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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident primer)

Debat i votació de les propostes de resolució derivades
del Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al següent plenari, el punt únic de l’ordre del dia del
qual correspon al debat de les propostes de resolució
presentades pels diversos grups parlamentaris, derivades del
debat general sobre l’acció política i de govern del Govern de
les Illes Balears. 

El debat es durà a terme de la següent manera: en primer
lloc es debatran les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista; a continuació, les presentades pel Grup
Parlamentari MÉS; i, finalment, les del Grup Parlamentari
Popular.

Les propostes presentades pels grups parlamentaris, admeses
per la Mesa, seran transcrites literalment al Diari de Sessions
abans de la intervenció del portaveu corresponent per fer-ne la
defensa. I acabat el debat de la totalitat de les propostes
presentades, se’n farà la votació en el mateix ordre en què han
estat debatudes.

Passam al debat de les 46 propostes del Grup Parlamentari
Socialista, segons l’escrit RGE núm. 10021/14. Per defensar
aquestes propostes té la paraula el diputat Sr. Vicenç Thomàs.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la participació i la transparència a
tots els nivells recuperant institucions de participació com el
CES i el Consell de la Joventut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb els mandats que es contenen a la
Llei de bona administració i del bon govern de les Illes
Balears, i a elaborar, tramitar i aprovar, amb la màxima
celeritat, les normes reglamentàries necessàries per
desenvolupar-la, dur a terme les actuacions administratives
que aquesta llei estableix i posar en marxa, abans que finalitzi
la legislatura, l'Oficina d'Avaluació Pública de les Illes
Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears constata el
maltractament institucional del Govern de les Illes Balears als
treballadors públics i en particular a aquells que treballen al
servei de l'administració pública autonòmica que han vist com
les mesures d'estalvi establertes per mitjà de decrets lleis se'ls
han aplicat amb més rigor que als treballadors d'altres
administracions públiques, i l'insta a revisar les mesures
adoptades, molt especialment aquelles que fan referència a les
baixes per incapacitat temporal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar immediatament converses amb els
diferents grups parlamentaris i amb el sector audiovisual per
tal de nomenar un nou director general i abordar una
renovació àmplia del Consell de Direcció de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears sota criteris
d'independència, professionalitat i consens entre grups polítics

i sector, per garantir una programació a la ràdio i a la
televisió públiques, IB3, que compleixin amb l'obligació
d'oferir una informació independent, objectiva, imparcial,
veraç i plural, així com a difondre i promoure la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, sota criteris avalats per
la UIB, i a promoure el pluralisme i la participació
democràtica.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un suport real al sector audiovisual
activant tots els mecanismes previstos a la Llei audiovisual,
així com posant recursos econòmics directes per part del
Govern a disposició per al suport a projectes creatius
audiovisuals.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb caràcter d'urgència, acordi amb els
consells insulars i els ajuntaments de les Illes un calendari de
pagaments del deute que l'administració autonòmica té pendent
amb les esmentades institucions.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir el consens perdut entre la comunitat
educativa i l'administració i, a partir d'això, treballar per
signar el gran pacte educatiu, social i polític, amb tots aquells
sectors que ja estan fent feina a cadascuna de les illes, així
com també amb tots els partits amb representació
parlamentària i altes sectors relacionats.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acabar amb la indefinició en què s'ha instalAlat
d'ençà les sentències del TSJIB que anulAlaven el TIL, desistint
del recurs de cassació presentat davant el Tribunal Suprem, i
a enviar instruccions clares i signades per una persona
responsable de com superar l'actual situació als centres
docents, així com a cobrir immediatament les places
d'inspectors accidentals que van quedar vacants a principis del
curs 2014-2015.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de millora dels resultats
educatius de la nostra comunitat autònoma a l'objecte
d'avançar en els índexs d'èxit escolar i de lluitar contra
l'abandonament prematur. Aquest pla contemplarà la formació
del professorat, l'autonomia de centres i programes d'atenció
a la diversitat i al suport escolar.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres
que aprofiti i augmenti la intensitat de totes aquelles
experiències que ja es realitzaven, i que introdueixi una
llengua estrangera en l'ensenyament de matèries no
lingüístiques de manera progressiva, aprofundint en el
plurilingüisme.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 145 / 28 d'octubre del 2014 6759

 

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un mapa escolar en matèria
d'infraestructures educatives que inclogui una planificació
temporalitzada d'aquelles que porten a dia d'avui un
considerable retard com són, a tall d'exemple, l'ampliació de
l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó, el CEIP de Son Macià de
Manacor o l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa, o que puguin
significar la desaparició d'aules prefabricades per opcions
d'arquitectura estable.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat procedent de famílies
amb situació de vulnerabilitat pugui realitzar dues menjades al
dia en els centres escolars durant tot l'any, així com a
convocar en temps i forma i a pagar durant el curs escolar que
correspongui, les beques i els ajuts que millorin les condicions
de l'alumnat més desfavorit.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de millora de les instalAlacions
i els serveis dels museus, les biblioteques i els arxius de
titularitat estatal.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar, amb la màxima urgència, de tots els
centres educatius de la comunitat els elements de fibrociment,
dits també d'uralita, acomplint el reiterat compromís de la
Conselleria d'Educació de fer-ho abans de final de 2014.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la taxa per l'emissió de la targeta
sanitària individual.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el dret a la prevenció i la protecció de
la salut mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter
universal a totes les persones que resideixen a les Illes Balears,
i així a adoptar les mesures complementàries necessàries que
assegurin l'accés efectiu a la protecció de la salut per a
colAlectius en situació vulnerable, que han quedat exclosos del
concepte d'assegurat o beneficiari, a l'objecte de garantir el
compliment per part de les administracions públiques de
l'obligació que els correspon en matèria de salut pública.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir els mecanismes oportuns perquè els
sectors més febles econòmicament i que més requereixen
atenció sanitària, com són els nostres pensionistes, no facin
efectiu el copagament farmacèutic, i a assumir el compromís
de no aplicar els nous copagaments (transport sanitari no
urgent, prestació ortoprotètica, prestació dietètica o als
fàrmacs dispensats a través de les farmàcies hospitalàries).

18. El Parlament de les Illes Balears constata que hi ha
més de 125.000 persones que estan en llistes d'espera sanitària
(pendents d'una intervenció quirúrgica, consultes externes i
proves diagnòstiques), per això el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a executar un pla
de xoc contra les llistes d'espera augmentant l'activitat
assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears i establint
per decret un temps de garantia màxima de 180 dies per les
intervencions quirúrgiques, de 60 dies per a les consultes

externes amb especialistes hospitalaris i de 60 dies per a les
proves complementàries.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l'establiment dels estudis de grau en medicina
a la Universitat de les Illes Balears.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir els centres de salut els capvespres i a
presentar un projecte de caire sociosanitari de l'antic Son
Dureta i del Verge del Toro.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les recomanacions de la Ponència
en Salut Mental que es constituí a tal efecte en el Parlament de
les Illes Balears.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment als acords d'aquesta cambra
d'octubre de 2013 en matèria de salut a l'illa d'Eivissa, de
posada en marxa de noves especialitats al nou Hospital Can
Misses: neurocirurgia, cirurgia vascular, hemodinàmica i
radioteràpia; de la recuperació del projecte de nou centre de
salut Can Misses i d'iniciar el projecte de reconversió de
l'actual Can Misses en sociosanitari.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar el nou servei de radioteràpia al nou
Hospital de Can Misses i a l'Hospital Mateu Orfila dins els
terminis compromesos pel Govern de les Illes Balears.
Subsidiàriament, i en cas que no sigui possible complir amb els
anteriors terminis, el Govern de les Illes Balears haurà
d'abonar al pacient i a l'acompanyant que s'hagin de desplaçar
des d'Eivissa, Formentera o Menorca a l'Hospital de Son
Espases, la totalitat de les despeses derivades del
desplaçament, la manutenció, el transport i l'allotjament de
forma que els afectats no es vegin obligats a avançar aquestes
quantitats. Així mateix, el Govern de les Illes Balears haurà de
fer públic de forma transparent tot el procés del concurs i
l'adjudicació del servei.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l'exercici de les competències
atribuïdes a les entitats locals per la legislació autonòmica
anterior a l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i a
preservar els llocs de feina dels treballadors vinculats als
serveis socials municipals. Amb aquestes finalitats el Govern
de les Illes Balears impulsarà l'aprovació d'una norma
autonòmica per tal de complir amb aquests compromisos.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir a sis mesos el temps d'espera que genera
la tramitació administrativa de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, des que se solAlicita el
reconeixement de dret fins que els solAlicitants gaudeixen de la
seva prestació o serveis, tal i com estableix la llei; a publicar
els llistats d'espera de manera transparent i que els hereus dels
dependents que hagin mort esperant una prestació o serveis
més de sis mesos puguin cobrar els endarreriments.



