestructura
continua sent una infraestructura inoperativa. L’illa, Sr.
Company, té una bassa de reg sense reg. Miri, una vegada
superades les inicials complicacions, perquè hi va haver
complicacions en la companyia subministradora de l’energia
elèctrica necessària per fer funcionar tot el sistema, problemes
tècnics en la connexió per dotar de la potència necessària per a
un subministrament de qualitat, temes que ja es varen donar per
solucionats a finals de 2012, fins a finals de 2012. Per tant, ja fa
dos anys que l’illa podria proveir d’aigua apta per al reg.
Aquesta demora ha, com vostè sap perfectament, produït lògics
i seriosos i motivats dubtes per part dels futurs regants que les
instalAlacions hagin patit per falta d’ús, unes instalAlacions que,
sens dubte, necessitaran d’una aposta clara per part del Govern
en el manteniment del sistema després de cinc anys sense entrar
en funcionament.

Els regants han intentat negociar amb vostès una moratòria
de dos anys a prova, sense que el Govern hagi tengut cap tipus
de sensibilitat a les seves demandes i s’han vist davant la seva
inacció i el seu immobilisme, durant aquests dos darrers anys,
s’han vist obligats per responsabilitat i per defensar la posada en
marxa d’una infraestructura que, com vostè molt bé ha dit, ha
costat més de 8 milions d’euros i que vostès han posat el seu ús
en perill, s’han vist obligats a desbloquejar aquesta situació
acceptant el conveni presentat pel Govern, la qual cosa, Sr.
Company, vostè ho sap, això fa tres mesos que els regants ho

han acceptat, i encara estan esperant la seva resposta. No li
pareix, Sr. Company, que ja han esperat prou?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, els
primers que han d’apostar pel reg són els mateixos regants, això
sense cap dubte ni un. El que no es pot fer és tenir unes
instalAlacions com les que tenim i els regants dir que no volen
regar. El segon que no es pot fer, Sra. Diputada, és demanar que
facem parts i quarts, és a dir, als regants de Formentera els hem
de donar dos anys sense pagar, que és el que ens demanen, i als
de Mallorca, Menorca i Eivissa, que tenen els mateixos
problemes i paguen uns costos similars, cadascun depenent dels
regants que té, a aquests en dos mesos els vàrem dir començau
a pagar. El que vostè em demana és que faci parts i quarts, i
això no es pot demanar. Hem d’anar molt en compte amb allò
que deim.

La depuradora de Formentera o la bassa de reg, té un altre
problema que vostè no l’ha dit, hi tenim una dessaladora també,
això du un cost de 4.600 a 5.000 euros que paga el Govern
balear o pagarà el Govern balear per mantenir-la. Per tant, a
més, tenim aigua salada que no és apta per al reg. És a dir, que
els problemes els conec bastant bé, però això comença pels que
han de regar realment ho demostrin. I el que no podeu és venir
a dir que nosaltres no l’hem posada en marxa i que la
responsabilitat és nostra, són els que l’han de recepcionar els
que han de donar les passes en condicions normals. Els primers
que varen pactar i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, per favor. Sra. Font.

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

... varen ser vostès. Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 9066/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a campanya d'extinció d'incendis del
2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 9066/14, relativa a campanya
d’extinció d’incendis de 2014, que formula la diputada Sra.
Maria Virtudes Marí i Ferrer del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula, Sra. Diputada.
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LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, el final de la legislatura passada i l’inici d’aquesta
varen venir marcats per l’incendi de Morna a Eivissa. Aquell
incendi va fer evident que era necessària una política forestal
activa que garantís la seva conservació i que per això era
imprescindible gestionar el bosc. La prohibició absoluta de tala
i manteniment i la concepció del pagès com a una persona a
vigilar ens havien duit a una progressiva densificació
desordenada del bosc que va implicar que aquest incendi fos
molt més difícil d’extingir i en conseqüència moltes hectàrees
es varen cremar sense poder-ho evitar.

Fruit d’aquestes anàlisi i experiència ha estat la redacció del
Pla forestal, fet des de la participació pública i que marca els
punts bàsics que hem de seguir per una gestió sostenible dels
boscos on la conscienciació ciutadana i la prevenció són les
millors eines per evitar mals majors i per fer que cada vegada
més l’extinció sigui l’excepció i no la regla.

La gestió sostenible que suposa l’aprofitament de la
biomassa, la repoblació forestal, la restauració de les àrees
degradades i l’aprofitament dels boscos i una extinció que passa
per una preparació dels nostres efectius, la millora de la
coordinació entre els diferents cossos afectats, millorant la
nostra capacitat de resposta i de detecció.

Per tot això, Sr. Conseller, i després d’aquests més de dos
anys ja de feina en aquesta línia, li volem demanar com valora
la campanya d’extinció d’incendis 2014.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, bé, hem de
dir que estam davant, possiblement, una de les millors
campanyes dels darrers deu anys quant a hectàrees cremades,
això vol dir que hi ha hagut tota una sèrie de circumstàncies que
han fet que puguem tenir aquesta campanya.

Les circumstàncies, crec, dels bons resultats les podem
centrar que hem tengut una meteorologia que ens ha
acompanyat, hem tengut bastants de dies en què no hi ha hagut
aquelles temperatures extremes que vàrem tenir l’any passat,
també és veritat que seguim tenint una rapidesa i una eficàcia
dels mitjans d’extinció extraordinàries, és a dir la nostra gent
està pràcticament aturant els incendis abans que rebin a una
hectàrea, i després també un comportament responsable i sentit
comú de la ciutadania. Crec que aquestes tres variables han fet
que puguem parlar d’una campanya d’incendis, possiblement la
millor dels darrers deu anys.

Entre l’1 de maig i el 30 de setembre, que és l’època de
perill, hem tengut 44 incendis, la xifra més baixa de la darrera
dècada i des de l’1 de gener al 30 de setembre hi ha hagut un
total de 85 incendis i 53 hectàrees cremades. A Mallorca hem
tengut 57 incendis; a Eivissa, 20; a Menorca, 3 i a Formentera,
5, en total 85. A Mallorca, 33,2 hectàrees; a Eivissa, 18,6; a
Menorca, 1,6 i a Formentera, 0,1 hectàrees, pràcticament...
cent... res, cent... mil metres quadrats, perdó. A Eivissa hem de
recordar que vàrem tenir un incendi a Es Cubells que varen ser
17,6 hectàrees, en total n’hem tengut 18,6, és a dir, hem tengut
una hectàrea en tots els altres incendis que hi ha hagut.

Per tant, crec que hem d’estar satisfets per la campanya que
hem tengut, però també hem de tenir molt clar que no es pot
baixar la guàrdia. 

Nosaltres com a govern, què hem fet? Hem mantingut tots
els mitjans que vàrem trobar quan vàrem arribar, hem procurat
millorar la coordinació tot el possible i hem anat dotant, a més,
tots els nostres mitjans de les infraestructures que eren
necessàries, hem invertit més de 2 milions d’euros en temes
informàtics, en camions, en bombes, etc., el que havien de
menester, que mai no és suficient, però creim que estan en unes
condicions molt millors del que hi havia. Si això ho comparam
amb la legislatura anterior, en què es varen gastar pràcticament
40.000 euros, de 2 milions d’euros a 40.000 es veu perfectament
la diferència que hi ha hagut.

Un poc tot ens du al fet que els nostres efectius possiblement
són dels que millors responen davant un incendi de tot Espanya.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 9078/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abocaments descontrolats de la depuradora
d'Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 9078/14, relativa a abocaments
descontrolats de la depuradora d’Eivissa, que formula el Sr.
Xico Tarrés i Marí del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bon dia, gràcies, Sra. Presidenta. La Conselleria de Medi
Ambient d’aquest govern ha donat l’esquena a totes les illes i tal
vegada ho veim avui en les preguntes que hi ha, però molt
especialment a l’illa d’Eivissa, aquí començ a pensar que el
conseller, que la conselleria li tenen alguna mania especial i no
entenem el perquè. Retallades en espais naturals, incompliment
del compromís d’obertura del Centre d’Interpretació de Ses
Salines, descontrols de tots tipus, amenaces damunt els illots
protegits, inacció respecte de les prospeccions i a més de tot
això un estiu més -i ja en van massa- a Eivissa hem tornat patir
els abocaments d’aigües fecals i residuals, tant al Port d’Eivissa
com a platja de Talamanca. 
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Per tot això, el que li preguntam és si ens pot explicar quines
accions ha portat a terme la Conselleria de Medi Ambient per
evitar els abocaments descontrolats de la depuradora d’Eivissa.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tarrés, crec que vostè,
pel càrrec que ha ocupat, no hauria de fomentar l’odi entre
Eivissa i Mallorca, això que fa vostè és el de sempre, del que
abusen i tornen abusar algunes persones d’Eivissa en dir que els
de Mallorca només fan que fer-los mal. Em sap molt de greu
que una persona que ha ostentat un càrrec com vostè continuï
utilitzant argument d’aquests tipus. Crec que és bastant trist.

Després, contestant-li..., el que li dic, perquè això que només
intentam fer mal a Eivissa, només intentam fer mal a Eivissa,
quan és totalment el contrari, quan miram les inversions que ha
fet la nostra conselleria, el més beneficiat de tots són
Formentera i darrere ve Eivissa, però li he de dir que..., com
actuam nosaltres?, ben igual que actuaven vostès, quan hi ha
una rompuda, hi anam i l’arreglam i si vol després li diré totes
les rompudes que tengueren vostès durant la seva legislatura i
veurà com actuaven exactament igual.

Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, quan vulgui. 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, em sembla
una autèntica irresponsabilitat que m’acusi a mi de fomentar
l'odi entre illes, l’únic que vostè hauria de fer és actuar i les
seves paraules el delaten moltíssim, Sr. Conseller. L’agost de
2012 sobre les depuradores d’Eivissa, vostè i només vostè va dir
“en principio están comprometidas”, sap qui és que les havia
compromès?, això no ho diu, però l’anterior govern, “y las
tienen que hacer desde el Ministerio de Medio Ambiente”,
evidentment això ho vàrem aconseguir, “nuestro trabajo en este
caso es estar vigilando e intentando apremiarles”, repetesc:
agost de 2012.

Fa un any en aquest parlament, respecte de l’esmena
fantasma de les depuradores el president del Govern va dir:
“vostès veuran i hauran d’assumir la realitat”, sap quina és la
realitat?

(Remor de veus)

Que en el cas d’Eivissa no hi ha cap odi. No sé si algú haurà
de venir aquí a agenollar-se, però ja estam demanant..., ja estam
cansats de dir que la porqueria ens està sortint per les orelles i
ens hi està sortint perquè donam una imatge turística lamentable
quan s’ha de posar una bandera vermella en ple estiu en una
platja important de la nostra illa i aquesta bandera ha d’estar
dies posada perquè la porqueria no permet que cap turista, cap
ciutadà posi un peu dins la platja i vostè m’acusa a mi de
fomentar l’odi. 

Crec que hem d’assumir la realitat i la seva realitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

 ...gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dia 18 de juliol de 2008 la
seva porqueria segurament no feia gens d’olor, però també es va
tancar...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... també es va tancar Talamanca, el gener de 2009 la seva
porqueria no feia gens d’olor, però també es va tancar, dia 2 de
setembre de 2010 vostès també tengueren un problema i també
varen tancar la platja, i nosaltres hem tengut un problema cada
any, com vostès, però resulta que la seva fa olor de flors i la
nostra, han de tancar la platja, amb les seves també varen haver
de tancar la platja, d’acord?...i això no lleva que ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci.

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

... tenguem un vertader problema, vostès tenen un problema a
Eivissa igual que aquí els tenim a Mallorca, a Menorca i a
Formentera i els anam esmenat així com podem, però no em
vengui a dir vostè..., perquè quan jo vaig arribar a aquesta
conselleria tant com havien fet vostès no varen moure ni un
paper i mig per a les depuradores de Santa Eulàlia i d’Eivissa,
ni un ni mig, els vàrem moure nosaltres i ho tenim tot a punt
perquè ens amollin ara el pressupost i dins al pressupost de 2015
ja hi ha pressupost per posar..., per licitar aquestes depuradores,
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vostès ni havien fet el document ambiental, ni havien fet
absolutament res ni se’n varen cuidar d’empènyer enlloc, res de
res, per tant, anem alerta amb el que deim. Altres problemes,
n’hi ha. Hem arreglat depuradores a Sant Josep, l’hem feta
nova, farem una actuació a Es Canar que també teniu
problemes, ho sabem perfectament on teniu problemes, en tenim
per totes les Illes Balears i ho estam arreglant així com podem,
fent prioritats. Sempre he dit que és prioritari destinar doblers
al tema de depuració d’aigües, sigui el Govern del color que
sigui. 

Per tant, facem-hi feina i deixem de pensar que la seva
merda no fa olor i la nostra sí. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 9067/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Servei de promoció de l'autonomia personal i
prevenció de la dependència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 9067/14, relativa a servei de
promoció de l’autonomia personal i prevenció de la
dependència, que formula el Sr. Óscar Fidalgo i Bestard del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, S. Diputat.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Una necesidad mayor
requiere una mayor preferencia, éste es el espíritu de la nueva
regulación de la dependencia SEPAP promovida por el
Gobierno de las Islas Balears en nuestra comunidad autónoma.

Señorías, hoy Baleares tiene más dependientes recibiendo
una prestación del sistema que nunca antes en toda su historia.
Por eso le animamos, Sra. Consellera, a seguir trabajando en esa
línea. No obstante, la Ley de dependencia nació con
disfunciones que ahora por primera vez se pretenden salvar por
el Gobierno de esta comunidad autónoma y su conselleria
regulando lo necesario para hacer que el sistema de dependencia
en su acceso y en su intervención sea más justo para todos los
ciudadanos.

Así las cosas, Sra. Consellera, queremos que nos conteste:
¿en qué consiste el Servició de Promoción de la Autonomía
Personal y de Prevención de la Dependencia puesto en marcha
por el Gobierno de las Islas Baleares? Muchas gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Muchas gracias, diputado,
como bien usted ha dicho este govern a través de la Fundación
de atención a la dependencia ha puesto en marcha el proyecto
PROPER que es un nuevo servicio para la promoción de la

autonomía personal. No olvidemos que la mal llamada ley de
dependencia también es la ley de la promoción de la autonomía
personal.

Este proyecto consiste, en su primera fase de implantación,
en un servicio que ofrecemos a las personas dependientes de
grado 1 y 2 que a día de hoy está llegando a un máximo de 370
personas, pero como ya digo en esta primera fase.

Se atiende en 25 municipios diferentes de Mallorca que han
sido elegidos según la demanda recogida en esta primera fase,
en estos momentos el programa PROPER ya se ha puesto en
marcha en municipios como Llubí, Muro, Manacor, Montuïri,
Artà i Marratxí y a lo largo de este año se irá implantando en el
resto de municipios que les he comentado.

Este proyecto también se realizará en el resto de islas
Menorca, Ibiza y Formentera que ahora mismo se encuentran en
la fase anterior de este proyecto recopilando toda la información
para poder ponerlo en marcha.

El programa PROPER es itinerante y se acerca a los
municipios de residencia de los usuarios potenciales para dar
una respuesta diferente a la población con dependencia
moderada y severa que vive en su hogar. 

Al mismo tiempo uno de los objetivos de este nuevo servicio
es asegurar la permanencia en el domicilio el mayor tiempo
posible de las personas dependientes para que puedan, estos
usuarios, disfrutar de mejores condiciones y mejorar así su
calidad de vida.

El equipo técnico que visita los diferentes municipios para
que los usuarios realicen una serie de ejercicios para mantener
activa la mente, aprender a manejar las nuevas tecnologías y
potenciar las capacidades está integrado por tres trabajadores
sociales, una diplomada en enfermería y una fisioterapeuta y
ofrece intervenciones en grupo comunitarias y también
intervenciones individuales y/o familiares.

El PROPER contempla una serie de actividades a través de
cinco áreas de intervención, como es el área de la salud, de la
fisioterapia, área de las habilidades sociales, de estimulación
cognitiva, de desarrollo y de desarrollo personal.

Como se puede ver este proyecto es una alternativa para las
personas dependientes que quieran seguir viviendo en su hogar
y que están interesadas en mejorar todas estas capacidades que
les he comentado.

He tenido la oportunidad de ir a visitar uno de estos talleres,
en concreto el de Marratxí, y les puedo decir personalmente que
la satisfacción de los usuarios, desde que realizan estos talleres,
es un dato objetivo que se puede comprobar y, como siempre he
dicho, seguiremos trabajando para mejorar la aplicación de la
ley de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Muchas
gracias.
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I.8) Pregunta RGE núm. 9072/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a acomiadaments al sector públic instrumental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 9072/14, relativa a
acomiadaments al sector públic instrumental, que formula el Sr.
Nel Martí i Llufriu del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula,
Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, fa tres setmanes ja li feia la
mateixa pregunta i llavors va contestar que el Govern no havia
tingut temps encara d’analitzar i valorar les conseqüències de la
darrera sentència del Tribunal Suprem sobre els acomiadaments.
Tres setmanes després, idò, quina és la valoració que en fa el
Govern?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos, Sr. Diputado,
efectivamente, usted me formuló hace dos o tres semanas esta
misma pregunta y desde luego desde entonces no ha sucedido
nada que cambie la situación de entonces, por lo tanto podría
usted haber acudido al Diari de Sessions y habría obtenido la
misma respuesta.

Yo..., es extraño que ustedes se quejen que quieren tener
más posibilidades de tener más preguntas para controlar al
Gobierno y en cambio repiten las mismas preguntas. Considero
que hay que trabajar un poco más, Sr. Diputado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Vaja, que el Govern no valora ni analitza la sentència ni les
conseqüències que tindrà. Açò és la resposta que vostè envia
cada vegada a aquest grup parlamentari, amb un post-it que posa
top secret, aquesta és la seva transparència.

El Govern, Sr. Conseller, s'erra per segona vegada. Es va
equivocar per primera vegada quan va decidir dur a terme la
reestructuració del sector públic pel camí de la no-negociació,
sense expedients de regulació, sense tenir en compte jubilacions
anticipades, recolAlocacions, i va optar per l’acomiadament a
cost zero, per despatxar sense pagar res, sense reconèixer els
drets dels treballadors i sense reconèixer que l’error en la
contractació d’origen el va cometre l’Administració. 

Tampoc no pot oblidar que més del 80% de les empreses i
dels contractes indefinits no fixos es varen generar per governs
del Partit Popular, volien cost zero per no negociar i en canvi
ara tenim una sentència del Tribunal Suprem que els obliga a
indemnitzar a cost màxim, 45 dies de salari per any treballat.
D’açò, se’n diu el negoci de Na Peix Frit.

Derivades de la doctrina del Suprem ja tenim sentències,
algunes fermes, poques, és cert, però el Govern insisteix a
presentar recursos, segon error, ho continuarà fent? Li demanam
des del nostre grup que rectifiqui, que retiri els recursos i
negociï perquè tenim moltes sentències de nulAlitat, com la dels
espais naturals o IBANAT, de gent a qui faltava pocs mesos per
jubilar-se, que per tant du molts d’anys de feina, vint, trenta
anys, que haurà de pagar una indemnització màxima de 60 o
70.000 euros, i el Govern recorre contra les recomanacions de
l’Advocacia per motius polítics, per motius electoralistes, sense
tenir en compte les repercussions que seran més cost, més salari
de tramitació i allò que ja va passar amb els treballadors de
l’IDI, treballadors que cobren una nòmina i que vostès han
enviat a casa seva, els diuen que no venguin, que no vagin a fer
feina, que quedin a casa seva. Aquesta és la gestió caòtica,
manca de transparència absoluta, ineficaç i absolutament
arbitrària. 

Reconeguin l’error, acatin la sentència i rectifiquin...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, ¡cuánta
demagogia!, ya le dije hace dos o tres semanas que estábamos
estudiando el impacto que podía suponer el cambio de criterio
del Tribunal Supremo en aquellos casos que aun no están
resueltos, entenderá usted que no seamos adivinos y el número
de casos que aun faltan por resolver, pues, que no podamos
concretarle exactamente el impacto que pueden tener. Fue lo
que le dije hace dos o tres semanas. 

También le dije que usted sabe que una sentencia del
Tribunal Supremo nos dio la razón y también le dije que al
amparo de estas sentencias se dictaron varias de los tribunales
de lo social que daban la razón al Gobierno y también le dije
que una sentencia posterior que cambió este cambio..., que hubo
un cambio de criterio del mismo tribunal, del Tribunal Supremo,
pues..., puede suponer que aquellas sentencias que fueron
favorables para la comunidad puedan resolverse ahora
contrarias, pero aun no están resueltas. Entienda usted que lo
más apropiado es esperar a que se resuelvan.
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Yo entiendo que usted tenga en alta consideración la gestión
de este gobierno, pero de ahí a que seamos adivinos pues aun
hay un largo trecho. Este gobierno, Sr. Diputado, ha hecho una
reestructuración del sector público instrumental necesaria.
Pasamos de 185 empresas a 74, lo que supuso un ahorro o
supone un ahorro en torno a 311 millones cada año y ustedes
sabían que esta reestructuración había que hacerla, pero
prefirieron mirar para otro lado porque claro se acercaban las
elecciones y entre tener la posibilidad de ganar las elecciones o
seguir castigando los bolsillos de todos los ciudadanos ustedes
optaron por las dos opciones. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 9076/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Llei de turisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE 9076/14, relativa a Llei de turisme,
que formula la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, aquest parlament, amb la
majoria parlamentària del Partit Popular, ha aprovat en 16
mesos quatre lleis d’àmbit turístic, la Llei de turisme i tres
decrets llei. En aquest àmbit la frenètica activitat legislativa del
Parlament contrasta amb el nul exercici de la potestat
reglamentària del Govern, que en més de dos anys, exactament
en 27 mesos, no ha estat capaç d’aprovar el reglament de la Llei
de turisme.