6760 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 145 / 28 d'octubre del 2014 

 

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una partida en els pressuposts de 2015
per tal d'augmentar l'actual, i insuficient, dotació de serveis
assistencials per a persones majors en situació de dependència
i persones amb discapacitat, impulsant la nova construcció,
l'adaptació o la rehabilitació, i la concertació de noves places
residencials.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que de manera progressiva implanti la Renda
Mínima garantida a la nostra comunitat com a dret subjectiu
de tota persona per tal que pugui disposar d'uns ingressos
bàsics, però suficients, que garanteixin la cobertura de les
necessitats econòmiques imprescindibles per dur una vida
digna.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un acord amb les empreses
subministradores d'energia elèctrica per aplicar un cost zero
de les factures d'energia elèctrica per a aquelles famílies sense
recursos econòmics que no poden assumir-ne el cost.

29. El Parlament de les Illes Balears constata la total
indiferència i inactivitat del Govern de les Illes Balears
respecte a la situació de les famílies que són desnonades dels
seus habitatges, i condemna el rebuig d'iniciatives dirigides al
rescat de les famílies víctimes de la crisis econòmiques, mentre
s'empren quantitats milionàries per rescatar entitats financeres
gestionades delictivament.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar amb el Ministeri de Foment el Pla
Estatal d' Habitatge 2013-2016.

31. El Parlament de les Illes Balears constata que al llarg
d'aquesta legislatura no s'ha aprovat el nou Règim Especial
per a les Illes Balears, no s'ha revisat el sistema de
finançament de les comunitats autònomes i no s'han executat
les inversions estatutàries, i exigeix al Govern de les Illes
Balears i al Govern d'Espanya tancar els acords necessaris per
garantir abans de finals de la present legislatura l'execució de
les inversions estatutàries, la millora del sistema de
finançament de les comunitats autònomes i l'aprovació del nou
Règim Especial per Balears; a més, situar la inversió per
càpita a les Illes Balears, mitjançant els pressuposts de l'Estat
per a 2015, almenys a la mitjana de l'Estat Espanyol.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pla de reindustrialització i
d'enfortiment de la petita i mitjana empresa, a impulsar
mesures de suport al sector primari, a dotar econòmicament el
Pla d'Internacionalització d'empreses i a desenvolupar un pla
de suport directe a l'R+D+I.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i aplicar una política fiscal basada en
el principi de la redistribució de la riquesa, la progressió i la
justícia social amb la finalitat d'assolir una societat més justa,
cohesionada i amb millors, més iguals i més sòlides
oportunitats de futur.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a apostar decididament i activament per mantenir
i consolidar el comerç tradicional de les Illes Balears com a
element vertebrador de la nostra societat, i a evitar la
construcció de més grans centres comercials prop de Palma
que destrueixen el territori i el petit i mitjà comerç.

35. El Parlament de les Illes Balears rebutja totes i cada
una de les retallades que el Govern de les Illes Balears ha
realitzat als consells insulars, i insta el Govern de les Illes
Balears a retirar la proposta de traspàs de gestió de la
competència en promoció turística i a presentar-la novament
amb una dotació econòmica suficient per tal de garantir-ne la
correcta gestió als consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè fomenti l'actualització, la reconversió i la
creació de productes turístics que incideixin amb la
diferenciació de la nostra destinació, que siguin sostenibles
medi ambientalment i que es desenvolupin fora de la
temporada alta.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i els
consells insulars que en el desenvolupament de la política
turística, dels reglaments, dels plans de qualitat i de la
regulació del tot inclòs prevists a la Llei de turisme de les Illes
Balears, siguin criteris prioritaris, concretats i quantificats
l'increment, la qualitat de l'ocupació laboral, la formació dels
treballadors així com l'allargament de la temporada turística.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el catàleg de mesures i actuacions
que garanteixin l'aplicació del Programa de Garantia Juvenil
a les Illes, que justifiquin la despesa compromesa per aquest
programa el 2014, de 15 milions d'euros a favor dels joves en
atur de la nostra comunitat.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar urgentment el compromís d'acció a
favor dels aturats de llarga durada majors de 45 anys, amb un
programa extraordinari per atendre de manera prioritària els
que no reben cap prestació, via contractació directa per les
institucions públiques de les Illes per obres i serveis d'interès
general.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per una correcta planificació per part de
l'Autoritat Portuària, d'acord amb les necessitats que plantegin
les institucions de cada illa i de cada ciutat, i a assegurar la
màxima transparència i acord en la presa de decisions sobre
la prestació de serveis i la construcció d'infraestructures en
l'àmbit dels recintes portuaris, especialment els ports de
Palma, d'El Molinar i d'Eivissa.
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41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar l'execució, sense més demora, de les
inversions pendents de noves infraestructures i millora de les
existents referents a la depuració d'aigües, a la posada en
marxa de la xarxa de subministrament d'aigua de les
dessaladores, i a iniciar el procés per al traspàs de la
competència en matèria de recursos hídrics als consells
insulars, amb les màximes garanties de qualitat, salubritat,
higiene i equitat en el preu a tots els ciutadans i ciutadanes per
un igual.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment als acords del Consell
d'Eivissa relatius a la protecció de les illes de Sa Conillera i
Tagomago i a promoure totes aquelles mesures que siguin
necessàries per assegurar la sostenibilitat d'aquests espais
naturals, impedint-hi activitats hoteleres i assegurant que es
restitueixi el seu estat original, en el cas de Tagomago,
respecte de les actuacions urbanístiques sense autorització i
altres afectacions que s'hi han detectat en els últims anys.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb caràcter d'urgència, exerceixi totes i
cadascuna de les accions necessàries, administratives,
judicials i polítiques, fent un front comú amb els partits
polítics, les plataformes, les ONG i les entitats cíviques per
reclamar al Govern de l'Estat que impedeixi les prospeccions
petrolíferes a les aigües de les Illes Balears; i a modificar la
Llei d'hidrocarburs per tal de prohibir futures prospeccions
petrolíferes i els sondejos sísmics a la mar Mediterrània
occidental.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir el manteniment de la titularitat i la gestió
pública dels aeroports de les Illes Balears, amb la màxima
capacitat de decisió estratègica, comercial, econòmica i
financera per part del Govern, dels Consells Insulars i amb la
participació de les entitats i associacions econòmiques i socials
més representatives.

45. El Parlament de les Illes Balears constata els greus
dèficits de connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears,
especialment en hivern, i insta el Govern de les Illes Balears a
reclamar del Ministeri de Foment que consensuï, pressuposti
i articuli totes les mesures polítiques, legals, comercials, de
tarifes i econòmiques necessàries per a una connectivitat
suficient quant a preu, rutes, horaris, capacitats i freqüències,
d'acord amb el Govern de les Illes Balears i els consells, tot
afavorint així la competitivitat de la nostra economia i la
igualtat d'oportunitats.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la connectivitat dels ciutadans i
ciutadanes de l'illa de Formentera desenvolupant la Llei de
transport marítim de les Illes Balears a través del reglament
previst que ha de permetre disposar d'un transport amb Eivissa
suficient i just en freqüències, horaris i preu."

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. President, bon dia a tots i a totes. Com ja va
expressar la nostra portaveu, el Grup Parlamentari Socialista i
una part important de la nostra població tenen voluntat de forjar
una nova majoria l’any que ve per capgirar el que ha succeït els
darrers anys amb les polítiques del Partit Popular...

(Alguns aplaudiments)

...a la nostra població, una societat que veurà un canvi necessari,
segur i possible, des del diàleg, el consens i la participació, per
recuperar un estat del benestar i uns serveis públics essencials,
i ho farem des de les bases d’una economia social i de mercat,
i treballarem per recuperar el poder adquisitiu de la classe
mitjana i treballadora, i evidentment hem de lluitar contra l’atur
i la pobresa creant ocupació i reintegrant al mercat laboral els
aturats com a primera prioritat.

Després de tres anys i mig de govern del Partit Popular, amb
moltes mancances democràtiques, d’autoritarisme i d’involució,
és necessari millorar la nostra democràcia, fer un sistema més
participatiu i democràtic on el Parlament sigui una eina de
representativitat per impulsar la participació i la transparència,
aprofundir en un major autogovern dels consells insulars, i amb
uns ajuntaments que prestin els serveis més propers a la
ciutadania, institucions que, per cert, necessiten un calendari de
pagaments de deute. 

Tres missatges molt clars: aprovarem una llei de
transparència; recuperarem instruments de participació social i
d’assessorament com són el CES o el Consell de la Joventut o
la Defensora de l’usuari de la sanitat pública; i, en definitiva,
lluitarem per recuperar drets i garanties que el Partit Popular ha
llevat als ciutadans aquests darrers anys. I a la nostra ràdio i
televisió públiques han de retornar la pluralitat, l’objectivitat, la
imparcialitat i la professionalitat. 

Tots sabem el que ha fet el Partit Popular a l’àmbit de
l’educació: retallades de docents, de pressupost, augment de
ràtios de nins per classe, política restrictiva en beques,
restrictiva en professors per a nins amb necessitats específiques,
i després ha començat una lluita ideològica per marginar
l’aprenentatge de la nostra llengua i voler introduir a la força el
TIL i no l’aprenentatge de llengües estrangeres. Ara, un cop
mort el TIL -per cert, podrien desistir del recurs de cassació- i
després de més d’un any sense rebre la comunitat educativa, ens
trobam en una difícil situació que necessita un diàleg que el
Govern del Partit Popular no sap donar, i no hem d’oblidar que
el repte és l’abandonament i el fracàs escolar. Per aquest motiu
el nostre grup parlamentari parla de restablir diàleg i consens,
de la necessitat d’un pacte per l’educació, un pacte per la
qualitat de l’ensenyament, amb un gran pacte educatiu però
també social i polític que passa necessàriament per restablir
pressupost, recursos humans o polítiques de beques. I
necessitam un pla integral per a la millora de resultats educatius,
millorant, entre altres coses, les infraestructures escolars. I clar
que hem de millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres, i
aprofundir en un plurilingüisme introduint-lo en l’ensenyament
de matèries no lingüístiques, però també amb recursos adients,
amb assessorament pedagògic i sense marginar la nostra
llengua, que és el que volia fer el Partit Popular. 
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I si parlam de salut també sabem el que ha fet el Partit
Popular: 1.300 professionals al carrer, copagaments per primera
vegada a la nostra comunitat, i per tant nosaltres demanam
tornar a tenir una assistència sanitària amb caràcter universal,
normalitzada per a tothom, retirar una taxa d’emissió d’una
targeta sanitària, o obrir, per exemple, els centres de salut el
capvespre. I també podem retirar els copagaments a la cartera
comuna suplementària i fer que els nostres pensionistes no
hagin de pagar els medicaments. I tot això, a més, prioritzant
dèficit davant la salut dels ciutadans. Tenim més de 125.000
persones en llista d’espera, i per tant demanam un pla de xoc. El
Partit Popular fa més de dos anys que ha llevat els drets i les
garanties en salut als ciutadans. No volem aquestes demores,
volem unes demores raonables i volem tornar al decret de
garanties d’espera. Com, de la mateixa manera, volem donar
camí al projecte d’estudis de grau de medicina i avançar en una
sortida sociosanitària per a l’antic Hospital Son Dureta i l’antic
Hospital Verge del Toro. I com ha quedat ben palès avui matí
volem ja un nou Can Misses amb les noves especialitats i una
radioteràpia com a servei públic.

Si parlàvem d’educació i de sanitat, podem parlar també de
benestar social, una àrea on ens hem trobat que no s’ha creat cap
plaça residencial, tenim més de 3.000 persones esperant una
prestació, amb una llista d’espera de prop de 600 dies. Per tant,
hem de tornar a fer prioritària l’aplicació de la dependència,
reduir temps d’espera, crear noves places residencials i lluitar
contra la pobresa, un 30% de la nostra població es troba en el
llindar de la pobresa.

Un gran triomf del Partit Popular ha estat aquesta gran
escletxa de desigualtat. La desigualtat avui dia és el nostre
càncer social i per tant, nosaltres pensam necessària una
implementació progressiva de la renda bàsica garantida com a
dret subjectiu de les persones; combatre contra els
desnonaments, hem de recordar que el PP encara no ha signat el
Pla estatal d’habitatges, i lluitar contra la pobresa energètica.

Si parlam de finançament ens trobam que el rendiment
d’aquest govern en aquesta legislatura és molt minso, el Govern
ha prioritzat obeir i callar davant Madrid front a aconseguir
millor finançament. No han aconseguit un nou sistema de
finançament del sistema comú de les comunitats autònomes, ja
no ho demanen, que es modifiqui. No han aportat cap projecte
de conveni d’inversions estatutàries en tres anys. No han
formalitzat un nou règim especial per a Balears i ara ens situen
a la cua de les inversions en els pressupostos generals de l’Estat.
Nosaltres no ens resignam, volem millorar el sistema de
finançament, volem recuperar les inversions estatutàries, volem
un nou règim especial i no volem ser a la cua dels pressupostos
generals de l’Estat. I volem que la nostra economia tengui
estímuls públics per créixer, recursos per invertir i redistribuir
la riquesa. 

Necessitam un pla per enfortir la petita i mitjana empresa,
per consolidar i mantenir el petit comerç tradicional, per
potenciar sectors econòmics emergents i impulsar innovació,
sector audiovisual, la reindustralització i dotar econòmicament
el Pla d’internacionalització de les nostres empreses. I
evidentment que hem de revisar la política fiscal, però basada
en un principi de redistribució de riquesa, de progressivitat, de
justícia social per assolir una societat més justa i cohesionada.

Evidentment, som a una societat turística i volem invertir en
un nou model turístic, reconversió i creació de productes
turístics que diferenciïn la nostra destinació, lligat a conceptes
com gastronomia, cultura, esport, patrimoni, etc., i necessitam
regular el tot inclòs amb criteris de qualitat, de major i millor
contractació i conciliar el sector de l’allotjament i l’oferta
complementària. I també estam a favor d’una promoció turística
transferida als consells, però ben dotada.

I és veritat que les xifres d’atur enregistrades han millorat,
però encara tenim més de 100.000 persones sense feina i a
sectors claus, joves, dones i majors i cada cop hi ha més gent
que no té futur laboral i que no rep cap prestació social.

Si parlam dels que tenen feina, el que observam és molt
preocupant, contractes temporals, per dies, per hores, fent més
hores i moltes sense cobrar-les, que no figuren als papers i quan
es queden sense feina es troben que no poden ni percebre una
prestació per atur, sense drets ni garanties, això és la política
laboral del Partit Popular i així han sortit els nous treballadors,
els treballadors pobres, aquells que amb el seu sou no arriben a
final de mes.

I tenim un govern que no inverteix, de pressuposts propis, en
polítiques actives d’ocupació, que no lluita contra l’explotació
laboral ni per la reinserció dels aturats de llarga durada. I què
hem de dir, que ni combat l’atur juvenil!

I necessitam que les infraestructures portuàries estiguin
dimensionades en el que necessitam, necessitam donar
compliment a la protecció de les illes com Sa Conillera i
Tagomago i necessitam fer amb urgència un front comú perquè
el Govern de l’Estat impedeixi les prospeccions petrolíferes a
les Balears i modifiqui en aquest sentit la Llei d’hidrocarburs.

I som illes, i per tant necessitam transport, tant marítim com
aeri, i per això exigim el manteniment de la titularitat pública i
la gestió pública dels aeroports amb participació institucional i
del sector econòmic i social. Necessitam palAliar el dèficit de
connectivitat aèria i marítima i millorar-la amb una nova
regulació que garanteixi rutes i un sistema de preus just,
especialment a l’hivern, i necessitam tenir cura especialment de
Formentera. 

Senyors i senyores diputats, la política és un instrument que
ha d’estar al servei dels ciutadans, de la societat i del progrés
per disminuir desigualtats i afavorir la cohesió dels seus
ciutadans i permetre una igualtat d’oportunitats. 

El Grup Parlamentari Socialista presenta 46 propostes de
futur, d’alternativa i d’un canvi que protagonitzaran els
ciutadans, són propostes de resolució realistes, justes i
necessàries per sortir de la crisi d’una altra manera, orientada a
reforçar l’estat del benestar, per millorar el finançament que ens
arriba...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Vicenç per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i així podrem garantir una vida millor als nostres
ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicenç. Passam a la fixació de posicions de
cadascun dels altres grups. Per part del Grup Parlamentari MÉS
i per un temps de deu minuts té la paraula el diputat David
Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Vagi per endavant el suport del
nostre grup parlamentari a totes les propostes, amb matisos
algunes d’aquestes, que presenta el Grup Parlamentari
Socialista, però, Sr. Thomàs, també una prèvia, nosaltres també
volem conformar una majoria diferent de la que hi ha en aquests
moments, però evidentment propostes en les quals coincidim
probablement les plantejaríem d’una altra manera i les
executaríem de manera molt més lliure i sense tantes
contradiccions, eh?, i d’aquí crec que és bo saber la discrepància
i la diferència i la diversitat, que és rica i és bona, dins els grups
polítics diferents i dins els partits també, tot i que aquí tenguem
un grup majoritari que cada vegada és més igual i més
homogeni, perquè evidentment es va desfent dels elements que
no pensen com el gran macho alfa...

(Remor de veus)

...no hi és, no hi és encara, no és aquí el macho alfa.

Bé, seria molt difícil intentar referir-me a 48 propostes en
deu minuts...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...en 12,5 segons cada proposta, encara no he trobat el
mètode per fer-ho, però sí que m’agradaria agrupar-les en set o
vuit blocs i intentar manifestar quina és la posició del nostre
grups respecte de cadascuna.

En primer lloc, les propostes que fan referència a
participació i bon govern, és clar que sí: restitució del Consell
de la Joventut i del Consell Econòmic i Social, més necessari
que mai quan tothom sap que no sortim del forat, o que, si en
sortim és a costa de crear més atur, més pobresa, més precarietat
i una societat cada vegada més desigual, que es parla de canvi
de model econòmic, però ningú no sap ben bé realment cap on
anam, és clar que sí. Ara, entenem que això molesta i molt al

grup majoritari. Aquí perquè t’escoltin o t’has de dir Rodríguez
o has de ser un gran hoteler.

Bon govern, per què amb aquest context? Tot el que sigui
controlar l’acció de govern fa nosa.