Per això li deman, Sr. Conseller, quan s’aprovarà el
reglament que desplega aquesta llei.

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, com no pot ser
d’una altra manera, quan estiguin fets tots els tràmits que
s’estan finalitzant quedarà aprovada. Serà el més aviat possible,
que segur que serà menys que els 14 anys que varen estar vostès
sense fer un desplegament reglamentari d’una llei que vostès
tampoc no varen aprovar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Després de 27 mesos, en ple mes
d’agost, es va iniciar el tràmit d’audiència amb quinze dies per
fer alAlegacions a l’esborrany del decret, tot un detall, en el mes
d’agost, si no fos perquè precisament aquest mes els interessats
i afectats pel decret tenen una dedicació total a la seva activitat
empresarial. És que pensava, Sr. Conseller, que com vostè

estaven de vacances, en tot cas? L’absurd de la situació els va
obligar a ampliar el termini.

Però si les formes han deixat molt que desitjar, el fons no té
consol. També és cert que amb la llei que tenim no podíem
esperar molt més, però hem de reconèixer que aquesta vegada,
Sr. Conseller, s’ha superat. S’ha superat perquè als problemes
d’invasió de competències, estatals, dels consells insulars i dels
ajuntaments, a la inseguretat jurídica generada per la gran
arbitrarietat que permeten la llei i el reglament, amb la
possibilitat de dispenses i exoneracions, ara al reglament vostè
afegeix el súmmum dels despropòsits, que si no fos perquè
parlam de coses serioses podríem pensar que és el guió d’una
pelAlícula de sèrie B; l’exigència del permís del veïnat per poder
llogar un habitatge és ilAlegal i possiblement inconstitucional, i
a més és una barbaritat.

Ha tornat rectificar i ha dit que ho suprimiria. Esperem que
ho faci. Aquest reglament, Sr. Conseller, no pot tenir l’acord
necessari dels consells insulars, del seu mateix partit, perquè els
envaeix competències i els buida la potestat reglamentària, i així
li ho han dit, i possiblement també li ho dirà el Consell
Consultiu. No li han bastat 27 mesos per arribar a un consens;
quants n’ha de menester?, 7 li bastaran? 

I ara, Sr. Conseller, en el seu torn de rèplica pot mirar pel
retrovisor, però pensi que el que veurà és la seva gestió, la del
Partit Popular, perquè més enrere és prehistòria, i a vostè i a
ningú més li interessa. Ni jo ni al meu partit som responsables
de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, què em diu, quinze
dies? Sap quants en varen donar quan varen tramitar el Decret
20/2011?

(Remor de veus)

Clar!, varen donar set dies, set dies, varen donar vostès, set
dies. 

Vostè em parla, vostè em parla de consens. Perdoni, si vostè
ha vist que m’he reunit més de deu vegades amb segons quines
patronals per consensuar aquest text, fins i tot vostè ha pogut
veure en premsa que les federacions hoteleres, el ColAlegi de
guies turístics, la CAEB restauració, PIMEM restauració,
Cambra de Comerç, AVIBA, habitatges de vacances, AEVAB,
etc., ens han felicitat pel decret, amb excepció de dos o tres
temes...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Oliver, no té la paraula.

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

...d’un desenvolupament reglamentari d’una llei tan important
com és la Llei de turisme, que ha donat tants de fruits.

Miri, en aquest moments, i li ho repetesc, estam valorant les
alAlegacions, que s’incorporaran totes aquelles que puguin
millorar el text, i el que farem és continuar tenint un document
absolutament consensuat. Vostè defensa, amb el que diu, que
una empresa turística que està ubicada a cada una de les quatre
illes tengui una normativa diferent a cada una de les Illes, això
és el que demana vostè, i nosaltres apostam per la confiança de
les empreses i per la seguretat jurídica.

Sap què va fer vostè quan estava en el consell insular,
mentre el Govern d’aquí aprovava...?; ara ens demana que
nosaltres no podem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

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

...no podem envair competències. Perdoni, això està en mans
dels serveis jurídics, que diran quin és l’esborrany que compleix
la normativa vigent. Vostès el que varen fer és aprovar dos
decrets de desenvolupament reglamentari amb un informe
negatiu del Consell Consultiu, els que varen fer això varen ser
vostès, i jo li diré que nosaltres continuarem defensant el sector
turístic, que sabem que a vostès els fa urticària, i no han aprovat
mai, mai no han aprovat ni un reglament, i les dues lleis de
turisme d’aquesta comunitat autònoma les ha aprovat el Partit
Popular. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 9064/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en matèria de formació i
investigació dutes a terme per l'Agència del Turisme en
relació amb els eixos del PITIB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE 9064/14, relativa a actuacions en
matèria de formació i investigació dutes a terme per l’Agència
de Turisme en relació amb els eixos del PITIB, que formula la
diputada Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Quan vols arribar a una meta, si comences a donar
passes apressades cap allà on t’agradaria arribar, però sense
equipament, organització, un nord clar i una ruta a seguir,
difícilment arribaràs enlloc. Aquest símil el podem aplicar a la
gestió. En concret, en turisme, a la legislatura anterior els partits
que formaven el pacte deien que volien riquesa compartida;
varen gastar molts de doblers, feren moltes rodes de premsa,
moltes promeses, però els resultats varen ser ben magres. Mirin,
la riquesa compartida la volem tots, però la planificació marca
la diferència, i per això cal conèixer la realitat, escoltar els
professionals, fer un diagnòstic encertat dels problemes, per
poder aplicar les solucions correctes. 

El Pla integral de turisme aprovat aquesta legislatura respon
a aquesta estratègia del govern popular per aconseguir un
turisme social, responsable i sostenible. El Pla de turisme
integral estableix els elements i les mecàniques de treball que
ens permeten desenvolupar tàctiques i accions per aconseguir
els objectius marcats. El model de gestió creat i desenvolupat
per l’Agència de Turisme fixa sis eixos: territori, producte,
qualitat, intelAligència de mercats, promoció i formació.
Cadascun d’ells es gestiona de manera individual però amb una
funcionalitat cohesionada. Els objectius només es poden
aconseguir gràcies a la combinació equilibrada i coordinada de
tots ells.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, quines línies d’actuació
en matèria de formació i investigació es duen a terme des de
l’Agència de Turisme en relació amb els sis eixos del Pla de
turisme integral de les Illes Balears? 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, com vostè diu la
Llei de turisme aposta per la formació, per la innovació i per la
investigació, i recentment hem pogut signar diversos convenis
amb la UIB en temes de foment i investigació de noves
tecnologies aplicades a l’àmbit turístic, precisament en el
projecte que estam duent a terme de l’aparador turístic
intelAligent. En concret aquests convenis, que són cinc, el primer
que s’ha signat és relatiu a la innovació de la promoció del
sector turístic mitjançant les noves tecnologies multimèdia per
donar contingut també a l’aparador, i el seu objecte és la
investigació i el desenvolupament del procés de filmació de
vídeos, postproducció i visualització, amb l’objectiu de donar a
tercers la capacitat d’oferir una visualització activa i
provocadora a l’usuari.
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El segon conveni es refereix a les anàlisis de les dades
massives, anomenades big data, procedents del projecte
“Aparador turístic”; aquest projecte recopilarà informació
turística en forma de dades, generada en molts de casos pels
mateixos turistes. Amb aquestes dades lògicament (...) anàlisis
quantitatives i qualitatives amb la finalitat de millorar
l’experiència del visitant i la gestió dels recursos turístics a tots
els municipis. L’objectiu d’aquest conveni és la creació d’un
grup mixt d’investigació per analitzar aquestes dades i a més
desenvolupar un sistema per determinar el grau d’influència que
té la promoció turística que es fa des de les Illes Balears.

El tercer conveni és relatiu a la investigació dins l’àmbit
turístic a partir del projecte “Aparador turístic intelAligent”, i
l’objecte és la investigació de la informació i les dades amb
l’objectiu d’entendre millor i poder interpretar els efectes i les
conseqüències del sector turístic a les nostres illes. El quart
conveni té com a objecte la revisió i creació d’un contingut
cultural d’alta qualitat, que com sap és un dels productes
turístics bàsics a la nostra oferta dins el nou pla integral de
turisme, on es validaran, revisaran i milloraran els continguts de
la plataforma, a més de crear continguts nous que completin els
existents. I el darrer conveni que es va firmar dels projectes és
relatiu a la creació i animació d’un assistent virtual, i contempla
la creació d’un guia que funcioni com a tal i que sigui la imatge
del futur de l’aparador turístic intelAligent i de les Illes Balears.

Amb aquests convenis es demostra l’aposta que va fer la
Llei de turisme en els temes de formació, d’investigació i
d’innovació. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 9062/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cursos per a persones en atur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE 9062/14, relativa a cursos per a
persones en atur, que formula la diputada Sra. Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula,
Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Avui volem parlar un cop més de
l’objectiu principal d’aquest govern: la reactivació econòmica
i la creació de llocs de feina, i volem tornar a parlar d’una
convocatòria de formació del SOIB, però no d’aquell SOIB que
ha aparegut a les pàgines dels mitjans de comunicació per una
investigació de Fiscalia i que avui ho torna a fer amb noves
proves i testimonis molt greus de la utilització fraudulenta de
doblers per a aturats; no la d’aquell caos de gestió, que tot i
respectar, aquesta bancada sí, les investigacions judicials i la
presumpció d’innocència, però que a dia d’avui encara
continuam esperant una explicació d’aquells que n’eren els
responsables i s’afanyen tant a demanar transparència sempre
que aquesta no els afecti, a ells; no hi tenen res a dir?, només
veuen segons quins e-mails?, o és que tal vegada diran, o, millor
dit, tornaran a dir, que és una persecució de la justícia i faran
rodes de premsa per posar en dubte el paper judicial?

En qualsevol cas avui estam davant d’un govern i un SOIB
totalment diferents, centrats a fer feina per les persones en atur,
un govern que les darreres setmanes pot presumir d’haver
presentat una convocatòria de 700.000 euros per incentivar la
contractació de joves i colAlectius prioritaris, com dones, majors
de 45 i aturats de llarga durada; per fomentar la igualtat en els
sectors amb manco dones i incrementar la contractació estable.
Una altra convocatòria de 589.000 euros per fomentar
l’ocupació autònoma, especialment entre les víctimes de
violència de gènere, les persones amb discapacitats o els menors
de 30 anys. I la gran aposta d’aquest govern: la formació, la
formació de les persones en atur com la millor garantia per
inserir-se en un mercat laboral exigent i canviant, 542.250 euros
per a formació dels colAlectius vulnerables i en risc d’exclusió,
i la convocatòria per la qual li demanam avui, Sr. Conseller, que
és en què consistiran aquests 7,9 milions d’euros per a la
formació de persones desocupades.

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, cierto, el objetivo principal de
este gobierno desde el primer día era la reactivación económica,
porque se entendía clara la secuencia, la reactivación económica
generaría disminución de personas en las listas de desempleo y
por supuesto y en consecuencia la creación de puestos de
trabajo.

Hoy sabemos que esta hoja de ruta marcada por tres
acciones principales, que eran reformas estructurales, que era
juste del déficit y que era pagar a nuestros proveedores, está
dando resultados: 23 meses disminuyendo las cifras de
desempleo y 17 meses creando empleo neto. También sabemos
que hoy hay 65.000 personas todavía que están buscando
empleo, y sabemos que la formación, la empleabilidad, es una
de las herramientas más necesarias para poder encontrar puestos
de trabajo. 

El pasado 3 de octubre, en Consell de Govern, se aprobó una
partida 7.900.000 euros destinada a políticas activas de empleo,
y específicamente a formación. Esta formación se ha
estructurado en certificados de calidad, que es de alguna forma
dar capacidad y conocimiento a las personas en actividades
concretas y claras, y que hoy el mercado define, plantillas como
formación dentro de hostelería y turismo, comercio y marketing,
electricidad y electrónica, nuevas tecnologías, agricultura,
náutica y pesquera, todas aquellas familias de oficios que hoy
el mercado empieza a requerir, ¿por qué?, porque hemos
reactivado y se está reactivando la economía.



6634 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 142 / 14 d'octubre del 2014 

 

He de decir que este 85% de certificados de profesionalidad
va destinado a aquellos jóvenes y a aquellas personas que de
alguna forma quieren optar por esta vía para ir directamente al
mercado laboral; el otro 15% va destinado a formación en
idiomas, todos aquellos idiomas que son ahora mismo
necesarios para responder a las necesidades de nuestras islas.

En conclusión, formación es aumentar cualificación,
aumentar cualificación es estar más preparados para la oferta
laboral, y de alguna forma tener personas preparadas para
incorporarse rápidamente al mundo empresarial.

Muchas gracias.

I.12) Pregunta RGE núm. 9065/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consulta i participació en
relació amb el Pla hidrològic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 9065/14, relativa a consulta i
participació en relació amb el Pla hidrològic, que formula la
diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. El Consell Balear de l’Aigua va informar
favorablement la setmana passada, amb 30 vots a favor i cap en
contra, el Pla hidrològic de Balears, que ara se sotmetrà a
exposició pública. D’aquesta manera les Illes Balears
compleixen la directiva europea de l’aigua, que marca com a
termini per a revisió dia 31 de desembre de 2015, i serà per tant
una de les primeres comunitats que compleixen aquesta
normativa comunitària. 

El govern del Partit Popular ha hagut de gestionar una
solució per al Pla hidrològic de Balears que el govern del pacte
no va saber resoldre ni va saber tramitar, perquè PSOE i PSM-
MÉS van incomplir tots els terminis del Pla hidrològic, que van
acabar l’any 2009. Com a conseqüència de no haver-ho fet quan
tocava el govern del pacte va aprovar un document el mes de
febrer de 2011, ja fora de termini, però la irregularitat més greu
va ser que el document que pretenia aprovar el pacte no es
corresponia amb l’aprovació inicial que havia sotmesa a
informació pública; fins i tot l’incompliment de les
responsabilitats del govern en matèria hidrològica van motivar
sentències en contra de Balears dictades pel Tribunal de Justícia
de la Unió Europea.

Per tots aquests motius ha estat necessari suspendre uns
acords plens d’errors i revisar a fons el Pla hidrològic. Per tant,
Sr. Conseller, quin ha estat el procés de consulta i participació
del Pla hidrològic de Balears aprovat el 2013? 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè bé
ha dit tenim una normativa europea que ens marca que abans
d’acabar el 2015 s’ha d’haver fet la revisió dels plans
hidrològics de tot Espanya, en aquest cas de les Illes Balears.
Ens trobam que pràcticament venim d’aprovar el Pla hidrològic
de les Illes Balears -el vàrem aprovar l’any 2013- i ara hem de
continuar fent aquesta revisió perquè així ho marca aquesta
normativa europea, independentment de quan es va aprovar el
Pla hidrològic en el 2015 s’ha de fer una revisió, i això és el que
feim.

Vostè ha comentat que aquell pla hidrològic que nosaltres
ens trobàrem era un pla hidrològic que no havia passat la
informació pública corresponent, que era totalment diferent del
que es va aprovar de pressa i corrent l’any 2010 en Consell de
Govern, era totalment diferent del que s’havia exposat
públicament, en què tota la gent que hi va tenir interès hi va
poder accedir. Per tant era necessari aturar el procés i així ho va
entendre també Madrid; el Govern de Madrid, que va ser
precisament un dels que ens va recomanar que féssim l’aturada,
ens va dir que retiràssim i tornàssim a fer una exposició pública,
cosa que férem, i finalment el Pla hidrològic de les Illes Balears
va ser aprovat per 33 vots a favor i 1 en contra en el Consell
Balear de l’Aigua, i a Madrid per 77 vots a favor i 4 en contra
en el Consell Nacional de l’Aigua.

El Pla hidrològic de les Illes Balears s’està revisant, i té el
mateix objectiu que tenia abans, és a dir, no el canviarem d’un
any enrere. L’objectiu és cercar l’equilibri entre el bon estat
ecològic del recurs i també la satisfacció de la demanda; aquest
és el principal objectiu del Pla hidrològic de les Illes Balears, i
dins aqueixa revisió ens hem dirigit pràcticament a 492 agents
socials que durant una sèrie de mesos, durant pràcticament un
parell de mesos, han estat analitzant-lo i corregint-lo on
trobaven que s’havia de corregir. Com dic s’han dirigit a 71
entitats locals, a 55 alts càrrecs i a 366 professionals. La
Direcció General de Recursos Hídrics va iniciar aquest procés
el passat més de març i s’havia de dur a aprovació al Consell
Balear de l’Aigua; es va aprovar, també com ha dit vostè, per
unanimitat favorablement l’esborrany de revisió. Ara l’hem de
tenir sis mesos en exposició pública i després ja el podrem
enviar cap a Madrid per a l’aprovació definitiva. Això voldrà dir
que Balears, si no hi ha res de nou, serà, si no la primera
comunitat, una de les primeres en tenir-ho aprovat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.13) Pregunta RGE núm. 9069/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Projecte de llei de racionalització i
simplificació legal i reglamentària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 9069/14, relativa a projecte
de llei de racionalització i simplificació legal i reglamentària
presentada pel diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern del
Grup Parlamentari Popular. Aquesta és ajornada, atesa la petició
del Govern presentada mitjançant l’escrit RGE núm. 9293/14.

I.14) Pregunta RGE núm. 9075/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pressuposts generals de l'Estat 2015
(II).

La catorzena pregunta, RGE núm. 9075/14, relativa a
pressupost general de l’Estat 2015, presentada pel diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet del Grup Parlamentari Socialista, és
ajornada, atesa la petició del Govern presentada mitjançant
l’escrit RGE núm. 9293/14.

I.15) Pregunta RGE núm. 9063/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació dels party boats.

Quinzena pregunta, RGE núm. 9063/14, relativa a situació
dels party boat, que formula el diputat Sr. Carlos Luís
Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Desde hace muchos años en nuestra
comunidad se ejerce la actividad de transporte marítimo
recreativo de pasajeros, donde la actividad propia de transporte
marítimo se acompaña de otras diversas actividades como son
turísticas, educativas y de ocio. Ésta actividad es donde se
engloban los llamados party boat. Estos party boat recordemos
que consisten en la organización de excursiones colectivas a
bordo de una embarcación, en la que además se ofrece
entretenimiento, música y casi siempre bebidas alcohólicas
durante este trayecto de navegación. Actividad ésta no exenta de
riesgo para el usuario, como para el respecto al medio ambiente
y la convivencia con los residentes y turistas de la zona donde
se desarrolla.

Pero a pesar de ya existir esta actividad, con todos los
peligros y molestias que pudiera ocasionar, lamentablemente la
pasada legislatura se perdió una gran oportunidad de regular
específicamente esta actividad, mediante la Ley de ordenación
del transporte marítimo de nuestra comunidad del año 2010, no
incluyendo su posible regulación específica y quedando así
claras lagunas pendientes y sin desarrollar de determinadas
temáticas relativas a la competencia inspectora y de control de
las embarcaciones que se dedican al transporte de turistas, vacío
legal que dificulta su mejor control.

Así, ya que el control de esta actividad se realiza dentro de
un ámbito competencial transversal, desde el ámbito
autonómico se puede afirmar que este gobierno, sensible a esta
situación, ha sido el que ha impulsado desde comienzo de
legislatura más medidas al respecto, tanto de coordinación
interadministrativa, como con el propio sector; así como
requerimientos a las empresas del sector para que aporten
documentación y tenerlas plenamente identificadas, además de
realizarse inspecciones. Pero recientemente en esa linea de
continuo trabajo, desde la Conselleria de Turismo y Deportes se
han puesto en marcha más actuaciones al respecto.

Por todo ello, Sr. Conseller de Turismo y Deportes, le
formulo la siguiente pregunta, ¿qué actuaciones ha puesto en
marcha la Conselleria de Turismo y Deportes respecto a la
situación de los llamados party boat? Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, les actuacions
bàsicament han estat en quatre línies, en primer lloc durant tot
l’any hem fet feina, en coordinació amb els consells insulars,
ajuntaments, Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, Guàrdia Civil de la Mar, Capitania
d’Eivissa i Formentera, representant de Delegació del Govern
i de la Direcció Insular del Govern a Eivissa i Formentera, i
arran d’aquestes reunions i coordinació, hem pogut definir el
protocol en què cada administració ha d’actuar en l’àmbit de les
seves competències.

En segon lloc i amb el sector APEAM, s’ha acordat la
redacció d’un codi de bones pràctiques que la patronal ha
assumit entre tots els seus associats en relació amb les festes en
vaixells. També s’han inclòs aportacions fetes per l’entitat
Estacions Nàutiques de Sant Antoni de Portmany.

En tercer lloc s’han duit a terme tasques d’inspecció, tant a
la mar com en els ports, s’han fet inspeccions en els ports de
manera aleatòria i com a resultat de la colAlaboració
interadministrativa, tècnics de la conselleria, en coordinació
amb el Servei Marítim de la Guàrdia Civil, han fet inspeccions
a la mar a embarcacions fondejades fora dels ports. Com a
resultat de totes aquestes inspeccions, es varen obrir diligències
i els respectius expedients sancionadors. A més ara la totalitat
del sector, empreses i embarcacions, tenen regulada i al dia tota
la documentació davant la Direcció General de Ports i
Aeroports, a un registre creat ad hoc.

I, per acabar, a l’esborrany de decret que desenvolupa la Llei
de turisme, també hem aprofitat i hem introduït un apartat que
fa referència a les empreses de transport de turistes de
passatgers, que és allà on s’engloba l’activitat del party boat.
L’objectiu d’aquesta regulació i d’aquest registre és que les
empreses que ofereixin activitats de discoteca o restauració,
donin garanties en la presentació dels seus serveis, pel que fa a
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la normativa de manipulació d’aliments i en el compliment de
les normes aplicables a qualsevol tipus d’establiment d’oci,
d’entreteniment o de restauració. Per tant, es tracta d’un paquet
d’actuacions integral que mai no s’havia fet. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 9070/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a control sobre la compra electrònica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 9070/14, relativa a control
sobre la compra electrònica, 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 i
Consum, una de les tasques importants que desenvolupa la seva
conselleria és sense cap dubte la de la protecció dels
consumidors i usuaris de la nostra comunitat autònoma. Les
noves tecnologies ens han duit una multitud de canvis, entre
d'altres també s’han produït importants canvis en el consum dels
ciutadans, els quals ja no únicament ho fan anant a les tendes o
als establiments comercials, sinó que cada vegada més es fa
mitjançant internet. 

Aquesta via telemàtica de consum té importants avantatges
per als consumidors, sense cap dubte, però pot tenir els seus
perills, o els seus problemes, ja que es tracta d’operacions fàcils
de fer i d’una manera ràpida, des de ca teva únicament pitjant un
botó. Per això consideram que és imprescindible que totes les
empreses amb pàgines web, a les quals es proporciona aquest
tipus de serveis, donin la informació més veraç possible per
evitar que els consumidors o els usuaris puguin incórrer en
errors que puguin ocasionar perjudicis econòmics que no són
desitjables per a ningú.

Per això entenem que són molt importants les campanyes
d’inspecció sobre comerç electrònic que cada any es realitzen
per part de la Conselleria de Salut. Com deia, és importantíssim
fer comprovació sobre la legalitat i la veracitat de la informació
que ofereixen aquestes webs dedicades a la venda electrònica de
béns i serveis. També és important comprovar la compra
efectiva del producte i la posterior devolució del mateix, per
constatar l’adequació d’aquests processos a la legislació vigent.
Per això, Sr. Conseller, ens podria explicar de quina manera
valora vostè aquesta darrera campanya de control del Servei de
Consum sobre la compra electrònica? Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com molt bé
vostè deia, els patrons de consum van evolucionant i varien i
cada vegada més la gent compra a través d’internet i la compra
electrònica està més a l’ordre del dia de cada un dels ciutadans
a les nostres illes. I per tant, enguany dins la planificació de
campanyes del Servei de Consum, vàrem consider adient fer la
primera campanya de validar la informació que tenen les
diferents empreses a la xarxa, a internet, quins productes
ofereixen i els drets dels consumidors de forma efectiva.

Per tant, el que vàrem fer en primer lloc va ser una revisió
d’aquesta informació que apareixia a les pàgines web. En segon
lloc vàrem comprar un seguit de productes i després fer el retorn
d’aquestes productes per les vies que es marcaven a la mateixa
pàgina web. Se varen comunicar les deficiències a les diferents
empreses i se va obrir un procés de vigilància efectiva, en cas
que aquestes deficiències no tenguessin conseqüències sobre el
consumidor. Però a més, també hem obert un seguit
d’expedients sancionadors a aquelles empreses que sí podrien
vulnerar els drets dels consumidors que s'aniran resolent
mitjançant tramitació administrativa pertinent.

Però també m’agradaria destacar que de cara a anys futurs
el que hem de fer és ampliar el nombre d’empreses a
inspeccionar, ampliar aquesta tutela efectiva dels consumidors,
perquè crec que el Govern ha d’estar al costat dels ciutadans per
adaptar-se a aquestes noves formes de consum i, per tant, des
del Servei de Consum hem de fer aquesta tutela efectiva. Per
tant, la valoració és molt positiva aquest primer any i
l’ampliarem als anys successius. 

Moltes gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 9071/14,de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

La dissetena pregunta, RGE núm. 9071/14, relativa a dèficit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, presentada per la
diputada Sra. Margalida Cabrer i González del Grup
Parlamentari Popular, és ajornada, atesa la petició del Govern
presentada mitjançant l’escrit RGE núm. 9293/14.

I.18) Pregunta RGE núm. 9073/14,de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a Hotel Delta.

Divuitena pregunta, RGE núm. 9073/14, relativa Hotel Delta
i que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta del Grup
Parlamentari MÉS.

Té la paraula Sr. Diputat.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El discurs oficial del Govern és que
les coses van bé, van tan bé que un hotel com és l’Hotel Delta,
amb 100 treballadors, un hotel modèlic obrint 9 mesos a l’any,
amb un turisme fora de temporada, cicloturisme, que dóna
beneficis, que tenia ple de turistes, ara en aquests moments està
en perill.

Voldríem saber, Sr. President, que ens concretés a través de
la inexistent Conselleria de Treball del seu govern, quantes
reunions ha mantingut amb els treballadors?, quantes reunions
ha mantingut amb els empresaris?, quines gestions concretes ha
fet per evitar el tancament de l’Hotel Delta?, i sobretot, què
pensa fer a partir d’ara, quines gestions pensa fer perquè això no
es produeixi?

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, de la seva pregunta el primer que em surt és un
dubte, si vostè em demana que aquest govern ajudi
específicament aquesta empresa. El Govern sempre ha estat a
disposició i sempre ha defensat i defensarà totes les empreses de
les Illes Balears, sempre i quan sigui una competència d’aquest
govern, dins els seus marges competencials. L’Hotel Delta no
és una excepció, ara mateix acaba la temporada, l’Hotel Delta
ha tengut, com molt bé sap, problemes econòmics i financers
importants i ara actualment està tancat.

Aquest estiu es va comunicar per part dels treballadors a la
direcció general corresponent, el fet de fer un preavís de vaga el
mes d’agost i el mes de setembre, que després posteriorment els
mateixos treballadors varen desconvocar. I actualment és la
Inspecció de Treball la que està fent feines en matèria de gestió
laboral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, això i res és el mateix pel que veim.
Efectivament, no volen entrar en temes d’empreses privades, ja
ens ho ha dit altres vegades quan hi ha hagut desfetes d’aquest
tipus. Però és el seu model, el seu model econòmic el que
permet aquestes trames financeres especulatives, Sr. Bauzá. Són
vostès els que han permès segregar la unitat productiva de
l’hotel del beach club, Sr. Bauzá. Són vostès els que se’n van a
defensar els interessos de les grans cadenes hoteleres a Cuba i,
en canvi, es despreocupen d’empreses que estan fent fallida aquí
a les Illes Balears.

Sr. Bauzá, miri, li demanam que s’impliqui, li demanam que
no abandonin aquests treballadors i treballadores. Li demanam
que facin una reflexió sobre el model turístic que en aquests
moments tenim, Sr. Bauzá, i que ens du al fet que es permetin
especulacions financeres d’aquest tipus, perquè són vostès els
que, amb la seva legislació, amb mirar cap una altra banda,
permeten que aquestes coses passin, Sr. Bauzá.

I sobretot, Sr. Bauzá, li demanam una cosa, deixi's de
polèmiques absurdes, de les seves dèries ideològiques, com la
de l’altre dia entre Constitució o català. Allò que necessita
aquest país, Sr. Bauzá, no són polèmiques absurdes, és que
vostès facin feina pel benestar de tothom, pel benestar dels
treballadors i treballadores i per evitar especulacions com la que
hem viscut aquests dies amb l’Hotel Delta.

La continuïtat d’aquesta empresa és perfectament factible,
només qüestions d’especulacions financeres poden fer que
l’Hotel Delta no continuï. Però sobretot no em digui, Sr. Bauzá,
que vostès no hi poden fer res, perquè bé que per als seus amics
sí que fan...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Barceló, de les
seves valoracions es pot deduir que cada vegada que una
empresa privada té un problema, el Govern hi hauria d’actuar.
I allò que em preocupa és que a vostè el preocupa ara l’Hotel
Delta i no el varen preocupar totes les empreses privades i
autònoms que varen deixar de cobrar quan vostès governaven i
en aquell moment no el preocupaven els treballadors...

(Alguns aplaudiments)

I ara el preocupa l’acció específica d’una gestió privada i no
el preocupa la gestió d’un govern que va deixar milers de
persones sense pagar, moltes empreses sense pagar. Òbviament
sobren comentaris.

Sr. Barceló, jo li diré el de sempre, perquè sempre ho hem
dit, no hi ha d’haver intervencionisme d’un govern que no té
competències en matèria privada a les empreses privades. I així
ens va anar quan vostès varen governar! Aquest govern està
disposat a colAlaborar sempre, sempre que li demanin els
empresaris o bé els mateixos treballadors, però sempre dins el
seu marge competencial. Sé que no és el cas, però pareixeria i
ha paregut que en lloc que a vostè el preocupassin les empreses
i els treballadores, tenia més intenció en culpar un govern del
tancament d’una possible empresa. M’ha paregut, sé que no és
el cas, perquè vostè sap que precisament ara, amb aquest
govern, és quan més llocs de feina s’estan generant i es generen
des de la iniciativa privada no des del sector públic, que és el
seu model.
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Per tant, ara es generen llocs de feina, ara es genera
ocupació i abans es destruïa. Ara hi ha inversió i abans vostès
impedien la inversió i feien que els inversors partissin
d’aquestes illes. El seu model i el nostre. Així de senzill.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 9079/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals de
l'Estat 2015 (III).

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE núm. 9079/14, relativa a
pressupost general de l’Estat 2015, que formula la diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socias del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, una vegada més li
demanaré en aquesta cambra sobre el menyspreu que el Govern
d’Espanya exerceix injustament contra les Illes Balears des que
vostè governa en aquesta comunitat autònoma.

Sr. Bauzá, durant aquests més de tres anys vostè no ha
exercit de president de les Illes Balears, més aviat ha fet de
delegat provincial del Govern de Mariano Rajoy en aquesta
comunitat autònoma. Sempre davant Rajoy ha acotat el cap i ha
venut les aspiracions d’aquesta terra a canvi d'acontentar les
seves pròpies aspiracions. Ha fet d’escolanet del Sr. Rajoy i ara
el seu balanç a presentar és molt magre. No hi haurà nou
sistema de finançament autonòmic, li varen venir aquí a pegar
una galtada política; zero euros per a inversions estatutàries, no
tenim un nou règim especial i el pressupost general de l’Estat
per a 2015 ens segueix condemnat a ser els darrers en inversió
de tota Espanya. 

Un ciutadà de les illes rebrà 124 euros del Govern Rajoy, un
de Castella-Lleó 699 euros i la mitjana en rebran 240 euros. Li
pareix just això Sr. Bauzá? Ha fet res per evitar-ho? Aquest
estiu hi ha fet una mica de feina? S’ha reunit amb qualcú? Ho
ha negociat? Supòs que no, perquè el resultat és ridícul. Per això
li deman, pensa fer alguna cosa per corregir el menyspreu de
Rajoy a aquesta comunitat autònoma?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia,
Sra. Armengol. Miri, el primer que vull fer és reiterar que el
tracte del Govern de l’Estat de cara a les Illes Balears és injust,
no ara, des de sempre, fins i tot quan l’any passat per primera
vegada vàrem estar més a prop que mai de la mitjana
d’inversions territorialitzades per habitant, que això és el que
vostè evita dir, 74 euros. Sra. Armengol, el tractament és injust
encara més tenint en compte que aquesta comunitat i els seus
ciutadans han fet l’esforç màxim per capgirar la situació
econòmica i ser els líders de la recuperació econòmica
d'Espanya, però això em preocupa encara més.

Això no significa que no haguem de continuar fent feina, tot
el contrari. Jo som el primer, els consellers i els directors
generals i els seus grups de feina continuen fent feina. Feina és
el que hem de fer, feina i menys paraules.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, acaba de dir allò que
tots li vàrem dir, vostè l’any passat va mentir a aquesta cambra,
a la CAEB i a tothom, dient que havíem rebut 74 milions
d’euros més per fer unes depuradores que encara no s’han fet i
que com bé denunciàvem a Eivissa ens passa allò que ens passa,
per la seva incapacitat de negociació. Esper que no continuï
igual, mentint una vegada més sobre coses que aconseguirem i
que no hem aconseguit des que vostè és president de les Illes
Balears.

Sr. Bauzá, és un fracàs estrepitós, i ara m’agradaria que me
pogués contestar de forma sincera, president: es veu capaç vostè
que el Sr. Rajoy el rebi per parlar dels problemes de les Illes
Balears? Es veu capaç -ja vaig més enllà- que un ministre el rebi
per parlar de les Illes Balears? Aniré més enllà, es veu capaç el
Govern de presentar un sol projecte d’inversió per a les Illes
Balears que demani subvenció del Govern de l’Estat?, perquè en
tres anys i mig no han estat capaços de presentar-ne ni un. Es
veu capaç de manar als diputats i senadors del PP a Madrid de
les Illes Balears que votin a favor de les nostres esmenes?

La resposta, si pogués dir la veritat una vegada, és clara, no,
no és capaç. La sort és que és el darrer pressupost de l’Estat que
vostè negociarà com a president de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta, aquest
govern es veu capaç de fer feina, que és el que no varen fer
vostès durant quatre anys. Aquesta és la gran diferència.

Miri, la xifra d’inversions de l’Estat...

(Alguns aplaudiments) 

És la gran diferència, jo sé que no ho sap, però jo li ho dic
i ho estam demostrant.

Miri, projecte de pressupost general de l’Estat actual, som
la comunitat autònoma que més increment té de tot Espanya, un
87%...

(Rialles i remor de veus)

Jo sé que vostès se’n riuen, jo sé que vostès se’n riuen,
perquè no són capaços...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor. Senyors diputats, silenci
per favor.

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

... d’assumir la realitat.

I ara es tracta de continuar fent feina per a la inversió
territorialitzada. Sempre ho he dit i ho continuaré mantenint,
som una comunitat que no ha estat justament tractada per part
de l’Estat, no ara, sinó sempre. Fins i tot, li torn repetir, perquè
vostè no ho diu mai, fins i tot quan érem a 74 euros de la
mitjana d’inversió territorialitzada, cosa que vostè no diu.

Però, Sra. Armengol, aquests pressuposts generals de l’Estat
tenen tres qüestions també importants: tenen una baixada de la
càrrega financera, que vostè segurament no sap què és això,
perquè vostè només gastava, de 60 milions d’euros.

(Remor de veus)

Té un increment de finançament de 93 milions d’euros i té
noves inversions en matèria de depuració.

Sra. Armengol, miri, jo sé que tot això encara no és
suficient, ho sabem, i per això mateix continuarem fent feina.
Però miri, és una forma de fer feina diferent, hi ha qui el que li
agrada és fer una crítica contínua, el que li agrada és fer un
dramatisme teatral, que és el seu cas; nosaltres continuarem fent
feina, per una cosa que vostè no sap, miri, Sra. Armengol, de la
feina en surt el profit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 4567/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern per garantir el compliment de la funció de servei
públic de la radiotelevisió autonòmica.

LA SRA. PRESIDENTA:

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la
interpelAlació RGE núm. 4567/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern
per garantir el compliment de la funció de servei públic de la
ràdio i televisió autonòmica.

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

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, vicepresident, la trajectòria de la ràdio televisió
pública durant aquesta legislatura haurà estat tot excepte
tranquilAla i haurà estat això perquè des del primer dia el Govern
va decidir convertir IB3 en un instrument al seu servei.

Quin millor exemple que recordar la renúncia del primer
director general de l’ens públic d’aquesta legislatura, el Sr.
Terrassa, de qui es va garantir la continuïtat per a poc després
anunciar que se n’anava, i ja llavors la decisió del Govern no va
ser convocar els partits de l’oposició, ni tampoc no va convocar
els representants del sector audiovisual, ni això; tampoc no va
optar per nomenar un director general interí dins l’equip directiu
que hi havia en aquell moment, va decidir fer un decret llei i per
decret nomenar un conseller com a director general, des
d’aquell dia la credibilitat d’IB3 va quedar ferida de mort.

Quines casualitats! La setmana passada dimiteix el quart
director general, després de Terrassa, Gómez, el mai confirmat
Palazón i l’exsenador Ruiz, ara tendrem l’assessor de
l’Ajuntament d’Inca, Sr. Codony, com a nou director general,
i això es decideix aplicant la modificació de la Llei d’IB3, la
qual es va aprovar dins la Llei audiovisual que permet la
interinitat del càrrec amb un membre del consell de direcció, el
qual, com tots sabem, està format únicament i exclusivament
per persones que deuen el seu càrrec a la vinculació política al
Partit Popular, aquesta és la realitat.

Torna caure IB3 dins aquest incompliment de la seva funció
de servei públic des del moment que la direcció general
continua en mans d’un afí polític al PP i incompleix la funció de
servei públic perquè la millor manera de garantir que la
informació sigui independent, objectiva, imparcial, veraç i
plural, és posar un professional allunyat de les obediències de
partit, com era el primer director general, per posar un exemple.
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Precisament el motiu d’aquesta interpelAlació, presentada
l’abril, quan faltava poc més d’un any per a les properes
eleccions, era obtenir del Govern una resposta a una pregunta
essencial: creu el Govern que IB3 acompleix la funció de servei
públic que li encomana la Llei de l’ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears? Creu que acompleix l’article 2 d’aquesta
llei? Aquest els encomana satisfer les necessitats democràtiques,
socials i culturals, creuen que se satisfan aquestes? Creuen que
la programació i tractament que dóna IB3 a la informació, a la
realitat social, es correspon amb el que de veres succeeix a les
Illes Balears? Nosaltres creiem que no.

Però és que un altre dels punts li encomana, la llei al
Govern, a la gestió d’IB3, garantir la llibertat d’expressió i el
dret a la informació, aspectes que exigim a una radiotelevisió
dirigida per polítics, difícil no!

Li exigim, i tenim molts d’exemples que això no s’ha donat
així, especialment amb el conflicte educatiu hem pogut
comprovar com s’ha tractat amb absoluta parcialitat la
informació. Recordem com s’ha donat la mateixa veu a grups
minoritaris oposats a la vaga educativa que a colAlectius que
movien més de 100.000 persones al carrer; com es va fer un
únic debat a l’inici del conflicte i es va intentar obviar aquest,
o aquell lamentable programa de ràdio on es va donar per bona
la denúncia d’un d’aquests grupuscles partidaris de les
polítiques del Govern que havia fet unes acusacions que no es
corresponien amb la realitat, però que la ràdio pública donava
per bones, sense contrastar.

Podem posar com a exemple el dia de la vaga educativa, el
dia que va començar el curs escolar passat. Un bon resum l’hem
trobat en el comunicat que va haver d’emetre el sindicat de
periodistes i que titulava: “Fins a mitjan matí no s’ha donat veu
als sindicats convocants de la vaga”, i seguia: “El deure de
servei públic que tenen els mitjans de comunicació públics ha
tornat a desaparèixer a IB3 Ràdio en ocasió de la vaga
indefinida d’educació que ha començat avui”, i segueix: “A la
primera jornada de mobilització s’ha silenciat la veu dels
sindicats convocants fins a mitjan de matí, l’informatiu matinal
ha inclòs la notícia de la vaga en el tercer bloc d’emissió i
només a les declaracions del Govern de les Illes. Els primer
butlletins del matí s’han emès també sense la veu de tots els
protagonistes de la vaga, IB3 Ràdio tampoc no ha fet cap directe
des del punt informatiu del Consolat de Mar, on ha tengut lloc
la concentració de milers de treballadors de l’educació”. I pel
que fa al programa Magazin del matí de la ràdio, deia: “Ha
constatat una tendència continuada a destacar l’opinió del
Govern en detriment d’altres agents implicats en la vaga com
els professors, els sindicats que representen o els pares
d’alumnes.”

Sap quina és la conseqüència d’aquesta nefasta gestió? El
dia de la manifestació del 29 de setembre, la ciutadania
desconfiava dels professionals de la Radiotelevisió pública, i
aprofit ara per fer un reconeixement a la tasca dels professionals
de la Radiotelevisió pública que han tengut la valentia en
diverses ocasions de denunciar la manipulació que s’ha fet de la
informació tant a la ràdio com en els informatius televisius.
L’exemple del conflicte educatiu és tan greu perquè vàrem viure
la vergonya de veure com mitjans de comunicació privats i
d’àmbit estatal donaven una millor cobertura informativa que la
nostra televisió. Es varen debats i anàlisis abans que ho fes la

Radiotelevisió de les Illes Balears, debats que a la televisió
simplement no existeixen, no interessa res que tengui a veure
amb una visió crítica de la societat, amb formats que triomfen
a les cadenes privades o a altres autonòmiques.

Però encara més, la insinuació que s’havien donat
instruccions que no podien aparèixer camisetes verdes a la
televisió autonòmica, va provocar un acord unànime de
l’Ajuntament de Santa Eugènia. Cert que després la productora
ho va desmentir, però socialment i fins i tot el PP de Santa
Eugènia va donar per bona la possibilitat que de la direcció
d’IB3 es donassin ordres perquè es vetassin les camisetes
verdes. Sap quina és la conclusió, dramàtica conclusió per a
IB3? La pèrdua absoluta de credibilitat. I sap qui hauria d’actuar
per impedir això, per impedir que això continuàs així? Vostè,
Sr. Gómez.

Un altre exemple, anirem més prop, la recent campanya
electoral. En el pla de cobertura d’IB3 només es preveia un
debat a cinc i no preveia cap cara a cara entre Partit Popular i
Partit Socialista, que havien estat els més votats. El Partit
Socialista va alAlegar que trobava que s’havia de produir aquest
cara a cara. El 6 de maig, IB3 comunicava a la Junta Electoral
que considera innecessari el cara a cara. El PP va ser informat
per la Junta Electoral que podria sumar-se a aquesta proposta i
no ho va fer.

Però poc després, passats els terminis legals, el Partit
Popular va presentar un escrit i solAlicitava, ara sí, el cara a cara.
I poc després, IB3, quan el PP ja s’havia pronunciat, i a
diferència de la primera proposta, el director general d’IB3
acceptava el cara a cara, això era el 19 de maig, quan l’havia
demanada el PP IB3 sí que havia cregut oportú fer el cara a
cara. Quines casualitats, no!