Els treballadors públics, és clar que sí, com els tracta, com
els ha tractat aquest govern? Avui mateix tenim referències
sobre aquesta qüestió als mitjans de comunicació.

IB3, la joia de la corona, no?, allò de... aquesta sí que no hi
ha... al Govern, ja basta veure aquest parlament, però a IB3 ja
sí que no hi ha qui la controli, em remet a la darrera comissió de
presumpte control que vàrem tenir en aquest parlament fa
només dues setmanes. I mentre realment no hi hagi una aposta
unànime i de consens per un mitjà de comunicació públic, lliure,
plural, divers, mínimament neutral, la indústria audiovisual
també anirà llastrada i mancada d’un futur per mor de la
utilització absolutament política i partidista del mitjà de
comunicació públic d’aquestes illes.

Segon bloc, educació, s’imaginen en quin punt ens trobam
que s’ha de fer una proposta de resolució, el nostre grup també
n’ha fet, perquè s’acatin sentències? TIL, paraula desterrada
darrerament dels discursos de qualsevol dels membres del Partit
Popular, sigui del Govern o sigui del grup parlamentari
majoritari. 

Pacte? És clar que sí, però de veres, no un pacte de...
postureo ni un pacte que vol dir... perquè a vegades quan els
membres del Partit Popular parlen de pacte de consens volen dir
“vine aquí i et sotmets al que jo dic” i això és acord, el consens
és pacte. No, pacte com el que planteja la societat civil, la
comunitat educativa per a realment tenir una aposta de futur pel
que ha de ser un dels puntals de la nostra societat.

Plurilingüisme, sí, però a la vegada que el català sigui, no
sols la nostra llengua pròpia, sinó la llengua d’integració a les
escoles, les dues coses són compatibles. No és “o tries
plurilingüisme o tries immersió”, són les dues coses les quals
són garantia també de tenir una escola inclusiva i per a tothom.

Educació de qualitat, però qualitat també és no haver de fer
escola dins barracons ni a centres amb uralita que ja fa anys que
s’haurien d’haver eliminat.

Cultura, aposta per la cultura, no? A buenas horas mangas
verdes, també, s’ha posat a fer segons quines coses el Govern,
tot i que ens hauríem de qüestionar si el verd a hores d’ara és un
color o ha esdevingut un símbol i hem de demanar permís per
utilitza-lo.
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Tercer bloc, salut, suport també a les propostes del Grup
Socialista, sobretot perquè coincideixen amb nosaltres que allò
prioritari és defensar la universalitat i gratuïtat del sistema, del
dret a la salut i que el Partit Popular ha romput amb l’excusa de
la sostenibilitat financera. L’excusa de la sostenibilitat
financera, que és un argument polític i darrera té un projecte
polític que està disposat a fracturar la societat, i evidentment
això du problemes en la gestió de la sanitat i se’ns colAlapsen els
serveis d’urgències perquè es lleva la targeta sanitària a 16.000
persones, que estam també d’acord que s’ha de restituir.
Augmenten les llistes d’espera perquè també això forma part
d’un projecte polític.

Els record aquella vinyeta d’El Roto que sempre encerta, en
què hi ha dos senyors de la casta i un diu a l’altre: “Hay que
destrozar todo lo público para demostrar que no funciona” i
l’altre li diu: “Esperancita, cuanta razón tienes”. Això és el que
hi ha darrera que hi hagi 125.000 persones en llista d’espera
sanitària a les Illes Balears. El meu poble és un exemple molt
clar d’això, Inca, amb un hospital de referència devora i a la
Gran Via, que és l’avinguda que té més prop, quatre centres de
sanitat privada que han proliferat els darrers anys, malgrat la
crisi econòmica que afecta molts de ciutadans que moltes
vegades no poden fer front ni tan sols al copagament sanitari de
les medecines. Per què? Perquè evidentment si algú té un
problema i necessita resoldre-ho perquè li ha sortit un bony, té
un càncer, el que sigui, idò si al final ha de córrer i s’ho pot
permetre, idò va a la sanitat privada que són els que fan el
negoci, gràcies a la política sanitària del Grup Popular.

Temes socials i dependència, que fa pocs dies ja els vaig dir
que se signàs a aquesta cambra, tots els grups polítics, un gran
pacte contra la pobresa, vol dir que cuando el río suena és que
alguna cosa du, no?, i evidentment és un reconeixement també
que la pobresa i les desigualtats augmenten com mai a la nostra
societat.

Què dir de la dependència! Ahir mateix la nostra coportaveu
denunciava com minva fins i tot la gent que té o que hauria de
tenir una prestació. En temes socials ens trobam en una situació
d’estat d’emergència i no trobam ni d’enfora que el que es
planteja des del Govern estigui a l’alçada de donar resposta a
això, més aviat el contrari, el que ens trobam són aquestes
polítiques que moltes vegades, no sols les que s’apliquen aquí,
sinó les que aplica la dreta neoliberal a nivell espanyol i a nivell
europeu, les que duent a aquesta situació perquè el seu model
social és un model social de desigualtats, no?

Finançament i REB, bé, d’acord també amb allò que
plantegen les resolucions del Grup Socialista, però em
reconeixeran que, més enllà que la millora del sistema de
finançament el 2009 damunt el paper, a l’hora de la veritat
continuam igual de maltractats que sempre, governi qui governi,
sobretot si són els grans partits majoritaris a Madrid. 

Em vaig permetre definir la situació que patim pel que fa al
tractament fiscal de l’Estat, tant en matèria de finançament com
en matèria d’inversions via pressupostos general de l’Estat com
en matèria de REB o d’inversions estatutàries, com a una
situació d’autèntic neocolonialisme, i em reiter en aquestes
afirmacions.

Economia i ocupació, fan falta totes aquestes mesures que
plantegen també les propostes de resolució del Grup Socialista,
però allò que necessitam és allò que ha plantejat avui el nostre
portaveu, un gran canvi de model que no és una operació de
rescat de la CAEB, que no és una operació de rescat de la
CAEB, mentre per una altra banda, per un altre cantó es
dediquen la desprestigiar els agents socials, ja siguin patronal o
siguin sindicats.

Necessitam un model econòmic que acabi amb la
immoralitat de viure en una societat que bat rècords de turistes
i la vegada és una societat cada vegada més desigual. 

En matèria de medi ambient, podria haver tornat dur el pot
de l’esquitadora aquí damunt de la tribuna, però ho trob
innecessari. Crec que la resolució que es planteja a la proposta
de resolució en relació amb Tagomago és una foto molt clara de
com o quines han estat les polítiques o les no polítiques
mediambientals al llarg d’aquesta legislatura. Tenim una
màxima autoritat ambiental, tenim un illot que és privat, però és
de tots en tant que és un illot protegit amb el màxim nivell de
protecció a l’àmbit de la Unió Europea i no hi ha hagut res. La
Conselleria de Turisme tampoc no sap si hi ha cap activitat
turística, aquí hem tengut molta polèmica amb el lloguer
turístic, però allà, si allò ho lloguen per 250.000 euros la
setmana, la conselleria no en té constància, no?, això em varen
contestar per escrit fa poc.

Les polítiques mediambientals, tot i que no se’n parla i tot
i que pràcticament entram en el mes de novembre amb 32 graus,
han estat les grans oblidades de la legislatura.

I les prospeccions, molt de postureo, molt de complir el
procediment, molt de no voler fer renou -com ha dit avui mateix
el conseller-, però poca efectivitat i poc acompanyament de la
societat civil i poc acompanyament de l’oposició, del conjunt de
la societat de les illes, de solidaritat amb altres comunitats
autònomes afectades com les Canàries.

I finalment, acab amb AENA, una proposta de resolució que
també té el nostre suport, i la privatització d’AENA, que és la
demostració que ha aconseguit més en una qüestió clau,
essencial, estratègica per al nostre desenvolupament com són els
aeroports, amb la privatització d’AENA ha aconseguit més el
darrer pirata del Mediterrani que tot un poble i això ha estat amb
el PP d’espectador o, el que és pitjor, de còmplice.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 145 / 28 d'octubre del 2014 6765

 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Prenc la paraula per posicionar la veu del meu grup
parlamentari en relació amb les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista, i ho faré atorgant prioritat, per una
qüestió de temps, a aquelles propostes que hem vist, que hem
estudiat, que hem analitzat i que són susceptibles d’arribar a
acords, a enteniments mitjançant una sèrie de transaccions. I
també faré esment d’aquelles que, en particular, acceptam
directament, i deixaré al marge la resta, deixaré al marge
aquelles que entenem que no s’ajusten precisament al criteri que
ha mantengut i manté el meu grup parlamentari, o perquè ja han
estat debatudes precisament en aquesta cambra i no han estat
aprovades, o perquè també han estat millorades per les
propostes que el meu grup parlamentari presentarà en aquesta
cambra.

Els hem lliurat un document, al Grup Parlamentari
Socialista, amb 17 propostes de transacció i confiï que siguin
estudiades de forma acurada per tal que s’aprovin amb la major
de les mesures possibles.