Escoltin el que diu la Junta Electoral, primer referit al PP i
després a l’ens públic de Radiotelevisió: “Vista la solicitud
presentada por el representante provincial del Partido Popular
en fecha 16 de mayo de 2014, un escrito presentado en el
mismo día que por el ente radiotelevisivo”, el que li hem de
lloar és la perfecta sincronització entre IB3 i el comitè electoral
del PP.

La veritat és que tot això, aquesta magnífica sincronització
entre partit i televisió pública no fan més que restar credibilitat.

Les denúncies per depuracions ideològiques n’hi ha hagut
des del principi dels primers acomiadaments i també quan varen
decidir tancar sis programes de ràdio, d’èxit reconegut per
premis més enllà de les nostres illes. Per afegir al banyat, fa poc
algun dels colAlaboradors de la ràdio ha deixat IB3 amb una
carta pública on denunciava la manca de rigor.

Queda clar que han incomplert, per tant, la funció de servei
públic pel que fa a garantir informació, independència,
objectivitat, imparcialitat, veracitat, pluralitat.
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També entre les funcions de servei públic hi trobam la
promoció del coneixement i difusió de la identitat de les Illes
Balears, així com també la difusió i promoció de la llengua
catalana pròpia de les Illes. Per a vostè, Sr. Gómez, parlar en
català o parlar en mallorquí no és la realidad de la calle, son les
seves paraules per justificar la desaparició de la nostra llengua
en els programes de ficció, en una de les seves primeres
compareixences com a director general. Que una pelAlícula
s’emetés en català no era la realidad de la calle per a vostè?

Però quan va tenir la nostra llengua eliminada de les sèries
i de les pelAlícules, després varen començar el procés de
valencianització de la llengua, varen assumir l’ideari blavero,
dit aquí "gonella", i sense declarar-ho varen començar a
treballar per eradicar el registre formal dels informatius, registre
formal com el que utilitzen respecte del castellà tant a Televisió
Espanyola com a qualsevol televisió autonòmica de llengua
castellana, com fa amb el català de TV3 o les altres comunitats
que tenen llengua pròpia. Tothom sap distingir entre registre
formal i informal, excepte vostès, vostès promouen la confusió
entre registres.

I aquesta ha estat una de les polèmiques més recents i sobre
les que li vàrem poder formular qualque pregunta, sense aclarir
absolutament res. El 14 d’abril, vostè em responia: “Este
gobierno, la información que tiene es la información que se ha
publicado y confirmarle que se trata de una decisión libre de
un ente autónomo”, que no era el mateix que deien des de la
direcció d’IB3, que deien que era una proposta que els venia de
fora.

És a dir, Sr. Gómez, vostè s’havia assabentat que IB3
canviaria el registre lingüístic pels informatius dels diaris. Algú
s’ho creu això? És creïble aquesta versió? Per suposat que no.
Segons vostè, la primera pregunta que em va respondre en
aquest Ple a principis de legislatura, la major presència del
castellà, i cit literalment: “era un compromís electoral del Sr.
Bauzá”. Llavors parlaven més clar que ara.

La seva obsessió és la reducció de l’ús de la llengua, la
progressiva marginació del català, la mateixa llengua que a
Mallorca li diem mallorquí, la marginació de la nostra llengua
a la Radiotelevisió, però és que abans ho havien fet amb la
funció pública i ho han fet a l’educació pública. Aquesta és la
seva gran obsessió, no és la realidad de la calle ni cap
eufemisme, és anar reduint i marginant l’ús de la nostra llengua
a tots els àmbits i ignorar la Universitat de les Illes Balears.

No només això, durant l’estiu s’ha agreujat la intervenció en
temes lingüístics amb el concurs per contractar un servei
d’assessorament, la guanyat una coneguda empresa de serveis
lingüístics, es va publicar que havia guanyat i es va fer saber als
mitjans de comunicació, però immediatament hi va haver
protestes d’aquests grupuscles de l’entorn del PP que propugnen
el secessionisme lingüístic i poc després, en un gest insòlit, la
mesa de contractació va tornar enrera la decisió perquè el
guanyador del concurs no acceptava rebre instruccions que
anassin contra l’aplicació seriosa i científica de criteris
filològics. Si feien falta proves d’intencionalitat política, aquí
les tenen.

Si sortís al carrer i parlàs amb la gent, sabria que els únics
programes que estan ben valorats per la gent són els de caràcter
costumista, dedicats a fires i festes, feines del camp i això els
semblarà fantàstic, però és una mostra de desprestigi que han
sotmès a Radiotelevisió tots, valoren aquells programes als
quals vostès no posen mà, això és el que passa, s’han apropiat
d’IB3 i l’han convertida en un xibiu, ahir que un cortijo i allà,
en aquest xibiu han abocat totes les seves fòbies.

La fòbia a tot allò que sigui català no és el menor dels fils
conductors, també amb el nomenament d’un nou cap
d’informatius i d’un nou director de la ràdio, han perjudicat la
imatge d’IB3 aquest estiu.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Bonet, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

Amb això vaig acabant, Sr. President.

Ens recorda la irregularitat del nomenament de directius de
ja l’any 2011, varen incomplir la Llei del sector públic, excloent
el gerent, el director de la televisió i el director de la ràdio del
concurs que havien de fer. I els guanyadors del concurs,
curiosament, eren persones sobre les quals els diaris ja havien
informat prèviament que ocuparien el càrrec. El mateix ha
tornat succeir amb el Sr. Castro, ja tenien preparat un substitut
per a la direcció de la ràdio, quan el concurs encara no s’havia
celebrat.

La mútua recepció de continguts audiovisuals emesos en
llengua catalana també és una funció de servei públic i
continuant amb la seva línia ideològica haurien d’estar
preocupats: què ha passat amb 3/24? Què pensa fer? Com
garantirà que es rebi? Permetrà que es perdin TV3 i el Canal 33
en alta definició? Sap que amb això incomplirà novament la
llei?

Vaig acabant, Sr. President, la recepta a tot aquest desgavell
per al qual deu minuts són molts els casos per resumir, només
és una i està escrita també a la llei: les funcions de servei públic
que haurien d’acomplir inclouen l’obligació de promoure el
pluralisme i la participació democràtica, per recuperar prestigi,
credibilitat i bon nom IB3 només ho pot fer aplicant això,
pluralisme, respecte a les opinions diferents, des dalt, des del
director general i del consell de direcció fins a les redaccions,
informatius, fins a les instruccions internes.

Amb això acab, pluralisme i participació democràtica és el
camí i ara tenen una bona oportunitat, Sr. Gómez, obrir les
negociacions per trobar un director general de perfil
professional, amb el consens de les forces polítiques que
representam, precisament, el pluralisme de la societat balear.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Per part del Govern té la paraula el
vicepresident Sr. Antoni Gómez.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Sr. Diputado, le he escuchado atentamente y lo único que ha
hecho es volver a repetir la exposición que una vez, tras otra vez
viene repitiendo en las comisiones, no aporta nada nuevo.

En primer lugar, quiero dejar claro que este gobierno ha
trabajado y sigue trabajando desde el primer día por salvar y por
sacar adelante el ente público de Radiotelevisión de las Islas
Baleares que, como el resto de entes y organismos que ustedes
gestionaron, se encontraba en una situación realmente difícil.
Llegar hasta dónde hemos llegado a día de hoy, en el que por fin
podemos hablar de un excelente funcionamiento del ente
público, con un presupuesto posible y con unas cuotas de
audiencia muy buenas, le aseguro que no ha sido nada fácil.

Todo lo contrario, primero por la difícil situación que
heredamos, y después por los palos en las ruedas que ustedes
han venido poniendo todo el tiempo. La colaboración de su
grupo en la gestión del ente ha sido sencillamente nula, ustedes
se han dedicado todo el tiempo a intentar confundir a la
sociedad y a maniobrar para sacar beneficio y rédito político en
lugar de pensar en el interés general, esa es la tónica que ha
guiado siempre vuestra acción política, la misma evidencia con
la propues... la misma acción política interesada y partidista.

(Remor de veus i rialles)

Volveremos a tener la misma evidencia en la propuesta de
reducción del número de diputados, no hay duda, Sr. Diputado,
que con menos diputados podemos tener, podemos hacer el
mismo trabajo, el mismo trabajo de representación sin que se
vea afectada la calidad de representación ni la proporcionalidad
ni la totalidad del territorio, y en cambio nos ahorraríamos 11
millones de euros.

(Remor de veus i rialles)

Pero más que hablar, Sr. Bonet, basta con que nos
atengamos a los hechos para ver con claridad meridiana la
situación de su grupo en todo lo relacionado con el ente público.
Desde el primer momento el Gobierno inició conversaciones
con los diferentes grupos políticos de la oposición, con la
voluntad de pactar los miembros del consejo de dirección y el
nombramiento del director general del ente. Podríamos haber
propuesta un director y no lo hicimos, simplemente trasladamos
la propuesta que hizo la mesa del sector audiovisual, nos
propusieron seis personas independientes y de reconocido
prestigio profesional. Ustedes, después de enredar todo lo que
pudieron, ninguno de ellos le vino bien, e insisto, eran
propuestas del sector. De los ocho miembros restantes que
conforman el consejo, lo forman nueve con el director,
ofrecimos a los grupos de la oposición el 50%, es decir, cuatro

miembros. Por lo tanto, una voluntad más clara de llegar a
acuerdos por parte del Gobierno imposible.

Pero no aceptaron y no aceptaron porque el fin último de
ustedes no era la gestión del ente público, ustedes pretendían lo
que están haciendo ahora, no participar en el consejo de
dirección para criticar la soledad del PP dirigiendo IB3. Si usted
tira de hemeroteca, verá que ya le advertí en más de una ocasión
que harían lo que están haciendo ahora. Esta actitud, Sr. Bonet,
ni es seria ni es responsable, más bien le desacredita.

No les importaba lo más mínimo que la Radiotelevisión
pública estuviera sin director general que garantizara el normal
funcionamiento del ente público. Todos sabemos que la figura
del director general es esencial para la gestión diaria y no sólo
a la hora de marcar las directrices de gobierno, sino para pagar
proveedores, para pagar nóminas, contrataciones, etcétera. En
ningún momento mostraron el más mínimo interés por
garantizar la prestación de ese servicio público de calidad que
tanto les preocupa ahora.

Una prueba más de que su acción política va dirigida
únicamente a la confusión y a sacar rédito político es esta
interpelación. Debería saber usted, y creo que lo sabe, que el
ente público de Radiotelevisión de las Islas Baleares es un ente
autónomo e independiente y que en la dirección del mismo es
donde se ejerce esa dirección, en el seno de su consejo de
dirección. De la Consejería de Presidencia dependen sólo a
efectos presupuestarios. Este conseller nada tiene que ver con
las decisiones que en su seno se adoptan.

Por tanto no puedo evitar cuestionar su manera de proceder
ahora, cuando además existe una comisión de control
parlamentaria creada precisamente para controlar el ente
público, y en la que su director general comparece cada vez
regularmente. Y eso usted lo sabe bien, y sin embargo solicita
que comparezca supuestamente para hablar del cumplimiento de
la función de servicio público de IB3, cuando su interés, por
descontado, es otro, más mediático, más oportunista, y buscan
la confusión política que poco a nada tiene que ver con la
consecución de los objetivos propios del ente.

En ente público, Sr. Bonet, cumple escrupulosamente con lo
preceptuado en la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del ente
público, donde en su artículo 4 se recoge precisamente esa
misión de servicio público, en la que se incluyen, entre otras
cuestiones, la promoción del conocimiento y la difusión de los
valores constitucionales y democráticos, la lengua catalana, la
cultura propia de las Islas Baleares, la promoción de los valores
cívicos y la educación; se recoge también la importancia de
preservar los derechos de los menores y de los jóvenes, el
derecho al honor, a la vida privada, a promover la igualdad entre
hombres y mujeres, y un largo etcétera de obligaciones que se
cumplen escrupulosamente.
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Y todos estos objetivos se están consiguiendo gracias a la
excelente y brillante gestión que se está realizando desde la
dirección de la radiotelevisión autonómica. No cabe duda que
tenemos una televisión una radio pública más plural que nunca,
más imparcial que nunca y más objetiva que nunca...

(Remor de veus)

...y a los hechos me remito.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Basta mirar los datos de audiencia del ente: cada vez es
mayor el número de personas que ven nuestra televisión. Por
ponerle un ejemplo, cuando llegamos al gobierno la cuota de
pantalla de IB3 Televisión estaba en torno al 4%; pues bien, en
la actualidad estamos cerrando los dos últimos años con una
media del 6%, y el pasado mes de septiembre nuestra televisión
autonómica cerró con un 6,4% de cuota media, consiguiendo el
mejor registro de los últimos 20 meses. Y en el caso de los
informativos se están consiguiendo los mejores resultados: los
informativos del mediodía del mes de septiembre obtuvieron el
17,6% de cuota media, liderando así su franja de emisión. Y no
se debe estar haciendo tan mal, las cifras desde luego hablan por
si solas. 

Y le voy a dar un dato más: por décimo mes consecutivo
IB3 se sitúa como la cadena líder entre los hogares cuya lengua
vehicular es el catalán con un 14,1% de cuota, y eso a pesar de
su empecinamiento en utilizar el tema lingüístico como arma
arrojadiza. Aunque a usted no le guste, IB3 ha de ser el reflejo
de lo que sucede en nuestra sociedad, usted lo ha dicho, la
normalidad de la calle se ha de ver reflejada en la programación
de nuestra televisión, la cual presta ese servicio público. No
olvide que ese servicio lo pagamos entre todos; por tanto todos
hemos de vernos reflejados en él. El ente público utiliza el
catalán como lengua vehicular; toda la producción propia se
hace en catalán, las películas en castellano y también se emiten
otros programas en inglés. Y sobre el tema de nuestras
modalidades propias le recomendaría un poco más calma,
sentido común y un poco de seriedad. Nuestra televisión sólo
cumple con lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía, en
la Ley del ente público y en el mandato marco: impulsar y
proteger nuestras modalidades insulares.

Y en el tema económico la gestión que se ha llevado a cabo
es impecable, nada que ver con la gestión que ustedes
realizaron. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con
unas cifras realmente alarmantes: de los 86 millones
presupuestados para el año 2010 ustedes terminaron gastándose
96, y la deuda acumulada era de 85 millones de euros, un
verdadero drama, Sr. Bonet, aunque hay que reconocer que el
despilfarro era la tónica habitual en todas las áreas que el pacto
gobernó; y hay que reconocer también, Sr. Bonet, que usted no
tuvo nada que ver con la mala gestión que el gobierno del pacto
realizó en IB3, usted estaba ocupado directamente en generar
otro despilfarro grande en la televisión de Mallorca.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Desde una perspectiva objetiva, Sr. Bonet, este gobierno ha
conseguido que el ente público realice una gestión brillante: se
ha reducido el presupuesto a 31,5 millones de euros y hemos
subido la audiencia; considero que desde esa objetividad bien
podría usted felicitar al ente público por esta brillante gestión.
Entiendo que estén ustedes nerviosos y que intenten desfigurar
el buen nivel alcanzado por el ente público durante esta
legislatura, en calidad, en gestión, en rigor presupuestario, en
pluralidad, imparcialidad, etc., nada que ver con la etapa en la
que ustedes lo gestionaron, y sería deseable, Sr. Diputado, que
dejara de una vez por todas de desprestigiar nuestra televisión
pública. Entendiendo que la excelente situación de nuestra
televisión le produzca algo de comezón, pero sólo es cuestión de
aceptar la realidad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. Gómez, per reconèixer a l’oposició aquesta
capacitat d’influència dins l’opinió pública; crec que ningú no
ens havia donat una alegria tan gran com aquesta, perquè si
tanta influència tenim prepari’s vostè per passar a l’oposició i
comenci a fer la bona per anar a les llistes, oposició que em
pareix que vostè avui ja està practicant, perquè ha semblat que
vostè em feia una interpelAlació a mi, amb tant de recordatori, de
mirar el retrovisor, de tornar enrere a la legislatura passada. Han
passat tres anys!, ja han passat tres anys, ja els queda molt poc
temps per fer qualque cosa, eh? Ara ja hem de començar a
parlar de la seva herència, Sr. Gómez, de la seva herència. 

La legislatura passada, idò sí, nosaltres estàvem ocupats fent
escoles, fent centres de salut; en el consell estàvem ocupats
intentant declarar la Serra de Tramuntana patrimoni de la
humanitat contra l’opinió del Sr. Gómez, que insistia a
urbanitzar el municipi del qual era batle; hi insistia...

(Petit aldarull)

...Sr. Gómez, a fer Es Guix!, hi insistia, i ara presumim de
serra, en presumim quan l’han deixada cremar.
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Negociàvem un pla territorial restrictiu i afortunadament en
aquell moment vàrem trobar un portaveu amb qui es podia
parlar i vàrem poder aprovar un pla territorial restrictiu, amb el
qual vàrem fer crec que un gran benefici per a la nostra illa.

He de dir que amb la meva intervenció pens que hem aportat
coses noves, perquè debatre amb el Sr. Ruiz no es com debatre
amb vostè, perquè vostè, dins la seva concepció, és el seu
superior jeràrquic. Avui parlam de nomenaments irregulars, dels
quals encara no hem pogut parlar amb el Sr. Ruiz i ja no en
parlarem mai, perquè el Sr. Ruiz ja no hi és, que s’han produït
aquest estiu. Hem parlat de manipulació informativa, que també
s’ha donat aquests darrers mesos, que amb el Sr. Ruiz ja no en
podrem parlar perquè el Sr. Ruiz se n’ha anat. I parlam de
l’intervencionisme en la política lingüística, que és evident que
ve del Consolat de Mar, que és d’allà on surt la gran..., com ho
diríem?, les grans idees en contra de la nostra llengua, en contra
de la nostra identitat, en contra d’aquest país.

Però és que vostè només ha fet que repetir les excuses de
sempre, és vostè que deu haver agafat la seva intervenció
anterior i l’ha llegida. El mes d’agost de 2011 cert és que no ens
vàrem posar d’acord, cert és, però vostès ens criden a finals
d’agost -ja ho vaig dir al Sr. Rubio una vegada-, 24 d’agost ens
varen cridar, quan a vostè l’havien fet director general per
decret feia un mes, ja; no ens varen telefonar quan va dimitir el
Sr. Terrassa, i a partir d’aquí ha faltat a la veritat en tot el que ha
dit. Tenim dues cartes adreçades al president del Govern amb
registre d’entrada al Consolat de la tardor hivern de 2011,
encara ara sense resposta, per demanar una reunió per
consensuar el consell de director; consulti el registre d’entrada,
si no l’hi han passat, o demani’l al Sr. Bauzá, que per ventura se
l’ha llegit i no li ho ha dit. Sis mesos negant-se vostès a reunir-
se amb l’oposició.

I si tanta voluntat de pacte i de fer les coses bé té vostè, Sr.
Gómez, com és que no ens han cridat ara quan ha dimitit el Sr.
Ruiz? Ni han aixecat el telèfon, ni deu saber quin número de
telèfon té la portaveu de l’oposició. No han fet res. Hi ha una
bona diferència d’educació entre el Sr. Ruiz i vostè: el Sr. Ruiz
va telefonar per acomiadar-se, acomiadar-se, acomiadar-se, Sr.
Veramendi, acomiadar-se, acomiadar-se. Al Sr. Gómez li toca
aconseguir el consens...

(Remor de veus)

...d’aquest parlament...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

(Continua la remor de veus)

Silenci, per favor, senyor (...).

EL SR. BONET I BONET:

Al Sr. Gómez li toca, com a responsable del Govern, intentar
aconseguir el consens d’aquesta cambra. Això no ho ha fet ni té
intenció de fer-ho, ja ho ha demostrat amb les seves paraules.
Ha quedat bé el Sr. Ruiz i el Sr. Gómez ha tornat a quedar
malament.

Però és que no es pot posar vostè al marge del que passa a
IB3, no es pot posar al marge del que succeeix a IB3 qui va
voler ser ell el director general, perquè no em negarà que vostè
va ser director general perquè va voler, perquè hagués pogut
decidir que ho fos qualsevol altre de dins l’estructura d’IB3, de
dins el Govern o de fora; varen fer un decret llei i varen
modificar la llei així com varen voler, i haguessin pogut donar
amb aquesta llei la solució que haguessin volgut, i varen triar la
pitjor de totes, posar el director general assegut al Consell de
Govern. Va ser vostè que es va reunir amb la Mesa audiovisual
per negociar, per tant ara podria fer el mateix i no ho han volgut
fer. Hauria de ser el Govern que cercàs el consens polític i
social per desterrar el control polític d’IB3 i vostè s’hi nega.

I no em parli del passat una altra vegada, ja li ho he dit. Jo
no defensaré segons quina gestió, ja li ho he dit també, però
tenim a favor nostre la bona feina feta quan vàrem decidir
confiar la direcció de Televisió de Mallorca, dirigida per un
equip exclusivament professional, i no ho deim nosaltres, ho
deia tothom en aquell moment.

I defensaré la bona gestió feta per IB3 sobretot a partir del
consens que va aconseguir la llei del 2010, amb un director de
perfil professional i un pla de viabilitat, pla de viabilitat!; la
feina estava començada i vostès l’havien votat a favor, però no
ho varen voler aplicar, Sr. Gómez. I vostè, en el primer
pressupost que va presentar, va dir: “gastarem 30 milions”, però
no va dir que a final d’any hi posaria 12 milions més, va
incomplir el que havia dit; tampoc no va dir que anirien al
decret de proveïdors per pagar el deute que hi havia. Per tant
IB3 no va costar 30 milions el primer any ni ho ha costat cap
any, amb això també ens han intentat enganar. 

Repetir una mentida no la converteix en realitat, i em pareix
increïble que vulguin aplicar aquella màxima..., és un mal
exemple, ni el citarem. La realidad de calle de Balears, Sr.
Gómez, la veim més a Salvados o a El Intermedio que a IB3;
això és la realitat que passa.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, vagi acabant, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

I amb això acab, acabaré amb allò de les modalitats, perquè
sempre esmenten l’Estatut d’Autonomia com si a l’Estatut
s’hagués... decidit allà que s’havia de substituir la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, per una llengua inventada,
que és el que vostès han fet, perquè vostès ni tan sols no
apliquen bé les modalitats que diuen defensar! Basta veure
aquella llista de paraules que es va publicar a la premsa. Fora
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vila!, des de quan hem dit fora vila a la part forana? S’inventen
una llengua, Sr. Gómez, fan el ridícul, i fan el ridícul no només
dins les Illes Balears, a totes les facultats de filologia d’arreu
d’Europa; seran un cas d’estudi, però d’estudi de les bajanades
que hauran fet.

A la televisió pública no la desprestigia la feina que pugui
fer l’oposició, qui desprestigia una institució és qui la gestiona,
i en aquesta ocasió la gestionen vostès, i en exclusiva perquè no
han volgut cap company de viatge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet.

(Alguns aplaudiments)

En el torn de contrarèplica i per tancar la qüestió té la
paraula el Sr. Gómez, vicepresident del Govern.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Bonet, el director general
del ente en estos momentos se ha elegido de acuerdo con lo que
establece la ley, y usted lo sabe. Por lo tanto ahora no cabe
ninguna negociación.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Usted sabe que la ley dice que... que en ausencia del director
por la circunstancia que sea, entre los miembros se elige al
próximo director, que es lo que se ha hecho. A partir de ahora
es cuando hay que proponer a ese nuevo director, y será
entonces el momento de intentar consensuar ese nombre porque
efectivamente hace falta una mayoría cualificada de esta
cámara, y el Sr. Codony, que es el que ha elegido el consejo de
dirección para estar al frente de..., para ser director general, pues
considero que es una persona -ya lo veremos- de una cierta
experiencia precisamente en este medio.

También he de decirle que el nombramiento del director
general de los informativos de IB3, el Sr. José María Castro, se
hizo de acuerdo a lo que marca la ley. Es un señor por el cual se
tuvo que hacer un contrato de alta dirección profesional, y la
selección se hizo de acuerdo pues mediante el correspondiente
procedimiento, garantizando la publicidad y concurrencia, el
mérito y la capacidad, que es lo que establece la ley. En cuanto
al director de radio, de IB3 Radio, el Sr. Eduardo Lafuente, pues
igualmente también se hizo la contratación de acuerdo con la
ley; es un alto directivo. Le recuerdo que ustedes también
nombraron a tres directores de la radio y no hicieron ningún
procedimiento. Es que la diferencia viene marcada por la propia
ley, por lo tanto no sé por qué nos acusan a nosotros de no hacer
algo que ustedes tampoco hicieron, cuando precisamente es el
sistema que viene recogido en la ley.

En cuanto a los temas de normalización..., de lingüística de
IB3, pues mire, es que dio la casualidad que la mesa de
contratación de IB3 declaró precisamente desierto el
procedimiento de licitación por una cuestión de pura lógica y de
puro sentido común, Sr. Bonet. Paraula, que era la oferta más
ventajosa, se negó a cumplir con el objeto por el que se les
contrataba, algo así de sencillo. Me parece que es de todo
sentido común.

(Remor de veus)

Y en cuanto a la gestión presupuestaria, Sr. Bonet, es cierto
que nosotros dijimos presupuesto de 30 millones y se cerró con
12 millones más, pero eso sucedió en el año 2012, y se gastaron
estrictamente los 30 millones presupuestados y el resto se
dedicó a poder pagar la denuncia de algunos convenios que
estaban vigentes, como el convenio de Fórmula 1, como el
convenio de fútbol, pero usted sabe muy bien que precisamente
en el ejercicio 2013 se ha mantenido ese presupuesto y no sólo
eso, además tenemos una deuda de 5 millones de euros que yo
creo que contrasta bastante con los 85 que ustedes nos dejaron.

Yo creo, Sr. Bonet, que en el ente público se está realizando
una gestión brillante, y considero que sería deseable, por el buen
funcionamiento del ente, que dejara usted de hacer tanta
demagogia y de intentar desprestigiar tanto a nuestra televisión.
Un gesto saludable por su parte sería que aceptara públicamente
que el ente público se está gestionando de una forma brillante.
También sería deseable que usted viera un poco más nuestra
televisión pública, y desde luego un poco más de objetividad
desde luego no nos vendría nada mal.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

III. Moció RGE núm. 8967/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de finançament, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 6735/14.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 8967/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de finançament, derivada del debat de la InterpelAlació
RGE núm. 6735/14. Per part del Grup Parlamentari Socialista
i per defensar la moció té la paraula el diputat Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
poques legislatures trobarem en aquests més de 30 anys de
democràcia amb uns resultats tan minsos en matèria de
finançament; poques legislatures, per no dir cap, trobarem a les
Illes Balears en què el Govern hagi promès tant i hagi
aconseguit tan poc; i cap, cap legislatura no trobarem en aquests
més de 30 anys d’autonomia en què el Govern hagi menyspreat
tant la feina ja feta pels govern anteriors en matèria de
finançament.
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Aquestes afirmacions reflecteixen la realitat d’uns resultats
i d’una manera de governar que demanen ser canviats,
substituïts, superats per una forma diferent de liderar la
ciutadania, per una forma diferent de plantejar els problemes i
les necessitats, les estratègies i els objectius. Necessitam un
govern que reculli el testimoni des de la lleialtat i el
reconeixement de la feina feta, amb l’únic objectiu de continuar
avançant, de continuar millorant, d’assolir noves fites possibles
que hem de voler que siguin el fruit de l’acord de molts.
Necessitam defugir de la mirada present que enlloc no ens du,
del retrovisor com a estratègia per tapar les mancances pròpies.
I és que aquesta haurà estat la legislatura d’un govern que no ha
volgut o no ha sabut mirar cap endavant, d’un govern que ha
pretès tapar les seves mancances i les seves debilitats amb falsos
pretextos, d’un govern incapaç de construir res des de l’acord,
des de la complicitat, de l’objectiu colAlectiu. Aquesta havia de
ser una legislatura significativa en matèria de finançament. De
fet, el calendari fixat no només per l’Estatut d’Autonomia, sinó
també per la Llei de finançament de les comunitats autònomes,
feien confluir en aquests quatre anys objectius importants, els
ho recordaré. El 2014 era el termini fixat per a l’aprovació d’un
nou règim especial que havia de permetre compensar de forma
justa i equilibrada els costos derivats de la insularitat. A la
vegada i fins a l’arribada del 2014, i sempre d’acord amb
l’Estatut d’Autonomia, es garantien en aquesta legislatura
inversions per valor no inferior als 400 milions d’euros anuals,
el que representava una oportunitat real de continuar recuperant
territori perdut en el dèficit històric acumulat en el passat. I
també el 2014 era una data fixada per a la revisió del sistema de
finançament de les comunitats autònomes i per tant, una nova
oportunitat de millora del nostre sistema de finançament s’obria
a la nostra comunitat.

L’actual Govern idò tenia les prioritats marcades, el
calendari fixat, el full de ruta perfectament delimitat. Tan sols
era necessari agafar consciència de la transcendència del
moment, de la necessitat de resultats, de la importància de
l’acord. La principal tasca era sumar, la de voler fer camí junts,
implicant el màxim nombre de gent possible, des del
reconeixement a la pluralitat. I en canvi, el Govern es va ofuscar
amb les complicacions, es va obsessionar amb les dificultats i
va preferir més buscar culpables als possibles incompliments
propis que aliances per assolir l’objectiu compartit. I és que
aquest ben bé podria ser el resum d’aquesta legislatura, enlloc
de cercar respostes van preferir cercar culpables, enlloc de
cercar fer camí junts, es van estimar més dinamitar ponts i
cercar rèdits a curt termini. 

El resultat de tota aquesta estratègia, empesa pel president
Bauzá, el coneixem tots, aquesta legislatura no hi haurà un nou
règim especial per a les Illes Balears; aquesta legislatura tampoc
no hi haurà un nou sistema de finançament de les comunitats
autònomes, i aquesta legislatura tampoc no hauran arribat les
inversions estatutàries que ens pertocaven. Aquesta legislatura,
senyores i senyors consellers, el Govern de les Illes Balears no
haurà assolit cap dels objectius fixats per l’Estatut d’Autonomia
o per la pròpia Llei de finançament de les comunitats
autònomes. I és cert que aquests fracassos no són imputables
exclusivament al president Bauzá, de fet el Govern d’Espanya
en té una bona responsabilitat, ara bé, sí que és responsabilitat
seva, sí que és responsabilitat del Govern Bauzá, la decisió de
voler fer aquest camí tot sol, sense ningú, de transitar-lo amb la
més absoluta solitud. 

Des de l’oposició ja els advertírem a l’inici d’aquesta
legislatura, de la necessitat de preparar bé una proposta sòlida
en matèria de règim especial i de finançament autonòmic. Els
proposàrem crear comissions específiques de treball en el si
d’aquest Parlament. Els empenyérem a demanar al Govern de
l’Estat la convocatòria de la Comissió Mixta de finançament, a
preparar i a presentar un paquet de projectes per garantir les
inversions. Ens brindàrem a acompanyar-los a reunions que
haurien d’haver demanat, tant amb el president Rajoy, com amb
la vicepresidenta Saenz de Santamaría. I a totes, absolutament
a totes les propostes que els vam fer ens van dir que no. Però és
que no només ens digueren que no, sinó que a més ho feren de
la pitjor de les maneres possibles, ho feren menyspreant tota la
feina ja feta, infravalorant totes les fites ja aconseguides, ho
feren embriagats per la mateixa supèrbia que els acabarà portant
a l’ostracisme.

I és per tots aquests motius i alguns més que avui presentam
davant d’aquest Parlament aquesta moció, ho fem primer per
constatar els incompliments reiterats del Govern central amb les
Illes Balears i per açò proposam, d’una banda i primer de tot,
rebutjar frontalment la decisió del Govern d’Espanya d’impedir
qualsevol aprovació al llarg de la present legislatura, de la
revisió de l’actual sistema de finançament de les comunitats
autònomes. I no vull deixar de recordar que aquest és un
incompliment flagrant del Govern d’Espanya, però que, a més,
deixa en evidència al president Bauzá, per haver estat ell el que
precisament va pretendre liderar una reforma del sistema de
finançament que no es produirà.

D’altra banda, proposam també rebutjar els pressuposts
generals de l’Estat del 2015, els quals ens tornen deixar a la cua
de les inversions per càpita d’Espanya. I és que aquesta
legislatura novament ens hem tornat ubicar a la cua d’Espanya
d’inversió, tal com ho ha decidit el Govern central. I açò, si
passa, si ha de passar, si hem d’estar a la cua, que almenys vagi
acompanyat d’un rebuig contundent del Parlament de les Illes
Balears.

Aquestes són les propostes que presentam referides al
Govern central. Però aquestes decisions del Govern central, no
podem oblidar-ho, surten de la connivència del Govern de les
Illes Balears, del seu president i també evidentment del
conseller d’Hisenda i Pressuposts i açò, aquesta connivència, no
hauria de succeir. I és per açò mateix que en segon lloc
proposam en aquest Parlament, primer de tot constatar que, tot
i els acords unànimes establerts pel Govern de les Illes Balears,
el Govern, tot i aquests acords, el Govern, a dia d’avui, encara
no ha reclamat jurídicament les inversions estatutàries, tal com
s’hi va comprometre el mateix conseller d’Hisenda. És a dir,
hem constatat que haurien d’haver vingut unes inversions que
ens pertocaven que havien de venir a les Illes Balears i com que
no ho han fet, i conscients de la força jurídica que ens atorga
l’Estatut d’Autonomia, vam quedar que el Govern de les Illes
Balears emprendria accions jurídiques per aconseguir-ho. Açò
és el que vam acordar en aquest Parlament per unanimitat dia 4
de febrer del 2014, idò bé, vuit mesos després d’aquest acord,
ningú encara no ha fet absolutament res i crec que val la pena
constatar-ho.
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I finalment, plantejam un conjunt de mesures que entenem
que s’haurien d’emprendre per assolir les fites que estaven
fixades per a aquesta legislatura. La primera, que el
vicepresident del Consell de Política Fiscal i Financera i també
conseller d’Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes
Balears plantegi una proposta de revisió de l’actual model de
finançament de les comunitats autònomes, en la qual s’incloguin
els acords fixats pel Parlament de les Illes Balears, de data 4 de
febrer de 2014 i que, per suposat, la defensi davant del Consell
de Política Fiscal i Financera. Feim aquesta proposta perquè
entenem que d’alguna manera s’ha de rompre aquest impasse en
el qual ningú no fa res. Necessitam afavorir de nou el debat
entorn de la necessitat de revisar el model de finançament i
pressionar així el Govern d’Espanya perquè mogui fitxa, que es
comprometi a treballar per al nou sistema de finançament. I la
millor manera per desfer aquest embús en què estam, és que el
Govern de les Illes Balears agafi la iniciativa i forci de nou un
debat amb una proposta concreta damunt la taula. Per açò seria
necessària la convocatòria urgent del Consell de Política Fiscal
i Financera, per tal que pugui tractar-se de manera monogràfica
i exclusiva la revisió de l’actual sistema de finançament, amb
l’objectiu de cercar un ampli acord dels seus membres.

La segona proposta és instar el Govern de les illes a treballar
per garantir que les inversions estatutàries que no han arribat al
llarg d’aquesta legislatura, ho facin a la propera. Per açò és
necessària una pròrroga, un acord entre Govern autonòmic i
Govern central que eviti la pèrdua de més de 800 milions
d’euros en inversions. Un acord necessari, però que algú l’haurà
d’impulsar, i demanam que sigui el Govern de les Illes Balears
que així ho faci.

I la tercera proposta és instar la millora del pressupost
general de l’Estat. Un any més continuam estant a la cua
d’Espanya en inversió per càpita. Aquesta legislatura ha estat
nefasta per a les Balears en inversió estatal i açò no és possible.
Molt més quan resulta que som una de les comunitats
autònomes que més aportam al conjunt de l’Estat.

Necessitam, ja acab, senyores i senyors diputats, una altra
manera de governar, necessitam que aquesta manera de
governar doni també fruits. Per açò mateix presentam aquesta
moció amb aquestes propostes que esperam siguin recollides per
part de tots els grups.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Fixació de posicions dels diferents grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. No sé si saben quin temps fa avui,
perquè de vegades quan un entra i després surt a aquesta
cambra, amb aquest ambient tan rococó i amb l’aire condicionat
tan fort, de vegades perd la noció del que passa a fora. “No hay
clima”, no sé si els sona la frase, “no hay clima para cambiar
el modelo de financiación”, això ho deia el portaveu del Partit
Popular, el Sr. Hernando, en el Congrés dels Diputats a finals
d’aquest estiu. I saben què signifiquen aquestes paraules?
Significa una ofensa molt greu a la ciutadania de les Illes
Balears, que cada vegada més constatam, dia rera dia, com som
tractats com una colònia, com una colònia, i els recordaré que
el colonialisme no és ni més ni manco que un procés en què un
estat, o un imperi, alguns encara tenen mentalitat imperial també
en aquesta sala, dominava políticament un poble, per extreure-
ne el màxim dels seus recursos.

La submissió del Govern Bauzá i tot aquest procés de
recentralització que hi ha a Espanya, és una clara demostració
d’aquest neocolonialisme del qual molts, també en aquesta sala,
són còmplices. 3.000 milions d’euros que se’n van cada any a
les arques de l’Estat i no tornen, un 15% del Producte Interior
Brut. Això només ha passat històricament, no passa a cap altra
regió de la Unió Europea, entre països rics o enriquits i països
pobres, o millor dit empobrits. Això és el que passa amb les
Illes Balears. O les facilitats que dóna aquest estat a les grans
multicompanyies multinacionals que volen extreure per
exemple petroli, ja sigui a les Canàries o a les Illes Balears, ja
sigui petroli o sigui gas amb això de les prospeccions, que,
novament, és un intent d’extreure recursos, a més en aquest cas
amb ànim de lucre. Totes les facilitats del món, això és el
colonialisme, o si volen el neocolonialisme del segle XXI de la
mà del Partit Popular.

I el pitjor és que tots aquests doblers que se’n van i no
tornen, el que encara fa més mal, és que passi quan les illes
estan en una situació d’emergència social. Avui abans de
començar el plenari s’ha signat un pacte de lluita contra la
pobresa. Se suposa que no haurà estat per hipocresia que ha
signat tothom, serà perquè passa qualque cosa, perquè estam en
una situació d’emergència social, perquè fora d’aquest ambient
rococó, allà fora, passen moltes coses, i la gent cada vegada està
pitjor. I fa mal que se’n vagin tots aquests doblers i no tornin,
perquè quan es publiquen tard i manipulades les balances
fiscals, que també aquest Parlament s’havia pronunciat sobre la
seva publicació, que des del 2006 no es feia, així i tot, les Illes
Balears som la comunitat autònoma pitjor parada, la darrera en
finançament i la segona en dèficit fiscal. Això vol dir ni més ni
manco que un ciutadà o ciutadana de les Illes Balears rep de
l’Estat en termes de finançament, com a mínim 300 euros
menys per persona i any que la mitjana per finançament de
serveis públics bàsics. On queda l’equitat d’aquesta Constitució
que tant els val per tirar pedres als altres?
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No obstant, bé que al Sr. Bauzá, per acabar de certificar que
som una colònia, se’n va dia 12 d’octubre, crec que també la
Sra. Salom hi era i qualque càrrec més del Partit Popular, a la
desfilada militar de la metròpolis, a veure com aquests milions
que se’n van i no tornen, es cremen amb el querosè dels avions
que van la seva exhibició aèria, o com es gasten amb la grada la
qual supòs que varen compartir amb Felip VI en aquesta
desfilada militar de mentalitat imperial, que val el mateix que va
defraudar el Sr. Spottorno, el cap de la Casa Reial, amb les
targetes black, d’aquests bancs que també rescatam amb doblers
públics, d’aquests mateixos impostos que se’n van cap allà, i
se’n va, evidentment, una representació del Govern i de les
institucions de les Illes Balears, comandades pel Partit Popular,
per acabar de certificar que evidentment som una colònia.

Això sí, quan arriben aquí es posen, com ja els he dit en
altres ocasions en parlar d’aquest tema, en mode kleenex, treuen
el mocador i es posen a plorar: “oh, que malament que estam”,
fins i tot el conseller d’Hisenda, que avui no hi és, em sap greu,
supòs que deu ser..., la falta deu ser justificada, fa molts poquets
mesos escrivia un article que es deia la cruïlla del finançament,
la cruïlla, el cruce, perquè ens entengui el vicepresident. I som
a la cruïlla evidentment i assenyalava el perill que el principi
d’equitat no es pugui aplicar a les Illes Balears, que els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears no tenguem uns
serveis públics equiparats a la mitjana, que tenguem pitjor
atenció sanitària, que tenguem pitjor educació, també per les
retallades que apliquen de vegades ideològicament, no només
per factors externs. També deia coses amb les quals estàvem
d’acord, que s’havia d’acabar amb aquest fons de suficiència, en
el qual el sistema del 2009 el que ens donava amb una mà, ens
ho llevava amb l’altra. Però que som a una cruïlla, és
fonamental canviar aquest sistema de finançament.

Dos mesos després el Sr. Hernando els deia: “no hay clima
para cambiar el modelo de financiación”, vénen eleccions,
“España, una grande y libre, no hay que tocarla”, d’altres
volen rompre Espanya. Però és igual, mentrestant, nosaltres som
ciutadans de segona, tercera, o quarta. I molt bé, el conseller
d’Hisenda se situa en una cruïlla, arriben els seus del Partit
Popular de Madrid, amb la complicitat de molts dels que són
aquí i l’atropellen en aquesta cruïlla, l’atropellen, i atropellen tot
el Govern, però el pitjor és que atropellen la ciutadania de les
Illes Balears.

I aquesta realitat colonial pel que fa al sistema de
finançament, s’ha mantingut malauradament amb diferents
colors polítics, cert que ha empitjorat en els darrers temps. I la
podem fer extensiva als pressuposts generals de l’Estat, n’hem
parlat avui amb les preguntes i n’ha parlat abans el portaveu del
Grup Socialista. Els pressuposts generals de l’Estat per al 2015,
ja els poden pagar un sobresou a qui fa els argumentaris del
Partit Popular, que ha repetit avui amb molt d’esforç i molta
passió el president dient que, fins i tot no és que es dupliquin, és
que multipliquen el que els pressuposts generals de l’Estat per
al 2015 destinaran en inversions estatals per a les Illes Balears.
Però no veuen que la gent els ha calat? No veuen que això ja no
s’ho creu ningú?

Humor gràfic, que és molt bo de vegades per retratar el que
passa realment, i que ens hauria de fer reflexionar moltes
vegades als polítics, n’hi posaré una de molt gràfica, parlant del
pressupost general de l’Estat per al 2015, no sé si el seu logotip
són gavines o són albatros, però hi havia una vinyeta molt
gràfica que eren unes gavines o uns albatros que passaven per
damunt la gent, els cagaven a sobre i la gent deia: “queremos
más”. I això era el que servia, per exemple, ho feia servir un
diari, un mitjà de comunicació local, per ilAlustrar el que
signifiquen els pressuposts generals de l’Estat del 2015 per a les
Illes Balears. Ja poden pagar sobresous a qui els fa els
argumentaris, que els tenen més que calats.