En qualsevol cas, els avanç el contingut de cadascuna. En
relació amb la primera el Grup Parlamentari Popular estaria
disposat a acceptar-la sempre i quan es mantingués la proposta
fins a la paraula “nivells” i eliminar la referència que es fa
precisament al Consell Econòmic i Social i al Consell de la
Joventut, dues entitats que han estat suspeses en aquestes
comunitat autònoma, de la mateixa manera que també ha estat
suspesa la seva activitat a altres comunitats autònomes on també
pateixen, certament, dificultats econòmiques com és el cas.

La segona, li proposarem la següent redacció: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir,
a continuar, a fer feina amb els mandats que es contenen a la
Llei de bona administració i bon govern de les Illes Balears”, el
meu grup parlamentari, el Govern en particular, mai no ha
renunciat a aquest fet, no serà ara una excepció i per tant el que
hem de fer és instar que es continuï treballant en la mateixa
línia, encara que vostès no ho reconeguin.

En relació amb la proposta 24, la qual també s’emmarca dins
l’àmbit de l’Administració pública, també estaríem d’acord amb
formular una proposta, atesa la repercussió i sobretot donat
l’impacte que pot significar per a les entitats locals, per als
àmbits més bàsics de participació, l’entrada en vigor de la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, un tema que ja hem tractat en diverses comissions
parlamentàries. Per això, hem considerat que s’ha d’estar al
costat d’aquells ens bàsics de participació, com dic, política i
ciutadana, que són els ajuntaments, per tal de facilitar en bones
condicions una òptima transició, una òptima transició
organitzada i des del punt de vista competencial que permeti
evitar duplicitats les quals són en aquests moments
absolutament innecessàries.

Per tant, la nostra proposta del Grup Parlamentari Popular en
aquesta transacció aniria en el sentit següent: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer feina
conjuntament amb els ajuntaments a l’entrada en vigor de la
Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, per estudiar les mesures necessàries per
clarificar les competències de cadascuna de les administracions,
de tal manera que es puguin continuar prestant els serveis,
optimitzant els recursos sense que existeixin duplicitats.”

I pel que fa a la part d’economia, també els formulem un
seguit de propostes en positiu, la proposta que vull explicar fa
referència a la número 28 del Grup Parlamentari Socialista, i jo
crec que és important, certament, ajudar aquelles famílies que
més malament ho passen en aquests moments, especialment
aquelles que tenen veritables dificultats per optar als recursos
més essencials, de primera necessitat, com és, entre d’altres,
l’energia elèctrica. La nostra proposta quedaria redactada per
tant de la manera següent: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a establir un acord amb les
empreses subministradores d’energia elèctrica i a establir
convenis amb les administracions locals per ajudar aquelles
famílies sense recursos les quals no poden assumir aquest cost.”

En l’àmbit econòmic, també la proposta a la número 32 que
li fem, també li proposam una transacció, a fi de continuar
promovent la competitivitat dels diversos sectors empresarials
i implicar el Pla d’internacionalització de ciència, tecnologia i
innovació, emprenedoria i el Pla de renovables.”

A la proposta número 34 també els oferim una transacció
per tal d’impulsar i per tal de promoure i comprometre, sobretot
el Govern de les Illes Balears, a executar el que es disposa, el
que és vinculant, el que és obligatori a la Llei de comerç, que es
facin efectives una sèrie de disposicions addicionals per tal
d’ajudar, precisament, al petit comerç, als comerços
tradicionals, i per posar també barreres a la lliure activitat
empresarial per tal que tots puguem conviure en un mercat
precisament equilibrat. Per tant, del que tracta aquesta
proposició que vostès tenen és de donar impuls a la disposició
addicional primera, setena, vuitena i novena de la Llei de
comerç.

I vull fer una esmena a aquesta proposta, perquè ens ha
cridat moltíssim l’atenció una qüestió, vostès només fan
referència aquí a Palma, sembla que les amenaces de les grans
superfícies només es produeixen a l’illa de Mallorca i, en
particular, a la ciutat de Palma, així ho recull la seva iniciativa
i per tant aquí hem trobat precisament a faltar que no tenguin
present i en compte que aquestes grans superfícies també
s’instalAlen al llarg i ample de les Illes Balears, Maó no en fuig
d’això, Ciutadella no en fuig d’això, Eivissa no en fuig d’això.
Per tant, en aquest sentit crec que la seva proposta no ha estat
redactada amb una vocació universal, sinó molt particular i fent
referència únicament i exclusivament a la ciutat de Palma, cosa
que nosaltres en aquest faristol denunciem.
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A la proposta 38, oferim un acord en el marc del programa
de Garantia Juvenil, per així poder aplicar mesures
contemplades en aquest programa, destinades particularment als
joves entre 16 i 24 anys que no tenen un lloc de feina, que no
estudien ni tampoc no reben cap tipus de formació acadèmica.

I per acabar el capítol econòmic, a la proposta 39 aquí també
volem arribar a un enteniment, a un acord, volem conciliar
postures en el sentit d’impulsar una mesura contemplada en el
Pla d’ocupació, establerta en el Pla d’ocupació de les Illes
Balears 2014-2017, relacionada precisament amb la renda
d’inserció laboral.

Capítol a part de les nostres propostes és en matèria
educativa, on no renunciam al que no hem renunciat al llarg de
la present legislatura mai, arribar a enteniments també i arribar
a acords. Per tant, la proposta número 7 també va en aquest
sentit, entenem que a l’àmbit de l’educació és important
impulsar mesures dirigides a arribar a acords amb aquells
veritablement usuaris i també beneficiaris de l’ensenyança
pública; acords on també s’haurien de fer extensius a aquelles
formacions polítiques que tenen representació parlamentària.

La proposta desena, també dins l’àmbit educatiu, també els
fem transacció. Bàsicament, el que demanam és que es continuï
mantenint com a prioritat la introducció i el reforç del
plurilingüisme a l’educació pública, una proposta que no
s’allunya precisament de la seva, sinó que és coincident. I estic
absolutament convençut que ha estat redactada precisament amb
la mateixa vocació i la mateixa intencionalitat que vostès l’han
redactada.

A la proposta número 11, també en el marc educatiu, aquí
bàsicament donam suport a la seva proposta en relació amb el
mapa escolar en matèria d’infraestructures, i reproduïm tota la
primera part de la seva proposta de resolució i suprimim la
segona, perquè fa referència a determinats centres, centres molt
particulars. I per què es fa relació d’aquests centres? Ho
desconec, crec que les propostes han d’universalitzar-se, tots i
cadascun dels centres, per tant, els plans educatius, els plans de
millora d’infraestructura han d’anar dirigits a totes i cadascuna
de les infraestructures escolars i centres educatius. És una
qüestió de matís, però crec que és absolutament important.

A la proposta número 12, també li fem nosaltres una
transacció. Veuran vostès que hem eliminat precisament “en els
centres educatius...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, els prec un poc més de silenci,
és que em costa realment entendre el Sr. Jerez. Pot continuar.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. I en relació amb el que
comentava, a la proposta número 12 hi fem també una
transacció, com veurà vostè, hem eliminat “en els centres
educatius”, és un detall important perquè no volem que es limiti
precisament aquesta prestació de dos dinars o dues menjades
diàries a aquells infants que no poden, únicament i
exclusivament als centres educatius. Crec que aquí l’important
és el qué i no és precisament el dónde. Per tant, del que es tracta

és de garantir que els infants que no tenen aquesta possibilitat
la tenguin a qualsevol dels espais possibles, encara que sigui
amb convenis amb els ajuntaments aquesta prestació de servei.

A la proposta 13, també dins l’àmbit educatiu, dir-los que es
treballa en l’elaboració, precisament, d’un pla de millora
d’aquelles infraestructures que també són competència de
l’Estat i no directament de competència d’aquesta comunitat
autònoma. Per tant, aquí instam que es continuï fent feina en
aquest sentit.

Amb la proposta 14 estaríem d’acord amb la retirada
d’aquells elements estructurals, només faltaria, de les aules en
els centres educatius i fer-ho de manera progressiva i, en
particular, el que s’anomena i el que és per tots conegut com a
“uralita”.

La proposta número 27 ja fa referència a l’àmbit social i el
que aquí proposam o el que fem és reformular la seva proposta
i reconeixem precisament el principal, l’important, el
fonamental i és el fet de la implantació progressiva de la renda
social com a prestació de dret i adequada a les necessitats,
amenaces i perills actuals.

I per acabar, i amb referència a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, la proposta 4a i la proposta
5a del Grup Parlamentari Socialista, dir-los que la proposta 4
estaríem disposats a acceptar-la fins allà on diu “director
general”, perquè entenem que el que ve després no és una
competència del mateix govern, no s’ha d’instar el mateix
govern, sinó...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, acabi, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... sinó que el nomenament del consell de direcció correspon,
precisament, a aquest parlament.

I a la cinquena, arribaria fins allà on diu “llei audiovisual”.

Quant a la resta, acceptaríem, de forma incondicional, la
proposta número 9, la proposta número 25 i també la proposta
número 21.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer de tot, agrair el suport del
Grup MÉS, que evidentment tots som conscients que és
necessari un canvi, un canvi segur, possible, que permetrà una
nova majoria social i política a les nostres Illes el proper any.