Inversions estatutàries. “Constitució, Constitució, que
Espanya no es rompi”. I l’Estatut d’Autonomia, llei orgànica,
inversions estatutàries, mentre no arribi el REB ens han
d’arribar inversions estatutàries. Val que el primer any de
legislatura diguessin la mentida de què el pacte s’havia gastat
els doblers amb coses que no eren i tal, però això serveix
d’excusa perquè durant quatre anys no arribi ni un euro dels
2.000 milions d’euros que ens haurien d’haver arribat amb les
inversions estatutàries? Home! El primer any val, però el quart
ja..., ostres!, això és riure-se’n de la gent i és una nova mostra
de colonialisme i de què la llei, orgànica en aquest cas, només
interessa per aplicar-la en un determinat sentit.

Quina ha estat la seva actitud? Cobrir les esquenes del
Govern central. No hi ha 2.000 milions d’euros per a les
estatutàries, aquesta podria ser l’excusa també, som a un context
de recessió, no sé quantes coses, però sí que hi ha 1.300 milions
d’euros per donar a Florentino Pérez per indemnitzar-lo per allò
de Castor. Una vergonya de país!

REB. Mentre arriba el REB, estatutàries, les estatutàries ja
han dit no, arriba el REB, març del 2014, l’hauríem de tenir,
també s’hi ha pronunciat aquest Parlament, on és el REB? Ah,
no, hem comanat un estudi a la Universitat. Molt bé, i el REB
on és? Qualcú es creu ja a hores d’ara que el tendrem d’aquí a
les eleccions? No, mentida. I el REB, en particular, els lleva tota
legitimitat, conseller d’Economia, ara que em mira, per parlar
de competitivitat, aquesta paraula que tant els agrada
pronunciar. Perquè si una de les eines principals no ens serveix
per tenir uns serveis públics com la resta, però tampoc no ens
serveix per competir en igualtat de condicions, igualtat per dir
qualque cosa, amb altres territoris de l’Estat espanyol, donada
la nostra condició de comunitat insular i plurinsular, crec que no
estan legitimats a l’hora de parlar de competitivitat, si no tenim
un REB damunt la taula en aquestes alçades de la pelAlícula. Tot
plegat lamentable!

Només ens confirma que els seus companys de Madrid, als
quals els agrada omplir-se la boca a l’hora de parlar de
patriotisme espanyol i que tenen alguns tristos imitadors en
aquesta sala, només volen aquestes illes per seguir espoliant-
nos, per seguir tractant-nos com una colònia, això sí, també per
venir de vacances.
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Per tant suport a la moció del Grup Parlamentari Socialista,
ens permetin que sigui un suport des del més absolut i profund
escepticisme respecte del que aquesta part de la sala pugui
aconseguir amb aquests termes, els quals són de justícia, i
pensam i ens reiteram en allò que el nostre grup parlamentari
defensa des de fa temps, que és ser capaços de gestionar els
nostres propis recursos, els nostres propis ingressos, i això vol
dir sobirania fiscal i vol dir apostar per una relació econòmica
diferent amb l’Estat, per un concert econòmic solidari, perquè
nosaltres també som solidaris.

Però al que no estam disposats és a entendre o confondre la
solidaritat amb el colonialisme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Avui tornam assistir a un enèsim debat sobre finançament
autonòmic i sobre inversions públiques de l’Estat a Balears.

(Remor de veus)

Un enèsim, sí, sí, sembla allò que li va passar al meteoròleg
Phil Connors a la pelAlícula El día de la marmota, que cada dia
repetia el mateix dia, cada dia repetia allò del dia anterior, avui
hem assistit una vegada més a un mateix debat on els mateixos
arguments s’han posat damunt la taula.

(Remor de veus)

I no m’equivoc si dic que en aquest tema tots els partits que
conformam l’arc parlamentari compartim bona part dels
plantejaments que es fan, compartim bona part dels
plantejaments que avui hem sentit. Tant és així que el Sr. Marc
Pons també ho deia, s’han pres acord unànimes en seu
parlamentària que han deixat ben clara la postura de tots, la
postura de l’oposició i també l’oposició del Partit Popular i del
Govern, uns acords presos per unanimitat, dels quals no ens
desdiem, i tenen per tant plena vigència. És per açò que, una
vegada més volem deixar molt clar que, i ja ho hem dit des del
principi d’aquesta legislatura, hem reivindicat i continuam
reivindicant, demanam i continuarem demanant la necessitat
d’una reforma del model de finançament autonòmic, fruit de la
Llei del 2009. Un model que va significar, i també ho hem dit
altres vegades, i ho hem reconegut, una passa endavant respecte
del model de l’any 2001, però també reconeixem que aquest
model té molts defectes i desequilibris que fan que sigui
totalment injust per a Balears.

El Sr. Pons, ha defensat en aquesta cambra, l’hem sentit en
diferents ocasions, ha defensat les bondats del sistema del
finançament del 2009, però a la llarga, amb el temps, ha hagut
d’acceptar, de mala gana segurament, que aquest model no és
bo per a Balears; ha hagut d’acceptar que, tal i com reflecteixen
les balances fiscals del 2011, publicades recentment, Balears
continua estant a la cua de les comunitats autònomes quant a
despesa pública de l’Estat; ha hagut d’acceptar que aquest
model de finançament del 2009 suposa un retrocés quant a

autonomia financera, mentre que amb el model del 2001 la ràtio
d’autonomia financera era d’un 33%, ara només és del 20%; ha
hagut d’acceptar també el Sr. Pons que l’actual model suposa
perpetuar asimetries en el finançament, el Sr. Abril ho deia
perfectament, el model del 2009 no garanteix que hi hagi un
mateix finançament en els serveis públics essencials a tota
Espanya. Balears és de les comunitats autònomes d’Espanya
que té una despesa pública per càpita més baixa en sanitat, en
educació, en serveis socials. I aquest problema la Llei del 2009
no el resol. Ha hagut d’acceptar també que l’actual model de
finançament no s’adapta las cicles econòmics, ja que els
pagaments a compte que rep el Govern de l’Estat els rep en
funció d’unes recaptacions obtingudes dos anys enrera i per tant
distorsiona les previsions del Govern i la pròpia gestió.

Sr. Pons, estam a la fi bàsicament d’acord amb aquesta
qüestió i el felicitam per l’esforç que personalment ha hagut de
fer per canviar de postura i per apostar obertament per la
reforma del sistema que vostès van aprovar el 2009, agraïm, per
tant, el seu gest. I de fet, i ho deia, tots els partits d’aquesta
cambra estam d’acord amb aquesta necessitat de modificar el
sistema de finançament. Però açò no basta, tant de bo bastés!
Perquè, a part de convèncer-nos a nosaltres mateixos, a qui hem
de convèncer també és al Govern de l’Estat; hem de convèncer
la resta de comunitats autònomes, la majoria de les quals no
estan interessades a reformar res. Modificar el sistema de
finançament no és una cosa fàcil, perquè requereix d’un ampli
acord que en aquests moments no existeix. Açò no obstant, no
vol dir que no haguem de continuar treballant perquè aquesta
reforma es pugui produir el més prest possible.

Per tant, i ho hem dit en altres ocasions, no compartim en
absolut la decisió del Govern de l’Estat de no afrontar la
reforma del model de finançament dins l’any 2014, no hi podem
estar d’acord i per açò hem de continuar insistint, hem de
continuar fent pedagogia perquè aquesta reforma es faci el més
prest possible. Però voler insistir, com fa el Sr. Pons i com fa el
Sr. Abril, en un tema que se sap perfectament que no té en
aquests moments cap recorregut, suposa, en certa manera, un
brindis al sol.

Diferent seria que el Sr. Pons o el Sr. Abril ens vinguessin
avui amb els deures fets; vinguessin avui aquí amb un acord
d’un nou finançament a la mà, firmat per exemple amb les
comunitats autònomes d’Andalusia, on també governa Izquierda
Unida, o d’Astúries, també governada pels socialistes, i
diguessin, no, no, és que hem arribat a un acord amb Andalusia
i amb Astúries i amb aquest model nosaltres hi estam d’acord i
nosaltres volem lluitar..., diferent seria.

Però és que vostès vénen sense els deures fets.

(Remor de veus i algunes rialles)

Vostès vénen avui aquí amb un seguit de propostes que
saben perfectament que ni els seus a la resta d’Espanya hi estan
a favor, propostes per tant buides de contingut i -repetesc- sense
cap recorregut.
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Ens parlen també d’inversions estatutàries. És una altra
qüestió amb la qual en el fons hi estam tots d’acord, Balears té
un dèficit d’inversió pública que no ve d’ara, que segurament ve
de fa més de quaranta anys, mai, mai en tota la història de
Balears les inversions han estat a la mitjana de la resta de
comunitats autònomes, mai, ni tan sols quan arribaven els fons
estatutaris es va arribar a la mitjana. De fet, quan més a prop
hem estat de la mitjana d’inversió a nivell d’Espanya ha estat en
els exercicis del 2013 i 2014, encara que no ho vulguin
reconèixer, 2013 i 2014, en què vam quedar a 74,82 i a 74,51
euros per habitant per davall de la mitjana estatal. En canvi,
durant els anys que més doblers van arribar en inversions
estatutàries, anys 2009 i 2010, ens vam quedar a 79,47 i a 88,37
euros per habitant per davall de la mitjana estatal, molt enfora
de la mitjana del 2013 i del 2014.

L’any 2009 van arribar 206 milions d’euros en inversions
estatutàries i l’any 2010 92 milions, ni un euro més, van arribar
300 milions justos. I d’aquests 300 milions que van arribar en
inversions estatutàries, 157 milions es van desviar a despesa
corrent; 150 milions que havien d’anar destinats a projectes
d’inversió a totes les Illes no es van poder fer perquè el Govern
del pacte ho va destinar a pagar nòmines i a pagar als bancs. I
ara el govern actual ha hagut de fer un gran esforç per
renegociar els projectes, per intentar-los prorrogar, a fi d’evitar
haver de tornar aquests 157 milions d’euros.

Què va fer el Sr. Pons, quan era president del Consell Insular
de Menorca, quan veia que les inversions estatutàries previstes
per a Menorca no arribaven? I quan veia que el Sr. Antich les
dedicava a despesa ordinària, què va fer el Sr. Pons? No les va
reclamar? No. Tant de bo hagués la meitat d’insistent del que ho
és ara! No s’escandalitzen el Sr. Pons ni el Sr. Abril quan saben
que 157 milions que havien d’anar a inversions el Govern del
pacte els va fondre literalment en despesa corrent? No els
avergonyeix açò?

Clar, ens demanen que arribin més inversions, ens demanen
que en els pressuposts arribin 400 milions, i vostès, quan
arribaven aquests doblers els gastaven en despesa coherent. Una
incoherència, una incoherència, Sr. Pons, Sr. Abril.

Aquests tres anys i mig, per tant, aquest govern ha estat
centrat a evitar haver de tornar dels doblers d’aquestes
inversions que vostès van desviar a despesa corrent; aquest
govern va estar centrat a mantenir els serveis sanitaris, educatius
i de serveis socials de la nostra comunitat autònoma; aquest
govern va estar centrat i concentrat en evitar la fallida tècnica de
la nostra autonomia. I vostè, Sr. Pons, com molt bé deia el
conseller Marí, vostè només estava preocupat a fer centres
d’interpretació; mentre que a nosaltres ens preocupa i ens ocupa
fer viable i sostenible la nostra sanitat, la nostra educació i els
nostres serveis socials.

En el que fa referència als pressuposts de l’Estat per al 2015,
crec que també ho hem dit i repetit prou, no podem compartir
les partides d’inversió territorialitzada que es fan, continuam
essent molt enfora de la mitjana i òbviament no hi podem estar
d’acord, per injust i perquè suposa un greuge comparatiu, i ho
diem i ho reconeixem. No obstant açò, també hem de dir que
aquests pressuposts suposen un increment d’un 86% en inversió
respecte del pressupost inicial del 2014, açò també ens ho
reconeixeran vostès, és una realitat, són nombres.

Així i tot, açò no és suficient i per tant continuarem lluitant,
a fi d’aconseguir, com en anys anteriors, una millora de les
partides d’inversió durant el tràmit parlamentari.

Si bé podem compartir, per tant, la crítica en aquest aspecte
dels pressuposts, no la podem compartir en absolut quant al
global o al conjunt del que representen aquests pressuposts. Si
el PSIB, el Sr. Pons i el Sr. Abril, demanen rebutjar el projecte
de pressuposts generals de l’Estat del 2015, vol dir açò que
també rebutgen que es contempli un increment de 93 milions
d’euros per a Balears provinents del sistema de finançament?
Vol dir açò que també rebutgen que Balears redueixin a 60
milions d’euros la partida d’interessos a pagar als fons de
liquiditat autonòmica? Rebutgen també que s’incrementi un
10% la partida destinada al descompte aeri? Rebutgen també
que es baixin els tipus impositiu de l’IRPF i de l’Impost de
Societats i que, per tant, els ciutadans de Balears tenguin més
disponibilitat econòmica? Rebutgen tot açò?

Perquè si vostès voten a favor del punt 6 de la seva proposta,
rebutgen tot açò i fan un flac favor a la ciutadania de Balears.

En definitiva, i ja per acabar, votarem en contra de les
propostes que avui ens fa el Partit Socialista, les votarem en
contra perquè no aporten res de nou al debat.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, acabi, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. No intenten solucionar res i algunes estan fetes des del
desconeixement més absolut de la realitat, per tant el nostre vot
serà negatiu. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
Sr. Marc Pons per un temps de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull començar agraint el
suport del Grup MÉS a la proposta que fem en aquest enèsim
debat al qual feia referència el Sr. Camps, enèsim debat, parlava
dels mateixos arguments, però fixi’s vostè, amb votacions
diferents. És cert que en el 2013 vam dur ja en aquesta cambra
la proposta de rebutjar els pressuposts del 2013 i el PP hi va
votar a favor. És cert que en el 2014 vam dur a aquesta cambra
rebutjar els pressuposts del 2014 i el Sr. Camps hi va votar a
favor, i tant que sí!
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(Remor de veus)

A veure si li hauré de retreure les actes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. Sr. Camps. Sr. Camps, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

I no només açò, i no només açò, li recordaré, veig que és
home de mala memòria, i no només açò sinó que el Sr. Camps
explicava i verbalitzava que el Govern de l’Estat tractava els
ciutadans de les Illes Balears com a tontos, va dir vostè, que ens
prenien pel pito del sereno, va dir vostè, i per tant van acabar
rebutjant el pressupost de l’any passat, i tant com sí! Allà,
votacions que les hi passaré, faltaria més, i tant com sí!

A partir d’aquí, què duem a aquests pressuposts, a aquesta
moció, proposam rebutjar els pressuposts del 2015. Perquè
fixi’s vostè si estan malament els pressuposts d’aquesta
legislatura que en aquest any 2015, incrementant tantíssim les
inversions, continuam essent a la cua de tot. Fixi’s fins on ens
ha dut el president Bauzá que incrementant moltíssim els
pressuposts el darrer any, som a la cua d’inversions de tota
Espanya. I si vostès açò ara decideixen aplaudir-ho aplaudeixin-
ho, som a la cua de tot. I hi som per vostès, perquè abans no hi
érem, hi som des que vostès han arribat, i aquest és un
plantejament, per tant, que ens agradaria i que pensàvem que
serien coherents.

Si el president Bauzá l’any passat estava d’acord que eren
pèssims pressuposts i que ens van arribar les pitjors inversions
i aquesta vegada continuam a la cua absolutament de tot, seria
lògic que el president Bauzá també digués que efectivament
aquests són uns mal pressuposts. Però ve aquí, critica i ens diu
que allò de Madrid és un desastre, però enguany, a l’hora de
votar, han decidit que no, que faran un poc el seguiment del que
ens digui i que ens expliqui el president Rajoy.

I arribam a una conclusió, les coincidències de majories
absolutes de Madrid i de les Balears han anat malament als
ciutadans de les nostres illes, aquestes majories absolutes tan
repetides ens han perjudicat d’una manera claríssima, perquè
fins ara tots els presidents havien tingut la capacitat de millorar
el seu finançament. Ho va fer el president Cañellas en els anys
vuitanta; ho va fer el president Matas en els anys noranta; en els
anys 2000, la legislatura passada, el president Antich, i aquesta
legislatura serà la primera vegada que un president serà incapaç
de poder millorar el seu finançament. Cada un dels presidents
anteriors havia estat capaç de millorar i de superar-ho, i és cert,
faltava encara recorregut, aquesta, després de sentir tres anys el
president Bauzá criticant i qüestionant tot el que ell havia rebut,
resultarà que haurà estat l’únic que no haurà estat capaç ni tan
sols de millorar-ho. I per tant ha perdut tota la credibilitat, no
pots pujar i dir als ciutadans que el que hi ha és un desastre i
després ser incapaç de millorar-ho, perquè açò demostra fins a
quin nivell estam i quina autoritat té.

I aquesta és la realitat amb la qual ens trobam, una realitat
que en certa manera dóna per amortitzada aquesta legislatura,
perquè no hi haurà un nou règim especial per a Balears i ens
havien assegurat que hi seria; no hi haurà la revisió del model
de finançament i ens havien assegurat que hi seria, i acabarem
la legislatura a la cua de les inversions com no hi havien estat,
perquè vostès no es van trobar les Balears a la cua de les
inversions estatals. I no hi ha cap possibilitat de canvi, acabam
la legislatura d’aquesta manera.

El conseller Marí, bé, és que ni hi és, perquè dóna per
amortitzada aquesta legislatura, perquè no hi ha resultats, no hi
seran aquests resultats. I ja no ens poden fer la trampa de l’any
passat on ens explicaven que faran una esmena al Senat per
aconseguir més recursos, perquè ja ha quedat demostrat dins
aquest mateix any que tot açò són flors i violes que serveixen
per fer un discurs, però que no s’aguanten per cap banda.

I lamentam moltíssim aquesta crítica que fan als recursos i
a les inversions estatutàries. A Menorca, li pos l’exemple de
Menorca perquè al Sr. Camps li agrada explicar-ho, fa tres
setmanes van inaugurar la sala multifuncional de Sant Lluís, tots
els diputats hi eren, aplaudien com a bojos, saben d’on venen els
recursos? D’inversions estatutàries.

(Remor de veus)

D’aquí dos mesos aniran a l’Ajuntament de Ferreries, el
batle els convidarà, segur que sí, i aplaudiran també encantats
de la vida, i saben d’on venen els recursos? D’inversions
estatutàries.

(Remor de veus)

I si volen en fem més, perquè d’aquí poc temps, a Ciutadella
s’inaugurarà el Teatre des Born, amb recursos de Madrid,
aconseguits i treballats; per tant, amb recursos de Madrid que
computen dins aquest paquet d’inversions. Tot açò ho vam
treballar, ho vam acordar, ho vam licitar la passada legislatura.
Vostès ho inauguren, estam encantats de la vida, però almanco
no haurien de tenir la vergonya de criticar tot açò, quan després
arriba el moment ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, ha d’acabar.

EL SR. PONS I PONS:

... hi van i ho aplaudeixen.

Per tant, siguem honests, reconeguin que la legislatura
passada van arribar, que es van construir i es van executar i que
aquesta legislatura no han estat capaços d’aconseguir
absolutament res. Ho vam fer nosaltres? Sí, i vostès no.
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(Remor de veus)

Ni sistema de finançament, ni règim especial ni inversions
estatutàries...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

..., aquesta és l’herència que vostès ens deixaran. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, procedim a la votació. Començam a votar.
Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra i 25 a favor.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 2956/14, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, de modificació de la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre
Compilació del dret civil de Balears, i de la Llei 6/2001, d'11
d'abril, de patrimoni de la comunitat autònoma en matèria
de successió intestada i de la legítima del cònjuge vidu.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 2956/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, de
modificació de la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre compilació
del Dret Civil de Balears, i de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de
patrimoni de la comunitat autònoma en matèria de successió
intestada i de la legítima del cònjuge vidu.

Intervenció per part del Grup Parlamentari MÉS per fer la
presentació de la proposició de llei, el Sr. Miquel Àngel Mas,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Bon dia, Sra. Riera, veig que avui li toca
estar de guàrdia en nom del Govern. 

Na Joana va néixer l’any de la grip, l’any 18, a Llubí. Filla
única de pares pagesos. De jovençana es casà amb en Mateu i
anaren a viure a Son Ramon, on en Mateu estava llogat de
missatge. La Guerra Civil havia acabat i la feina de pagès era
dura, molt dura, sempre ho ha estat. Passaven els anys i na
Joana no encomanava, es va fer major i va tenir en Toniet, ella
ja tenia quaranta anys, i ja no varen poder tenir pus fills. En
Mateu, el seu home, morí poc després, quan en Toniet només
tenia dos anys.

Na Joana es tornà a cassar amb en Miquel, set anys més jove
que ella, i decidiren anar a viure a Ciutat, a cercar feina. Era la
migració forana a Palma, la primera migració que va tenir
Palma. De primer en Miquel feia tota casta de feines,
magatzemista, al Bar Bennàssar, fins que pogué comprar un taxi
i amb el taxi varen poder comprar una humil planta baixa a

S’Hort des Ca, a La Soledat. En Toniet era un alAlot eixerit i
divertit, però un dia d’aquell estiu del 64, tot just haver complit
vuit anys, s’aixecà amb febre. L’endemà seguia amb febre i, a
més, estava molt fatigat, molt cansat. Al cap de vuit dies li
diagnosticaren polio. En Toniet va quedar coix, el braç esquerra
li penjava i li costava parlar. En Toniet ja no va tornar a ser qui
era i amb prou feina va poder acabar els estudis bàsics. 

A l’escola dels anys seixanta els discapacitats ho passaven
molt malament, no hi havia l’escola inclusiva. Així mateix va
trobar feina a una benzinera d’Es Rafal, i cada dia anava i venia
amb una mobylette. Dinava i sopava, la mare li preparava el
sopar, i se sentia molt estimat. Quan l’amo en Miquel arribava
amb el taxi ell baixava per ajudar a pujar a la cotxeria a son
pare. Na Joana es va anar fent gran, i cada any que passava
augmentava la seva angoixa sobre què passaria amb en Toniet
quan ella i en Miquel no hi fossin. Què passarà amb el meu fill
quan jo no hi sigui? Què serà d'Antoni quan jo mori?

Ho parlava amb les veïnades, a la perruqueria i a la botiga.
Na Joana va morir l’any 1998 amb vuitanta anys. En Toniet ja
s’havia retirat, tenia una petita pensió d’invalidesa total. Durant
tres anys en Toniet va viure amb el seu padrastre, fins que
aquest també va morir. Quan l’amo en Miquel morí en Toniet
va quedar tot sol en el món, no tenia feina ni amics ni familia,
cada dia menjava, mal menjava, i sopava tot sol, cada dia
passava més temps en el bar bevent.

Un matí fred de febrer, avui fa onze anys, vuit mesos i vuit
dies, el trobaren mort en el terrat de casa seva. Al seu funeral de
Sant Josep hi anà molt poca gent, una dotzena de veïnats.
Aquesta és una història basada en fets reals.

Explicaré la reforma que proposam, són dos punts.
Successió intestada. Per què he contat aquesta història basada en
fets reals? Perquè pensam, des de MÉS, que la política, els
poders públics, la societat, han de vetllar sobretot pels seus
ciutadans més desvalguts, els més febles, sense dubte, pensam,
és la part més honorable de la política. 

Aquesta pregunta que segurament molts de pares de
discapacitats s’han fet, aquesta angoixa que duen, què serà del
meu fill quan jo no hi sigui? I així proposam crear un nou article
a la Compilació del Dret Civil Balear que determini que “en cas
de mort sense parents legals cridats a successió, succeeixi el
consell on tengui el veïnatge el difunt i que aquesta herència
sigui destinada a establiments dedicats a infants i a adults amb
discapacitat.” 

Per què proposam aquesta reforma de la Compilació?
Perquè pensam que a Balears som prou madurs com per
gestionar els nostres patrimonis. De fet, actualment, som l’única
comunitat autònoma amb dret civil propi que no ha regulat això,
som l’única i la darrera, totes les altres que tenen dret civil propi
ho han regulat. 
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Per què els consells insulars? Perquè creim en els consells
insulars com autèntics governs de les illes. Per cert, aquesta
proposició de llei ha estat aprovada per unanimitat de tots els
grups polítics dels consells de Mallorca i de Menorca. A Eivissa
i a Formentera no ho han presentat. I Eivissa i Formentera? Bé,
Eivissa i Formentera tenen un llibre a posta dins la Compilació,
de fet, el seu dret civil és propi, diferenciat de Mallorca i, per
això, es fa precís un article propi en el llibre de la Compilació,
en el llibre tercer de la Compilació, dedicat a Eivissa i a
Formentera. És més, aquesta proposta, i ja ho ha comentat abans
la meva companya, s’hauria d’esmenar en el sentit que no
remetés al Dret Civil de Mallorca sinó que s’autoregulàs el
propi Dret Civil d’Eivissa i fos propi i íntegre el propi dret. 

I la reforma de la Llei de patrimoni de la comunitat
autònoma és una reforma tècnica, necessària si regulam la
Compilació el tema de l’adquisició de patrimoni també s’ha de
tocar. Per tant, només té aquesta explicació tècnica.

La segona reforma que proposam de la Compilació és sobre
la legítima del cònjuge vidu, i ho fem per adaptar-la a les noves
consideracions socials. La legítima del cònjuge vidu és, en cas
que mori el teu cònjuge i no hagi fet testament a favor teu, tens
dret a la legítima que pot ser la meitat de l’usdefruit de
l’hereditari.

A dia d’avui, el cònjuge vidu té aquesta legítima, llevat que
es trobi separat de fet legalment o divorciat, amb una excepció,
diu la Compilació, que aquesta separació sigui culpa del difunt,
si és culpa del difunt sí que tendrà dret a la legítima encara que
estigui separat legalment o divorciat. 

Idò, bé, aquesta previsió, aquesta excepció és anacrònica. A
dia d’avui, quan un matrimoni s’espenya, es trenca, fracassa, no
hi ha culpables sinó que ambdós són responsables, no hi ha bons
ni dolents, i això així és socialment considerat i, per tant, hem
d’adaptar la Compilació als nous sentits socials. De fet, ara ja fa
poc, només fa un parell de mesos he llegit una sentència de
l’Audiència que tractava aquest tema, per tant, no és un tema
virtual. 

Finalment, vull fer una consideració sobre el Dret Civil
Balear. El Dret Civil Balear i Pitiús és un instrument, però
també és un fet cultural, és una expressió de com entenem el
món un poble, una expressió seva, particular manera de ser i a
Balears tenim un dret civil propi, juntament amb Aragó,
Catalunya, País Basc, Navarra i Galícia, i això no és fruit de
l’atzar que tenguem un dret civil propi i diferenciat, sinó que és
directa conseqüència de les nostres geogràfiques
característiques, històriques, que ens conformen com a poble o
com a país o països.

Efectivament, el dret civil propi, juntament amb la llengua
pròpia, la cultura pròpia, la història pròpia, la geografia insular
que ens defineix ens defineix com un poble amb característiques
ben definides i sobretot amb voluntat de ser. Aquest dret ha
subsistit fortament ancorat dins la consciència social durant
segles, tot i les fortes envestides uniformitzadores de base
nacional castellana. Efectivament, aquest dret neix amb les
Cartes de Franqueses que es varen atorgar després dels
repoblaments, tant a Menorca, Eivissa i Menorca, i a partir
d’aquí es varen desenvolupar durant segles i regulant tota la
nostra vida privada, tota, tota fins al Decret de Nova Planta, que

l’any que ve, dia 11 de juliol, farà tres-cents anys que el jurats
del Regne de Mallorca es varen rendir al General D’Asfeld. Per
cert, el General D’Asfeld té un carrer dedicat a Palma, encara.

Idò, aquest decret de Nova Planta suposà l’aniquilació de les
nostres institucions seculars al Regne de Mallorques i la nostra
llengua començà a ser proscrita. El nostre dret civil també patí,
i molt, no se’l varen carregar, com volia el General D’Asfeld,
sinó simplement varen dir, està aquí, no el podeu renovar, no el
podreu reformar, i aleshores el nostre dret civil va quedar
fossilitzat, va quedar sense possibilitat d’actualitzar-se. Queden
institucions clarament anacròniques i antisocials com l’alou, que
no respon a cap necessitat social sinó a uns privilegis heretats
per atorgar uns drets fa segles.

Ara bé, juntament amb aquestes institucions en tenim també
de ben vives, com és el règim de separació de béns o el dret
successori. Tot i això, per tant, avui ens ha arribat un dret civil
propi, diferenciat del dret civil de base nacional castellana.
Tenim plenes competències per regular i desenvolupar el nostre
dret civil, ara bé, malgrat tenim plenes competències la veritat
és que l’activitat o el bagatge legislatiu dels darrers trenta anys
ha estat magre, ben magre, vagament magre perquè respecte
d’altres comunitats autònomes que han desenvolupat, i molt, el
seu dret civil propi, aquí l’únic que hem fet durant aquests trenta
anys ha estat tres lleis sobre la Compilació del Dret Civil Balear
i tres lleis sectorials, la Llei de parelles estables, la Llei de
voluntats anticipades i la Llei de mediació familiar. Escàs
bagatge legislatiu, però a més d’aquestes tres lleis de la
Compilació n’hem fetes dues per l’alou, dues, a l’any 85 i a
l’any 2010, l’autèntica estrella del Dret Civil Balear, un autèntic
fòssil jurídic vivent, una mòmia jurídica.

El Bisbe Nadal, un d’aquests grans homenots que tenim
cada cent anys a Balears, que va participar a les Corts de Cadis,
a l’any 1811 ja advocava per l’abolició dels alous. No va ser
possible. S’ha abolit la Inquisició, l’esclavatge, la monarquia, el
treball infantil, la discriminació dels negres, però l’alou no.

Trobam a faltar un interès del legislador per afrontar temes
que afecten el dia a dia dels ciutadans, així, som l’única
comunitat autònoma amb dret civil propi que no té regulat el
consentiment del cònjuge no propietari per poder disposar de
l’habitatge familiar. Atenció!, això és molt important, és a dir,
aquí l’habitatge familiar està absolutament desprotegit, està
desprotegit, es pot hipotecar la casa familiar, on viu la familia,
amb el consentiment de només un dels dos cònjuges. Això no ho
tenim regulat, i crea, els ho puc assegurar, moltes disfuncions i
molts de problemes en el si de les famílies. Això no ho tenim
regulat.

De fet, el Sr. Diéguez, no és aquí, a l’any 98 ja demanava en
aquesta cambra sobre aquest tema, a l’any 98, i cert que hi ha un
bon avantprojecte de llei de règim patrimonial, però dorm
profundament dins el calaix de qualque taula d’aquest
parlament, i no s’aprovarà aquesta legislatura. 
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És absolutament necessari i urgent legislar sobre el règim de
separació de béns, que tots conservam l’herència d’una
institució molt viva, introdueixi conceptes de solidaritat envers
el convivent casat i més feble. És necessari protegir el domicili
familiar i la llei, l’avantprojecte el tenim.

El Dret Successori necessita una profunda modernització i
adaptació als temps actuals, per exemple, flexibilitzant el pacte
successori a la nova realitat mercantil actual, o la custòdia
compartida o el pacte de parentalitat. Són temes de gran
actualitat social que són mancats de cap tipus de regulació legal
i que a altres comunitats autònomes, com Aragó o Catalunya,
tenen legislats. 

Per altra banda, dia 17 d’agost del 2015 entre en vigor el
Reglament Europeu de Successions, que, per primera vegada,
implicarà que els ciutadans de la Unió Europea amb residència
habitual a Balears se’ls aplicarà el dret successori balear, llevat
de Gran Bretanya, Irlanda i Dinamarca. Idò bé, resultaria bo i
necessari despertar i deixondir la Comissió Assessora del Dret
Civil Balear, a qui algú ha denominat la Bella Dorment,
integrada per molts bons juristes.

Defensam una profunda agenda reformista del Dret Civil
Balear, pensam que és necessari impulsar i desenvolupar, ara
que podem i ens deixen, aquest magnífic llegat que les
generacions anteriors ens han deixat. El Dret Civil no deixa de
ser, com hem dit, una expressió del nostre poble, una part de la
seva ànima, i aquest parlament ha de ser digne d’aquest llegat,
d’aquest llegat d’incalculable valor, de l’herència del poble que
representam.

Per tot això, demanam aquest vot a favor que es prengui en
consideració i puguem debatre aquesta proposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció dels grups a favor de la proposició de llei. Té la
paraula la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Mas, li avanç que el meu grup donarà suport a la presa en
consideració d’aquesta proposició de llei i esperam que la seva
tramitació pugui ser possible amb el suport de tots els grups i de
tots els diputats i diputades d’aquesta cambra.

Som a un debat de presa en consideració i, per tant, no és el
moment d’analitzar en profunditat el seu contingut ni de decidir
en aquests moments si aquest s’ha de mantenir en la redacció
concreta i en els termes estrictes en què es proposa la
modificació de la Compilació del Dret Civil. És el moment de
decidir, simplement, si és oportú o no que el Parlament tramiti
aquesta proposició de llei en el moment concret que ens trobam
avui, a dia 14 d’octubre de 2014. El debat del seu contingut, de
l’articulat, ha de venir després, ha de ser un debat posterior, s’ha
de fer durant la tramitació d’aquesta proposició de llei, si
prospera la presa en consideració, com esperam que així sigui.

Faig aquesta reflexió perquè la meva experiència durant
aquesta legislatura, en aquesta cambra, en el debat de presa en
consideració de proposicions de llei fetes per part d’algun grup
de l’oposició, el Grup Parlamentari Popular quan s’ha oposat ho
ha fet sempre entrant en el fons, fent consideracions amb relació
al contingut concret de la proposició en lloc de fer-ne en relació
amb l’oportunitat, o no, d’escometre la regulació que la
proposició de llei pretenia en termes generals.

Vostè, Sr. Mas, no és l’únic que se sorprèn de les coses que
passen en aquest parlament, a mi també m’ha sobtat aquesta
actuació sistemàtica del Grup Popular. Sempre que m’ha tocat
participar en el debat de la presa en consideració d’una
proposició de llei, tant si provenia del meu grup com si ho feia
del seu, Sr. Mas, he fet aquesta mateixa reflexió, a la qual
sempre, invariablement, el Grup Popular n’ha fet el sord, com
si no l’hagués feta, ells a la seva, han exposat la seva posició
oposant-se a la presa en consideració de la proposició de llei
plantejada amb alguna excusa referida a alguna regulació
concreta en el fons amb la qual no hi estaven d’acord.

Amb aquesta manera de fer del grup majoritari sempre ha
estat molt complicat que una proposició de llei aconsegueixi
superar el sedàs del debat de presa en consideració, que la
normativa parlamentària imposa a les propostes legislatives de
l’oposició. 

A mi, que he explicat moltes vegades en cursos de formació
funcionarial, el funcionament de les distintes institucions
autonòmiques, també del Parlament, i he explicat la teoria de la
regulació i de l’actuació parlamentària, m’he trobat, ara que he
tengut ocasió de passar a la pràctica, que en aquesta cambra,
com a mínim en aquesta legislatura, les coses no han estat
sempre com en teoria haurien de ser. A partir d’ara no sé com
i què explicaré, si em toca explicar-ho alguna altra vegada,
hauré de dir allò que no sempre la teoria i la pràctica van en el
mateix sentit.

A mi m’ha sobtat perquè, pot ser per deformació
professional, sempre havia esperat una mica més de rigor del
grup parlamentari majoritari i esperava més respecte al dret
parlamentari, però no ha passat mai, totes les vegades que el
Grup Popular ha rebutjat una proposició de llei de l’oposició ho
ha fet acollint-se a qüestions concretes del seu contingut i no els
hem sentit explicar les raons d’oportunitat per les quals
consideraven que no s’havia de prendre en consideració i
tramitar la proposició de llei, com hauria de ser el propi
d’aquest debat.

Idò bé, fetes aquestes reflexions, pens que avui pot ser les
coses seran d’una altra manera, pot ser avui podrem trobar un
espai de consens, pot ser avui és possible esperar que el grup
majoritari reconegui, sigui conscient, de l’oportú que és
possibilitar la tramitació d’aquesta proposició de llei i pot ser
avui és possible que així ho manifesti el Grup Parlamentari
Popular en aquest tràmit de presa en consideració, trencant,
d’aquesta manera, amb actuacions precedents.
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Perquè, senyores i senyors diputats, permetre que aquesta
proposició superi aquest debat i es tramiti significa possibilitar
que arribi a veure el llum la modificació del nostre dret civil
que, en el sentit que la proposició de llei proposa o en un altre
que es pogués considerar més adient, resulta necessari de totes
passades. Això suposarà una millora evident en el nostre dret
civil i, per tant, serà positiu per als ciutadans de les Illes Balears
i a nosaltres, com a representants seu que som, ens toca fer
possible aquesta millora.

A aquestes alçades de la legislatura, en el moment que
estam, a l’últim període de sessions complet que li resta a
aquesta cambra que necessàriament s’ha de dissoldre a finals del
proper mes de març, resulta molt oportú prendre en consideració
aquesta proposició de llei que ens permetrà resoldre una
mancança del nostre dret civil abans que la legislatura acabi.

És per això que estam a favor de la tramitació d’aquesta
proposició de llei, que durant la tramitació legislativa del text es
podrà enriquir amb les aportacions de tots els grups
representants en aquesta cambra i fins i tot per als diputats i
diputades no adscrits si algú ho considera necessari.

D’altra banda, li he de dir, Sr. Mas, que el meu grup pensa
que en termes generals és una molt bona proposta i després
d’analitzar-la he de concloure que és molt assenyada, pot ser
que més i tot que una altra proposta pendent de tramitació que
prové del meu grup, no em sap gens de greu reconèixer-ho,
m’agrada més que la proposta que jo mateixa vaig redactar en
un sentit semblant. 

El meu grup té registrada una proposició no de llei que
encara no s’ha vist en aquest plenari, mitjançant la qual
preteníem que el Parlament de les Illes Balears encomanàs a la
Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears
l’elaboració d’una proposta de modificació de la compilació de
Dret Civil de les Illes Balears per assegurar que a falta de
parents amb dret a heretar el successor fos la comunitat
autònoma de les Illes Balears en lloc de l’Estat. 

Érem i som conscients, vostè ho ha dit molt bé, que les
comunitats autònomes amb institucions pròpies de Dret Civil ja
han substituït allò que preveu l’article 956 del Codi Civil per
una norma que disposa que en les successions ab intestato si
manquen persones que tenen dret a heretar, d’acord amb la
legislació civil, heretarà la respectiva comunitat autònoma en
lloc de fer-ho l’Estat, com passa ara, perquè així ho disposa el
Codi Civil i la nostra compilació hi fa remissió.

Ho han fet Catalunya, el País Basc, Galícia i Navarra, en
canvi en la nostra comunitat autònoma la Llei 8/1990, de 28 de
juny, sobre la compilació de Dret Civil de les Illes Balears, i el
posterior text refós aprovat pel Decret Legislatiu 79/1990, de 6
de setembre, han mantingut la remissió al Codi Civil que ja es
contenia a la Llei 5/1961, de 19 d’abril.

En la redacció que avui vigeix per a les illes de Mallorca i
de Menorca ens trobam que l’article 53 de la compilació de Dret
Civil de les Illes Balears diu que “la successió ab intestato s’ha
de regir pel que disposa el Codi Civil, sense perjudici si escau
dels drets que es reconeixen al cònjuge vidu de l’article 45 i dels
que preveu el 51, ambdós d’aquesta compilació” i per a les illes
d’Eivissa i Formentera l’article 84 de la mateixa compilació de
Dret Civil diu pràcticament en el mateix sentit que “la successió
intestada a Eivissa i Formentera es regeix per les normes del
Codi Civil; no obstant el que disposa el paràgraf anterior, el
cònjuge vidu adquirirà la lliure fiança”, etc. Les remissions al
Codi Civil d’ambdós articles comporta l’aplicació de l’article
956 d’aquesta norma que diu: “a falta de les persones que tenen
dret a heretar conforme al que disposen les precedents seccions
heretarà l’Estat”.

En el moment actual entenem necessari i urgent la
modificació de la compilació del Dret Civil de les Illes Balears
en aquesta línia, en la línia que varen seguir en el seu moment
la resta de les comunitats autònomes amb legislació civil pròpia
i establir que en el supòsit de successió intestada a falta d’hereus
els béns i drets de les persones que tenguin veïnatge en aquestes
illes siguin heretats per alguna institució pròpia de les Illes
Balears en comptes de l’Estat.

Nosaltres proposàvem en la nostra proposició de llei, que
com he dit abans està pendent, que s’encomanàs a la Comissió
Assessora de Dret Civil l’elaboració de la proposta i que el
successor fos la comunitat autònoma de les Illes Balears. Doncs
bé, arribats a aquest punt de la legislatura, pràcticament en la
fase final, essent tan clara i palesa la necessitat de modificar els
articles 53 i 84 de la nostra compilació de Dret Civil,
consideram que no cal aquesta encomana prèvia, que no és
imprescindible recaptar l’actuació prèvia de la Comissió
Assessora de Dret Civil Balear, que la comissió assessora podrà
ser escoltada durant la tramitació de la proposició de llei, si avui
aquesta prospera i es pren en consideració, que ha de ser
escoltada i pot ser escoltada perfectament durant la tramitació,
podrem recaptar l’informe o dictamen de la comissió assessora,
d’acord amb allò que disposa la lletra d) in fine de l’article 3 del
Decret 9/2009, de 13 de febrer, que regula aquesta comissió, i
que per això no cal ajornar més una reforma que resulta del tot
necessària i respecte de la qual és possible trobar consens en
aquesta cambra. 

Per això donarem suport a aquesta proposició de llei que, si
prospera, possibilitarà que la reforma de la nostra legislació
civil sigui una realitat ja dins aquesta legislatura.

A més i encara que això pugui quedar per al debat de la
tramitació legislativa posterior, li avanç també, Sr. Mas, que el
meu grup considera més assenyada, i per això li donarem suport
en el moment parlamentari oportú, la proposta, en termes
generals, la proposta que vostès fan de dirigir la possibilitat de
l’herència als consells insulars en lloc de a la comunitat
autònoma.
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Donarem suport per tant amb les matisacions que calguin, a
una, vostè mateix ja hi ha fet referència que seria assegurar que
el dret de la compilació, el llibre d’Eivissa i Formentera es
completa així mateix dins la seva pròpia regulació sense
necessitat d’haver de fer referència al dret per Mallorca i
Menorca, llavors, amb aquestes matisacions o amb les que
calguin donarem suport al fet que en la successió ab intestato a
manca d’hereus heretin els respectius consells insulars en lloc
de fer-ho la comunitat autònoma perquè evidentment la persona
difunta serà veí segur d’un dels consells insulars i tendrà el
veïnatge civil que li pertoqui i per tant, li serà d’aplicació el
llibre que pertoqui en cada cas de la nostra compilació.

Hi estam d’acord també pel fet que el nostre Estatut
d’Autonomia diu que els consells insulars són les institucions
autonòmiques competents en matèria de serveis socials i, com
vostès, consideram molt oportú establir una regulació, ja
veurem com, ja veurem quina, que permeti destinar els béns i
drets obtinguts a partir d’una herència intestada a recursos
socials.

En el debat posterior, si aquesta proposició de llei prospera,
ja discutirem la millor manera de fer-ho, però ara no és el
moment de les concrecions. 