Bé, parlem de les propostes de transacció del Grup Popular
de les quals fa uns minuts que hem tengut coneixement.

Home, les propostes de resolució tenen una finalitat, un
sentit i quan vostès fan propostes de transacció canvien el sentit
a la proposta que nosaltres fem. Per tant, difícilment podem
accedir a la seva petició. I posaré exemples.

Per exemple, la que vostè anomena número 1, nosaltres
instam a impulsar participació i transparència i recuperar el CES
i el Consell de la Joventut i la Defensora de l’usuari i vostès
aquesta part la lleven. Com aquesta són la gran majoria de les
seves transaccions.

La número 2, instam el Govern a complir els mandats que
diu la Llei de bona administració, i vostès diuen “a seguir fent
feina”; però si nosaltres instam que l’acompleixin!

La número 24, ens situen a una llei de règim local que ha fet
el Partit Popular que nosaltres no acceptam, i precisament el que
volem és que es treballi i s’impulsi una norma autonòmica
pròpia.

La número 28, la pobresa energètica, el que volem és un
acord entre les comercialitzadores i no volem convenis amb les
administracions locals. Els ajuntaments ja es fan càrrec de
massa coses, i vostès, des del Govern de Madrid, encara els han
reduït els seus recursos econòmics.

La 32, desapareix tota la referència que nosaltres fem a la
petita i mitjana empresa i on nosaltres demanam dotar
econòmicament un Pla d’internacionalització d’empreses,
vostès parlen de “continuar impulsant”. Si posam dotar
econòmicament és perquè no hi ha dotació econòmica!

La 34, escolti, desvirtuen absolutament la nostra iniciativa,
la qual és clara: la importància que per a nosaltres té el petit i
mitjà comerç i evitar grans superfícies comercials. La llei que
vostè posa, doncs que s’acompleixi. I la referència a Mallorca,
a Palma, no se la prengui així, podem posar Eivissa, podem
posar Menorca, podem posar la referència de la nostra proposta
de resolució és en defensa del petit i mitjà comerç.

Ens parlen de potenciar accions del programa de Garantia
Juvenil. Si nosaltres el que li demanam a la proposta de
resolució és que presentin un catàleg de mesures per garantir
l’aplicació, la qual sabem que no es garanteix.

Miri, la 39 li acceptarem, la 39 li acceptarem.

La número 7, quan aquí nosaltres demanam restablir un
consens amb la comunitat educativa, perquè l’han perdut, vostè
em parla de treballar i millorar. Quan nosaltres li parlam
d’aprenentatge de llengües estrangeres i d’introduir
l’ensenyament en matèries no lingüístiques, vostès no ho volen
fer. Quan nosaltres li demanam que s’elabori un mapa escolar
en matèria d’infraestructures, no volen posar cap exemple i no
volen... i treuen la referència que es fa a les aules prefabricades.
Molt de retard duen, que precisament és el valor de la nostra
proposta de resolució.

Com de la mateixa manera, quan nosaltres volem assegurar
que els nins puguin realitzar dues menjades al dia, vostès només
parlen en general.

I quan nosaltres els demanam que elaborin un pla de millora
d’instalAlacions educatives, de museus, biblioteques i arxius,
vostès demanen que el Govern avanci i duen tres anys i mig de
govern.

O també, quan nosaltres els demanam que, amb la màxima
urgència, eliminin els elements de fibrociment a les escoles,
vostès que eliminin progressivament. És que hi ha acords i
compromisos de la Conselleria d’Educació de fer-ho abans que
acabi enguany!

I quan nosaltres demanam una renda mínima bàsica, que ho
proposam com a un dret subjectiu de la persona, vostè diu que
és “implementar progressivament una renda social com a una
prestació de dret”, i vostè és jurista i sap que les dues
concepcions són diferents.

I ja per acabar, tenim les que fan referència a IB3 i al sector
audiovisual. Home, ens diu que estarien d’acord amb unes
converses per denominar un nou director general d’aquest ens.
Però s’oblida de la nostra proposta, la qual també parla de
renovació del consell de direcció i també parla que IB3 ofereixi
una informació independent, objectiva, imparcial i plural. Tot
això desapareix a la seva transacció.

I ja no diguem que quan nosaltres demanam que es posin
recursos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... econòmics per donar suport a projectes creatius
audiovisuals, vostès parlen de donar suport.

Per tant, ens fa vostè 17 propostes de transacció que el que
fan en el fons és desvirtuar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista. Per tant, nosaltres no podem estar
d’acord amb 16 d’aquestes, però que sí li acceptam la transacció
a la proposta de resolució número 39. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al debat de les 20 propostes del Grup
Parlamentari MÉS, RGE núm. 10037/14.

Defensa de les propostes presentades pel Grup Parlamentari
MÉS, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes i a
corregir el desequilibri històric en el nostre finançament
mitjançant la negociació amb el Govern de l'Estat d'un concert
econòmic solidari que suposi, entre d'altres, un limit màxim del
4% del PIB en l'aportació de les Illes a l'Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears declara que qualsevol
reforma de la llei electoral ha de tenir com a objectiu millorar
la democràcia i, per tant, augmentar la representativitat, la
pluralitat i la proporcionalitat de les normes electorals, de la
manera més eficaç i eficient possible. En qualsevol cas, una
eventual modificació de la llei electoral promourà la supressió
del topall del 5% dels vots per accedir al Parlament i
substituirà el mètode d'Hondt d'assignació d'escons per un
altre de més proporcional (com ara el mètode de Sainte
Lague). Precisament en aquest sentit d'eficàcia i l'eficiència
dels processos electorals, les trameses de correu massives
sufragades amb recursos públics es limitaran a una per llar, en
la qual s'inclourà la informació de totes les candidatures que
s'hi presentin.

3. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme modificacions legislatives que promoguin la participació
directa dels ciutadans en la presa de decisions, una llei de
consultes populars que garanteixi el dret a decidir de les Illes
Balears en totes les matèries d'interès, inclosa la seva
sobirania i insta el Govern a afavorir la participació de la
societat.

4. El Parlament de les Illes Balears promourà la reforma
del Reglament de la cambra per fer incompatible l'acumulació
de sous en situació de dedicació exclusiva o plena, de forma
equiparable al règim que ja s'aplica als funcionaris de
l'administració autonòmica.

5. El Parlament de les Illes Balears es pronuncia totalment
en contra de l'actual procés de privatització d'AENA i insta el
Govern de les Illes Balears a posar en marxa tots els
instruments a l'abast, inclosa la via judicial, per aturar aquesta
privatització que clarament perjudica els interessos dels
ciutadans d'aquestes illes, i a treballar, conjuntament amb el
Ministeri de Foment, per paralitzar aquest procés, obrir una
via de diàleg i negociació amb la comunitat autònoma de les
Illes Balears, agents socials i resta de grups parlamentaris
perquè qualsevol canvi tengui el màxim consens possible i
reclamar la cogestió aeroportuària.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar davant l'Estat, amb caràcter urgent,
la modificació de l'OSP entre illes per tal d'implantar la tarifa
única i universal d'uns 30 euros per trajecte, tal com han
proposat plataformes i consells insulars.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la redacció immediata d'un pla industrial,
juntament amb els agents econòmics i socials, que suposi un
impuls i un estímul al sector industrial. En especial es
consideraran estratègics els sectors industrials de la societat
del coneixement, l'agroalimentari i l'audiovisual.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en valor i a estudiar, amb els diversos
sectors, l'economia digital, per tal de donar un impuls clar i
decidit a la societat del coneixement al si de la pròpia
administració i als sectors privats, tot i reconeixent que
internet és economia de futur.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
implementació de polítiques que impulsin un turisme de més
valor afegit i a la reconversió d'aquelles zones turístiques
madures i/o obsoletes, el creixement ha de ser en qualitat, no
en quantitat.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb el mandat estatutari en promoció
turística, segons el qual aquesta és una competència pròpia
dels consells insulars, a través d'una dotació econòmica i de
recursos de la CAIB suficient perquè la gestió des dels governs
de cadascuna de les illes sigui factible i esdevengui un autèntic
motor de la promoció de cada una de les destinacions
turístiques de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reconduir i estimular el sector de la construcció lligat a la
rehabilitació, l'eficiència energètica i el subsector del moble.
En aquest sentit s'evitarà caure en la hipertrofia de la
construcció que ens dugué al desastre de 2007.

12. El Parlament de les Illes Balears constata les
conseqüències socials de l'actual situació de crisi i que cada
vegada hi ha més dificultats de poder cobrir les necessitats
bàsiques per viure, per tant es compromet a avançar cap a la
renda bàsica garantida, tal com està recollit a l'actual Llei de
serveis socials i al Decret de cartera de serveis socials.

13. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
comunitat autònoma hi ha més de 16.000 persones que no
tenen dret a la targeta sanitària en aplicació Reial Decret Llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, i insta el
Govern de les Illes Balears a retornar el dret de poder
solAlicitar la targeta sanitària a totes les persones residents a
les Illes Balears i empadronades a qualsevol municipi de la
comunitat autònoma independentment de la seva situació de
residència administrativa, i alhora a suprimir dels pressuposts
per a 2015 la taxa de la targeta sanitària.
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14. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'aplicació del
copagament que han d'efectuar els pensionistes per accedir a
medicaments receptats des del sistema de la sanitat pública i,
per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, amb
l'objectiu que els pensionistes no hagin de desemborsar uns
doblers que no els correspon pagar per l'adquisició de
medicaments, a la recepta electrònica s'incorporin mecanismes
de lectura informàtica que permetin reconèixer quan el
pensionista ja ha arribat a la quantia màxima que estableix el
reial decret llei i deixi de pagar uns doblers que han de ser
retornats pel mateix Govern a través de la Conselleria de
Salut.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en la seva gestió prioritzi la cobertura de les
baixes del personal sanitari, que promogui l'obertura de llits
i quiròfans a la sanitat pública per fer front a les actuals llistes
d'espera, i, si és necessari, la contractació de personal
sanitari.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d'acord amb les associacions de
malalts de les Illes Balears, una residència vinculada a
l'Hospital de Son Espases per atendre les necessitats d'hostatge
dels malalts de curta i llarga durada i els seus familiars.

17. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
respecte al procés d'elaboració d'un Pacte per l'Educació de
les Illes Balears (materialitzat en la Declaració de Ses Salines,
dia 27 d'agost de 2014) que duen a terme les plataformes
ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i
alhora manifesta la voluntat de participar-hi quan aquestes
així ho solAlicitin per tal d'implicar la cambra legislativa, on
resideix la sobirania popular, i els diputats i partits que la
integren, en aquest ambiciós i necessari projecte colAlectiu.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar tots els recursos contra les sentencies
del TSJIB que anulAlen el Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel
qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres
docents no universitaris de les Illes Balears, i a suspendre les
ordres i instruccions del seu desenvolupament, per tal
d'aportar seguretat jurídica i estabilitat pedagògica a les
escoles de les Illes Balears.

19. El Parlament insta el Govern i particularment les
conselleries de Turisme i d'Economia a desenvolupar mesures
polítiques que evitin les pràctiques de finançació i especulació
entorn a l'economia turística, per prevenir situacions com el
recent tancament de l'Hotel Delta (Llucmajor).

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la recepció dels actuals canals de la
Corporació Catalana, TV3, 3134 i Súper 3133, i alhora a
reclamar de l'Estat central la consideració específica de
comunitat amb llengua pròpia, per mantenir els actuals dos
múltiplex.”

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Les propostes de resolució que presenta avui el nostre
grup són propostes positives per combatre l’atur, la pobresa i
l’exclusió social; per recuperar els serveis públics de benestar
social, de sanitat i d’educació; per acabar amb la democràcia de
baixa intensitat, en mans d’una oligarquia de politicastres; per
definir un nou model econòmic capaç de generar i redistribuir
riquesa i benestar, respectuós amb el medi ambient i amb el
paisatge, i, com no pot ser d’una altra manera, propostes a favor
d’un projecte de país sobirà.

I deixi’m que comenci per la democràcia, ja que l’actualitat
de nou ens torna dur la corrupció com a un tema de màxima, de
primera actualitat, amb aquesta operació Púnica, com l’han
anomenada des de Madrid. La democràcia dels poders
oligàrquics, polítics i econòmics, desprestigiats i deslegitimats
per la corrupció, perquè la corrupció deslegitima, vol impedir de
totes totes que la democràcia del poble recuperi la seva veu.
Quin país democràtic és aquest que als governants se’ls
impedeix consultar -consultar- els ciutadans sobre una qüestió
que, al seu parer, és vital? Quin país és aquest que impedeix una
consulta ciutadana sobre les prospeccions petrolieres a Canàries
o sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, als ciutadans catalans,
o sobre com volem que sigui elegit el cap d’Estat?

Una democràcia que prohibeix consultar, que impedeix
qualsevol altra forma que no siguin unes eleccions cada quatre
anys, que els governs parlin amb els ciutadans, no és una
democràcia.

Una altra cosa és quin ha de ser el camí polític o jurídic per
donar resposta a una demanda ciutadana, però impedir que els
ciutadans parlin del que vulguin no es mereix dir democràcia.

MÉS, idò, proposa més democràcia, i no hi pot haver més
democràcia si no hi ha consultes populars. Des de MÉS li
proposam reformes de la Llei electoral, propostes
democratitzadores, com eliminar el topall del 5% per accedir al
Parlament; o substituir el mètode d’Hondt per un altre més
respectuós amb la proporcionalitat i amb les minories.

També proposam mesures d’austeritat, de sentit comú, com
eliminar l’antiecològic i antieconòmic sistema de tramesa
massiva a les cases per part de les diferents candidatures, i
proposam una tramesa única. L’estalvi -apuntin-s’ho- l’estalvi
supera el milió d’euros de subvenció pública, i vostès ens diran
que no; ens han dit ja que no, perquè aquesta proposta no és
nova.

Mirin, la seva proposta de reforma electoral per retallar en
democràcia no és creïble. Ningú no es creu que serveix per
estalviar i sí per perpetuar-se en el poder, per evitar el control,
per buidar de contingut aquesta cambra, el legislatiu; perquè si
fos per austeritat, per què no proposen, per exemple, eliminar
els assessors?, per què no ho proposen? Per què rebutgen la
duplicitat de sous dels diputats quan molts de ciutadans no tenen
ni un lloc de treball?, per què ho rebutgen? Per què no eliminen
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la subvenció electoral per diputat i per vot i la converteixen en
una subvenció per garantir que tots, tots els ciutadans, totes les
candidatures, puguin participar en un procés democràtic?, per
què no ho proposen? No, vostès proposen modificar el sistema
per assegurar-se els privilegis, per assegurar-se governar sense
control, per tapar les mangarrufes dels seus.

Sabem que el turisme i el sector serveis estan actuant de
motor de la nostra economia, i no ho deim amb resignació, sinó
amb la convicció que el sector terciari és un sector de grans
potencialitats, i no només econòmiques, sinó també
socioculturals, però no podem basar la nostra economia en un
monocultiu; per açò proposam la regeneració del nostre sector
industrial, amb un pla d’impuls i de modernització; proposam
que les Illes Balears agafin les brides de l’economia digital i la
converteixin en un cavall d’èxit. Ara bé, serà quasi impossible
que la capacitat emprenedora i innovadora dels illencs sigui real
si des del Govern central i des d’aquest govern no es reconeix
i es legisla respectant el fet diferencial de les Illes Balears. Si les
illes no podem actuar amb sobirania o almenys amb algunes
quotes de sobirania poc futur tindrem, i en aquest sentit van les
nostres propostes de resolució.

Una manera, la manera que defensa més que avanci el just
repartiment dels recursos i de la riquesa que generen les Illes
Balears, d’acabar amb el sistema de finançament injust,
d’acabar amb fórmules com aquestes de les inversions
estatutàries i d’acabar amb un règim especial que mai no arriba,
és apostar per un concert econòmic solidari, que suposi, entre
d’altres, un límit màxim del 4% del producte interior brut en
l’aportació de les Illes a l’Estat, un concert econòmic que ens
permeti situar a la mitjana estatal en nombre de llits o
professionals en sanitat, o en inversions o en beques per a
estudis, en pensions, etc., etc. 

Enfront del model del concert econòmic ens trobam,
emperò, amb un govern de l’Estat que pren decisions en contra
de la sobirania i de l’economia de les Illes Balears, i en tenim
molts exemples; dos estan recollits a les nostres propostes de
resolució: la privatització d’AENA, una privatització que acaba
amb el model tantes vegades defensat en aquesta cambra de
cogestió aeroportuària, que ara el Partit Popular ha volgut, en
aquest mandat, desnaturalitzar i substituir per aquest invent
d’una autoritat portuària, renunciar ja a la gestió pública i
reduir-ho, esmenar-ho, fent referència només a la titularitat
pública, i vull recordar que la proposta que va impulsar el Partit
Popular, i la Sra. Cabrer al davant, parlava de gestió pública,
apuntin-s’ho, gestió pública. Comissions Obreres ens remetia a
tots els grups fa unes setmanes un document amb el qual
coincidim totalment: la privatització tindrà efectes negatius per
a l’economia de les Illes Balears, tindrà un impacte negatiu
sobre el servei; la pèrdua de llocs de feina serà una
conseqüència imminent, immediata; suposarà una baixa en
l’arribada de turistes espanyols, i agreujarà encara més la mala
situació del transport aeri i la connectivitat a les illes com
Menorca o Eivissa. La nostra proposta en aquest sentit és molt
clara: que el Parlament es pronunciï en contra de l’actual procés
de privatització d’AENA i insti el Govern a defensar els
interessos de les Illes Balears i el model de cogestió que tantes
vegades hem exposat en aquest parlament. Respecte de la
connectivitat aèria, MÉS també reitera una proposta que era una
proposta d’unanimitat en aquesta cambra, que era aquella

proposta de tarifa universal de 30 euros, d’uns 30 euros, per
resoldre la connectivitat entre illes. 