Igualment, ens sembla molt oportú obrir al debat
parlamentari i a la tramitació legislativa les propostes que es
contenen en els articles quart i cinquè de la proposició de llei
del seu grup, Sr. Mas, referides a la condició de legitimari del
cònjuge vidu o a la modificació de la Llei de patrimoni de les
Illes Balears quant a l’adquisició de béns i drets a títol
d’herència. Certament, resulta necessària l’adaptació a les
actuals consideracions socials que vostès proposen perquè és
certament anacrònica la referència a la culpabilitat d’un dels
cònjuges al casos de separació.

Pensam, en definitiva, que la seva proposició de llei, en
conjunt és una bona proposta, que es pot enriquir i millorar
durant la tramitació legislativa parlamentària i que pot assolir un
ample consens en aquesta cambra, si més no quant a la
necessitat de prendre-la en consideració i per tot això esperam
que prosperi.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular..., en el seu
nom el Sr. Miguel Jerez per un temps de quinze minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats, ens convocam avui aquí una vegada més per tractar
qüestions que nosaltres entenem d’una importància cabdal
relacionades amb el nostre dret civil, la compilació del Dret
Civil de les Illes Balears, ordenament jurídic que concentra les
institucions jurídic privades pròpies i les que estam obligats,
nosaltres i la comunitat balear en tot el seu conjunt, a revalorar
i també, com no, a mantenir com -i aquí ho ha dit vostè, Sr. Mas

i ho ha dit molt bé- el major legat històric en matèria de
tradicions familiars, i ho reconeixem.

Portam avui aquí, de la mà del Grup Parlamentari MÉS, un
ambiciós debat que ha de servir per posar de relleu, avui més
que mai, la necessitat que té qualsevol ordenament jurídic
d’actualitzar-se, d’evolucionar i d’adaptar-se a la veritable
realitat social. Vagi per endavant que es tracta d’una iniciativa
que valoram, tant la que fa relació a la successió intestada com
la legítima del cònjuge vidu, que valoram, que respectam, i
sobre la qual mantenim una gran consideració, però sobre la
qual també evitarem caure en apassionaments i sobretot en
posicionaments polítics que avui no ens conduirien a res.

Amb caràcter general, podríem dir que la successió intestada
és aquella que es difereix pel ministeri de la llei davant de la
falta d’una disposició efectuada pel causant i en defecte de
persones legalment cridades a succeir i, ja s’ha dit aquí, la
regulació es fa a Mallorca de l’ordre successori a l’article 53,
que expressament fa una remissió al Codi Civil, a Menorca
succeeix exactament el mateix que a Mallorca, i a Eivissa i a
Formentera l’ordre de successió es regula a l’article 84, on
també s’expressa la remissió al Codi Civil. 

Dit això i per aprofundir en aquest debat, pens que és
necessari recórrer, perquè és imprescindible -consider jo- a
l’obligada comparació d’aquesta institució, a altres regions que
també tenen la possibilitat de presumir de tenir dret civil propi.
Observarem diferents fórmules emprades per regular la
successió intestada als seus respectius ordenaments jurídics i
detectarem que són, som, les Illes Balears les que mantenim,
mantenen, un comportament apartat i un comportament
excepcional a la regla general, si bé és cert que en alguns casos
s’empren fórmules mixtes per designar el successor d’herències
intestades, totes elles, Sr. Mas, coincideixen que siguin
nomenades en darrera instància institucions públiques d’àmbit
regional en alguns casos, d’àmbit provincial en altres, i d’àmbit
més local sense perjudici de l’ús també de fórmules mixtes, no?

Dit tot això, es fa necessari fer esment a aquestes precises
particularitat a tots i cadascun dels territoris que regulen aquesta
qüestió. Aragó: empra fórmules mixtes, la successió intestada
a favor és de la comunitat autònoma d’Aragó, ho contempla
l’article 535, també tenen un vessant de caire municipal i també
una particularitat molt interessant, que segurament vostè coneix,
a favor de l’Hospital de Nuestra Señora de Gracia. A Catalunya,
la successió intestada ho és en àmbit autonòmic, és a dir
succeeix la comunitat autònoma i també té vessants locals,
vessants municipalistes. A Navarra, succeeix pràcticament el
mateix, en aquest cas s’exclou la comunitat autònoma, però sí
que succeeix en l’àmbit provincial, la Diputació Foral de
Navarra és la que succeeix, i també té un caire local i municipal.
Biscaia té un àmbit provincial. I Galícia, la comunitat autònoma
de Galícia és la que succeeix en la crida a la successió intestada
i també fa referència a àmbits comarcals i també fa referència
a àmbits locals.
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Tota aquesta nova regulació de successió intestada, la que es
recull en altres indrets i la que hauríem de recollir també en
aquesta comunitat autònoma, entenem que també ha
d’incorporar-se de forma irremeiable al nostre patrimoni civil,
al nostre dret civil de les Illes Balears, amb criteris també
regionalistes, amb criteris també insularistes o també emprant
criteris, com no, locals, però seguint un criteri, un criteri que
entenem nosaltres que ha de ser aquell criteri jurídicament
especialitzat, tècnic, aquell criteri científic d’aquelles precises
institucions que ens hem donat a nosaltres mateixos per
conservar, per adaptar i per fer evolucionar el nostre dret, i em
referesc precisament a la Comissió Assessora de Dret Civil de
les Illes Balears, òrgan permanent, òrgan de consulta, òrgan
d’assessorament del Govern de les Illes Balears en matèria de
dret civil propi, a la qual, entre altres funcions, li corresponen
les següents: la participació en l’elaboració davant projectes de
disposicions legals i reglamentàries, i també com a altres
funcions li corresponen la de la preparació de la legislació civil
balear elaborant, si és necessari, els avantprojectes de llei i els
informes o també els dictàmens sobre assumptes civils o de dret
privat amb transcendència normativa. I aquest és precisament un
d’aquests casos, avantprojectes de llei i en aquest sentit
preceptiva la redacció d’informes o dictàmens d’assumptes
civils.

En conseqüència i sense perjudici d’atorgar-li i reconèixer-li
el valor que consider que el té i molt i l’ambició d’aquesta
precisa iniciativa que avui discutim i ens convoca en aquesta
seu parlamentària, permeti’m que li digui que la modificació de
la successió intestada i també la legítima del cònjuge vidu al
nostre dret, que avui ens ofereix, ha de plantejar-se de forma
irremeiable i també de forma irrenunciable i en primera
instància al sí de la Comissió Assessora de Dret Civil de les
Illes Balears.

En aquest mateix sentit li he de dir que és aquesta comissió,
aquest òrgan tècnic d’assessorament científic -diria jo- que ens
hem donat a nosaltres mateixos, el que ha rebut un encàrrec,
l’encàrrec per part del Govern de les Illes Balears de redactar un
avantprojecte de llei que modifiqui, precisament, el que vostè
avui ve aquí a proposar, el contingut de l’article 53 i també, com
no, el contingut de l’article 84 de la Compilació de Dret Civil de
les Illes Balears, que reguli la successió intestada i també els
pactes successoris que regula el nostre dret amb la finalitat
d’adaptar-lo a la realitat social.

En conseqüència, Sr. Mas, entenem que una vegada
redactada la proposta de modificació dels article 53, que fa
referència a l’illa de Mallorca i també a la de Menorca, i
l’article 84 que fa precís esment a la successió intestada
d’Eivissa i Formentera, haurà de ser el president de la comissió
assessora, màxim òrgan o màxim representant d’aquest òrgan de
la comissió qui haurà de lliurar l’esborrany de l’avantprojecte
de llei de reforma de la compilació en matèria successòria
intestada...

(Remor de veus)

...perquè procedeixi a la seva tramitació administrativa i
aprovació pel Consell de Govern i iniciar, així, el seu recorregut
i iniciar així la seva tramitació parlamentaria. És cert que els
vigents articles 53 i 84 de la Compilació de Dret Civil de les
Illes Balears, el primer referit a Mallorca, el segon a Menorca

i el tercer a Eivissa i Formentera estableixen -i ho he dit aquí i
s’ha dit aquí i ho reiter una altra vegada més- una remissió al
Codi Civil sense perjudici de les disposicions específiques que
regulen tots dos preceptes.

Precisament la remissió que fa la compilació al Codi Civil,
a l’article 956, entenem i no tenim cap tipus de complex a l’hora
de dir-ho que ha de ser modificat, que s’ha de rectificar, que
crec que és el moment adient dins aquesta legislatura perquè
això es produeixi i  li reconec que aquest article no hauria de ser
d’aplicació en aquesta comunitat autònoma. Per això les
comunitats autònomes que tenen competència pròpia en matèria
de Dret Civil han procedit a la seva modificació, el fet pel qual
el Parlament de les Illes Balears encara no ho ha fet és que
precisament estam a l’espera que aquest avantprojecte entri en
aquesta cambra.

Vostè podrà fer les interpretacions que vulgui en relació amb
el nostre criteri, amb el meu criteri, podrà dir que això és furtar,
possiblement m’ho digui, un debat al Parlament de les Illes
Balears, res més lluny de la meva intenció, res més lluny de la
intenció del meu grup parlamentari. Simplement es tracta de
canalitzar-ho mitjançant aquelles veus autoritzades que en
aquesta comunitat autònoma ens hem donat tots i que tenen
l’autoritat suficient per pronunciar-se sobre...

(Remor de veus)

...texts legislatius que fan referència precisament al nostre
dret civil propi de les Illes Balears.

Ha fet vostè menció a una proposició no de llei que es va
aprovar, si no me’n record... ha dit vostè al Consell Insular de
Menorca i a més per unanimitat. Crec que quan vostè invoca el
Consell Insular de Menorca i precisament en aquesta qüestió ho
hauria de dir tot, és cert i no ho neg que aquesta proposició no
de llei en aquest mateix sentit s’aprovàs al Consell Insular de
Mallorca, però es va aprovar amb una consideració d’alçada i,
quina és aquesta consideració d’alçada? Es va aprovar deixant
al marge la instància, la tramitació parlamentària d’això al
parer, a la consideració i a l’informe o dictamen de la Comissió
Assessora de Dret Civil de les Illes Balears. 

Per tant, a aquella proposició que ha invocat aquí i que es va
aprovar per unanimitat al Consell Insular de Menorca, jo
l’invoco avui, precisament, en el mateix sentit en què va ser
aprovada al Consell Insular de Menorca, instant que es
pronunciï aquest òrgan, instant que es pronunciï la Comissió
Assessora de Dret Civil i instant que les veus autoritzades en
aquesta matèria a la nostra comunitat autònoma diguin quin és
el seu criteri i ens confirmin quin és el seu parer.

Una vegada que es produeixi això i una vegada que aquest
avantprojecte tengui entrada en aquest parlament vostè, jo i la
resta de grups parlamentaris tendrem una altra oportunitat més
i continuarem aquest debat amb responsabilitat per tal d’intentar
trobar la millor fórmula que s’ajusti a les veritables necessitats
en matèria de successió intestada a aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President. 
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(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez.

(Alguns aplaudiments)

En torn de rèplica dels grups que hagin intervingut a favor,
pel Grup MÉS té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MÁS I COLOM:

Sr. Jerez, el meu reconeixement, sincerament, crec que ha de
ser difícil sortir aquí i de vegades defensar coses difícils com
heu fet vós, el meu reconeixement.

I ara pas als arguments. Comissió Assessora de Dret Civil
Balear, ah, i una confessió, Sr. Jerez, sap, sabeu com se’m va
ocórrer aquesta idea, al Grup MÉS? Precisament, llegint la
revista Misser del ColAlegi de Missers, on sortia que la Comissió
Assessora de Dret Civil Balear, a setembre del 2013, demanava
al Govern balear que tiràs endavant això. No és una cosa nostra,
és la Comissió Assessora de Dret Civil Balear, setembre del
2013. I jo vaig dir: uep, intentaré fer més via que el Govern,
vaig pensar! Però és que no importava córrer, la veritat.

Hem d’estar, a veure, jo, sincerament, crec que ens
confonem, una cosa és el Govern i l’altra el Parlament; el
Govern executa, el Parlament és el sobirà representant del
poble; la comissió és una comissió assessora del Govern,
designada pel Govern, de juristes prestigiosos, però designada
pel Govern i que li demana assessorament quan troba que fa
falta, i segurament ja n’hi deu haver demanat sobre aquest tema,
però del Govern. El Govern no ha de venir a dir-nos a nosaltres,
en el Parlament, què hem de fer o deixar de fer, no ho pots,
això, és absolutament contrari a Montesquieu, miri si vaig
enfora, a Montesquieu, separació de poders. La comissió
assessora del Govern assessorarà el Govern, però a nosaltres no
ens pot dir si podem legislar o no, és que si no nosaltres ens hem
convertit en una comissió del Govern.

(Remor de veus)

És una greu errada de concepte, Sr. Jerez. Clar que volem el
seu parer i, a més, els respect tots, els conec moltíssim allà dins
i els respect molt, però escolti, nosaltres som sobirans, nosaltres
som els legítims representants del poble, nosaltres ho som, Sr.
Jerez! No ha de venir ningú a dir-me si ho puc fer o no puc
deixar de fer! Fins aquí, això és la nostra dignitat!

Preceptiu, preceptiu, no ho posa a cap norma, a cap llei que
sigui preceptiu. Nosaltres no som una comissió del Govern, Sr.
Jerez, no ho som ni ho volem ser, som el Parlament de les Illes
Balears, els legítims representants del poble de les Illes Balears,
Sr. Jerez, no una comissió del Govern balear.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sempre m’acab enfadant, em sap greu.

(Algunes rialles i remor de veus)

I normalment ric, el que passa és que m’apassion i em sap
greu, i em sap greu..., la passió no és dolent, Sr. Jerez. Lament
aquest..., ho lament pel tema social, pels discapacitats. Quan jo
parl d'en Toniet, el coneixia en Toniet, em sap molt de greu,
molt de greu per aquests pares que no saben què passarà quan
el seu fill no hi sigui! I no és demagògia, jo el vaig conèixer en
Toniet.

I em sap greu que totes aquestes herències no quedin aquí i
se’n vagin cap a Madrid, amb el dèficit de finançament que
tenim, reconegut avui mateix pel Sr. Bauzá, que ha dit que fa
més de 50 anys que ens maltracten, i ni això, ni l’herència ens
l’hem de quedar aquí, Sr. Jerez? I allò del cònjuge vidu? On
anam, on anam! Tenim el dret civil que encara dóna culpes, que
si aquell s’ha barallat o aquella no sé què, i això no ho hem de
regular? Vostè no en coneix de separats i divorciats? A que tots
tenen culpa? Però tots són responsables, no n’hi ha un de dolent
i un de bo, i això no ho hem de regular nosaltres?

Hem de tenir aquella anacronia dins la compilació del dret
civil balear i hem d’obligar l’Audiència a haver de fer
sentències -i li dic jo, que ara només fa un parell de setmanes en
llegia una, d’un cònjuge vidu que deia: escolti, jo vull la
legítima perquè si la dona s’ha volgut separar ha estat per culpa
seva si s’ha volgut separar. Home, ni això?

I miri, ja no hi haurà temps, no hi haurà temps, què queden
un parell de sessions? No hi haurà temps per fer això, ja
parlarem per a la pròxima legislatura. Em sap molt de greu
perquè demostra amb aquesta votació que no valoren el nostre
dret civil propi, no el valoren, no valoren el dret civil propi
d’Eivissa i de Formentera, no valoren el dret civil propi de
Balears, no el valoren. No l’estimen, no són dignes d’aquest
llegat que tenim, Sr. Jerez, dels nostres avantpassats, n’hem de
tenir cura.

És una proposta aquesta, clar ja dic que sempre em sorprenc
i ja se’n riuen un poc quan ..., però em sorprèn, és que em
sorprèn, com poden dir que no a això!

Que se’n vagin, és a dir que si hi ha qualque..., som l’única
comunitat autònoma que no ho té regulat i que si hi ha qualque
herència quedi aquí i se’n vagi..., pels nostres discapacitats i
poden dir que no a això?

(Remor de veus)

Em sorprèn, i no em vull deixar de sorprendre!
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És un dret civil propi que l’hem de defensar cada dia i això
vol dir fer-hi feina i aquesta proposta jo la vaig treure d’aquesta
comissió assessora que vostè diu, del que vaig veure publicat al
a revista Misser. Per favor, un poc de dignitat! Som el
Parlament de les Illes Balears!

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica dels grups que han intervingut a favor. Sra.
Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també em sorprenc, Sr.
Mas, que ho sàpiga, jo també em sorprenc, em sorprenc
moltíssim i no me’n puc avenir. Lament, lamentam
profundament en el meu grup que el Grup Parlamentari Popular
no permeti la presa en consideració d’aquesta proposició no de
llei, d’aquesta proposició de llei. I es retraten, es retraten una
vegada més.

Ens parlen d’eficàcia i eficiència, on és l’eficàcia i
eficiència? L’eficàcia i l’eficiència significarien avui aprovar
aquesta proposició de llei i que es pogués tramitar i que, com
més aviat millor, fos una realitat per al nostre dret civil la
modificació que es proposa.

Em diu, ens ha vengut amb qüestions de fons el Sr. Jerez,
ens ha dit és que hi ha comunitats autònomes que ho regulen
així i altres aixà, molt bé, per això hi ha el debat parlamentari.
Si aquesta proposició de llei se supera hi hauria el debat
parlamentari que ens permetria cercar la millor regulació.

Ens diu, és que hi ha una comissió assessora que és del
Govern, efectivament, és que aquesta comissió assessora la
podem escoltar dins el debat parlamentari, no hi ha cap
problema. Aprovar, donar suport a aquesta proposició de llei
significa simplement poder tramitar i poder tenir, com més aviat
millor, una reforma absolutament imprescindible, i que fem
tard, i que, a més, fem rialles i que a més fem rialles! Quin
problema hi ha, quin problema tenen!

Jo li diré, el problema és que volen ser ells que duguin el
projecte de llei i efectivament faran tard, ja ho veurà com faran
tard, faran tard no hi serem a temps, no hi serem a temps. O no,
o ens el duran aviadet i després farem el ridícul, és que així el
podrem debatre dos pics. I l’eficàcia i l’eficiència i la seguretat
jurídica? A mi em fan riure, perquè ens venen amb uns principis
que ens expliquen aquí, però després a l’hora de la veritat, a
l’hora de donar suport a una proposició de llei, que ells
mateixos reconeixen que és assenyada, diuen que no. I
simplement perquè així ells tranquilAlament aniran fent i duran
un altre dia el projecte, amb uns formalismes que no
s’expliquen.

El Parlament, com ha dit molt bé el Sr. Mas, és on es
representa la voluntat del poble, és a qui correspon legislar, les
lleis s’han de fer aquí i des del moment en què ja tenim el debat
aquí, se li ha de donar suport i hem de fer la nostra feina, la qual
és escometre la modificació de la nostra compilació de dret civil
balear, això és el que estam obligats a fer i això és el que avui
no farem, perquè el Grup Parlamentari Popular no ho permetrà.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de contrarèplica, té la paraula el Sr. Miguel Jerez,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Miri,
Sr. Mas, no manipuli el que jo he dit aquí, no ho faci, per favor,
jo li deman. Jo no estic a favor de mantenir, ni el meu grup
parlamentari tampoc, només faltaria, la remissió al Codi Civil,
a l’article 956, no hi estam d’acord.

(Remor de veus)

I crec que és important que això es modifiqui. Li he posat
una sèrie d’exemples perquè vegi que som l’excepció a la regla
general, i això és cert, ho ha dit vostè i ho dic jo. Però també li
dic una cosa: vostè no podrà furtar la iniciativa legislativa que
té el Govern...

(Se sent un crit de fons)

... per portar a aquesta cambra, precisament, avantprojectes
de llei, punt número 1.

(Remor de veus)

Qüestió que en aquest moment, qüestió que en aquest
moment...

(Remor de veus i cridòria)

... el meu grup parlamentari...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. JEREZ I JUAN:

... qüestió...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, senyors diputats, per favor!



6660 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 142 / 14 d'octubre del 2014 

 

EL SR. JEREZ I JUAN:

... qüestió...

LA SRA. PRESIDENTA:

He aturat el temps.

(Remor de veus)

Senyors diputats, per favor, podem continuar?

(Continua la remor de veus i se sent la Sra. Aguiló i
Bennàssar de fons que diu: “no m’ho puc creure, no em puc
creure el que he sentit! És que no em puc creure el que he
sentit!”)

Podem continuar? Podem continuar?

Quan vostè vulgui.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Això per una banda, i per una altra banda, miri, jo li he fet
referència a una iniciativa parlamentària, a una iniciativa que
varen portar vostès al Consell Insular de Menorca, una que,
precisament, recull l’esperit de la meva proposta, una que
precisament respecta la Comissió balear assessora en matèria de
dret civil, i aquest és el camí que nosaltres pensam que ha de
recórrer aquesta tramitació.

I aquest debat tornarà a aquesta cambra, jo li assegur que en
aquest debat ens tornarem trobar i ens tornarem trobar perquè
serà el Govern qui amb un avantprojecte el presenti en aquesta
cambra, per tenir, precisament, aquest recorregut. I això és el
que precisament vostè no vol.

(Remor de veus)

I ens tornarem trobar i veurem, precisament, d’acord amb el
dictamen d’aquelles persones més autoritzades, d’aquelles
persones que tècnicament tenen un criteri jurídic a l’alçada de
les circumstàncies,...

(Remor de veus)

... què és el que hem de discutir, Sr. Mas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor! Tenguin una mica de respecte
i escoltin.

EL SR. JEREZ I JUAN:

En conseqüència, jo li deman que es respecti el nostre
criteri, respecti el criteri de la comissió assessora ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha molt de renou i no podem escoltar.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... i respecti també, com no, la iniciativa de Govern a l’hora
de plantejar projectes de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació. Senyors diputats, passam a la votació.
Començam a votar. Votam.

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

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