Una part important de les nostres propostes de resolució està
relacionada amb allò que és l’eix vertebrador de la política de
MÉS, la justícia social, la cohesió social, els serveis públics, que
són generadors d’oportunitats, de benestar i de dignitat. Són les
propostes que reivindiquen la renda bàsica garantida, o la
targeta sanitària per a totes les persones residents a les Illes i
empadronades a qualsevol municipi de la comunitat autònoma;
o l’injust copagament farmacèutic que ha obligat els nostres
pensionistes a pagar i avançar recursos que moltes vegades ni
tenen; a combatre de veritat les llistes les llistes d’espera, tant
per a especialistes com per a intervencions quirúrgiques. 

I acaba amb educació. El president, en el debat de la política
general, va parlar del pacte educatiu, i el nostre grup -avui ho
torna a fer- li deim que la societat civil des d’iniciatives diverses
ja està treballant per definir i escriure un pacte per l’educació.
És un procés obert a tothom que està en una fase molt avançada
de redacció i el qual aquest  parlament hauria de reconèixer en
primer lloc, animar en segon lloc i afegir-s’hi en tercer lloc.
Proposam que el Parlament, quan el pacte per l’educació estigui
redactat i aprovat per la societat civil, el Parlament li obri les
portes i amb tots els honors sigui rebut i escoltat per aquests
diputats, per aquesta cambra.

I, Sr. President, tot i que no hi sigui, respectant el seu TIL,
tanquin ja les barreres, tanquin ja les barreres del TIL, deixin de
dir coses tan surrealistes -no per irreal sinó per evident- que
l’anglès és necessari en una comunitat com la nostra, perquè és
ridícul. Vostès ens parlen de receptes a temps cuinat, vostès ens
parlen de l’equilibri d’ingredients i nosaltres els parlam de posar
un tió més gran i posar més foc. La recepta de la bona cuina ja
ens l’han donada els experts: formació del professorat,
autonomia dels centres, estabilitat normativa i recursos. Aquests
són els ingredients de la bona educació. Apostin per la bona
educació.

I el que no és acceptable i és un pecat polític imperdonable
és la constant provocació i qüestionament dels docents. Afirmar
que entre el professorat, la majoria bons, açò sí, n’hi ha que fan
política a les aules és, a tot arreu, és una provocació. Per què no
diu açò el president o el Grup Popular de la resta de
professionals d’aquesta comunitat autònoma?, per què no ho diu
dels farmacèutics, dels bombers, del departament de muntatges
de fires...?, per què no ho diu? Ho fa només dels docents, per
qüestionar, per debilitar la reivindicació d’una educació bona,
una educació de qualitat, i açò no només és un error greu, és un
error indigne d’un càrrec públic que és el del president de la
comunitat autònoma. 

Les nostres propostes, i acab, són, ho torn dir, propostes
positives, per canviar el rumb d’aquesta comunitat autònoma,
per recuperar el benestar, perquè tots els ciutadans se sentin
respectats i se sentin tractats d’una forma mínimament
igualitària i mínimament amb dignitat per part d’aquest govern.
Açò és el que demanam i esperam que tengui el suport
d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta no haurà estat
precisament una bona legislatura per als ciutadans de les
Balears. Aquesta legislatura de tanta majoria absoluta, de tant
de govern Bauzá, de tanta austeritat i tanta retallada, no ha estat
bona per als ciutadans de les Balears: sense inversió pública i
sense diàleg social, amb una confrontació duríssima oberta amb
el sector educatiu, sense voluntat de diàleg amb la resta de
forces polítiques, sense cintura ni sensibilitat, amb prepotència
i per la via de la imposició. Així haurà governat aquests quatre
anys el president Bauzá, i a cada decisió presa, a cada anunci
fet, a cada retallada executada o previsió d’increment d’imposts
sempre hi havia l’austeritat com a argument central.
L’exvicepresident Econòmic, el Sr. Aguiló, en deia ortodòxia
econòmica, el principi pel qual tot regia, tot es feia i tot es
justificava per donar resposta a una xifra de dèficit, a un
percentatge de deute, i era a partir d’aquí, a partir d’aquesta
xifra de dèficit, d’aquest percentatge de deute, que les decisions
agafaven condició de vàlides o de nefastes, era l’austeritat, que
tot ho regia, el que determinava el que estava bé i el que estava
malament, sense cap altre tipus de consideració, sense importar
la conseqüència que sobre els ciutadans açò tenia, sense valorar
els perjudicis que generava ni les frustracions que provocava.

Més de tres anys amb la mateixa filosofia, amb la mateixa
política, amb la mateixa obsessió per devaluar l’administració,
els serveis socials, el sistema educatiu. Més de tres anys cercant
fórmules per a la privatització de serveis, per degradar territori,
per recentralitzar poder institucional utilitzant l’excusa sempre
de la crisi, del dèficit, del deute. Més de tres anys de retallades,
de càstigs i sacrificis, rebutjant alhora sempre les propostes
d’estímul econòmic. Més de tres anys obsessionats per ingressar
més i gastar menys, fins que un dia, en el debat de política
general, en el darrer debat de política general, el president
Bauzá decidia la setmana passada que s’havia acabat
l’austeritat, açò de l’ortodòxia econòmica, que ara ja es podia
tornar a gastar i deixar d’ingressar. Ens anunciava el president
Bauzá una baixada de totes les taxes, una baixada de tots els
imposts directes: l’impost de transmissions, de successions, de
l’IRPF... 

Ens anunciava que el Govern deixarà d’ingressar més de 60
milions d’euros mentre els mateixos que fins fa dos dies en
aquest parlament no coneixien altre argument que el de
l’austeritat l’aplaudien intensament; i ho feia com ho ha fet
sempre ell, explicant-ho des del seu món particular, des de la
seva percepció cada vegada més allunyada de la realitat, des
dels seus propis interessos particulars i electorals, amb
l’argument que a tothom tot li torna a anar bé, i és que el
president Bauzá inaugurava el passat dimarts la campanya
electoral amb el seu discurs en el debat de la comunitat. La
proximitat electoral ha matat el discurs de l’austeritat que fins
ara tant havien defensat; a partir d’ara ja podem gastar i deixar
d’ingressar, afirma el president; a partir d’ara ja no fan falta
sacrificis, tot torna a ser alegria, novament el consum torna a ser
important, ens deia avui el conseller. 

I jo deman: però és cert que podem fer açò?, perquè res del
que havia de canviar i que ens havien dit que canviaria no ha
canviat en aquesta darrera setmana. El deute bancari en el segon
quadrimestre d’aquest 2014 és de 7.500 milions d’euros, 3.000
més dels que hi havia a l’inici de la legislatura. No és que
haguem reduït el deute, no, és que l’hem incrementat, és que
l’han incrementat en més de 3.000 milions. A les aules hi ha
1.000 professors menys; les llistes d’espera quirúrgica s’han
doblat i les de consultes externes s’han triplicat; una de cada sis
famílies viu amb un únic sou de pensionista; les hores de treball
s’han reduït, la precarietat laboral s’ha disparat; les desigualtats
entre rendes són cada vegada més grans, i Europa s’encara cap
a una nova recessió. No, no és cert que tot vagi bé, per molt que
ho digui el president Bauzá. És més, és que no té justificació
lògica la decisió de reduir la pressió fiscal a l’impost de
successions, a la renda de patrimoni, en els trams més elevats de
l’IRPF; a no ser que l’únic objectiu vertader sigui el de salvar la
campanya electoral; a no ser que l’únic objectiu sigui el de fer
el discurs que a ell més li pugui interessar, independentment de
la realitat amb la qual ens toca viure. 

A partir d’ara el president Bauzá vol que els que tenen més
i/o han heretat propietats paguin menys. És just açò? No troben
que seria millor que l’administració impulsés mesures d’estímul
econòmic per garantir majors creixements i sobretot fixar
criteris fiscals que afavoreixin la redistribució de la riquesa?
Nosaltres des del Grup Socialista creim que sí, i per açò
donarem suport i donam suport a les mesures econòmiques que
planteja el Grup MÉS en les seves resolucions. Compartim la
necessitat immediata d’aprovar un pla d’indústria, d’estimular
l’economia digital per enfortir la societat del coneixement,
d’impulsar polítiques turístiques de més valor afegit que facin
possible la reconversió d’aquelles zones madures, de reconduir
el sector de la construcció cap a la rehabilitació i l’eficiència
energètica. I ens pronunciam a la vegada contraris a l’actual
procés de privatització d’AENA, perquè no podem deixar en
mans dels interessos privats el principal accés a les nostres illes.
Ni donam suport a les propostes de transferir les competències
als consells insulars sense comptar amb les dotacions
econòmiques suficients que garanteixin el posicionament de les
marques que cada una de les illes representa; de fet així ja ho
han dit alguns dels consells insulars al mateix conseller. 

És cap aquí, senyores i senyors diputats, cap on el Govern ha
de prioritzar els seus esforços. Per açò trobam fonamental i
donam suport a la necessitat d’exigir-li l’impuls de plans
d’estímul econòmic en lloc de reduir els ingressos de
l’administració beneficiant els que més tenen, en lloc de buscar
exempcions fiscals als impostos de patrimoni, als de
successions, als trams més alts de l’IRPF; mesures d’estímul,
però també de cobertura social, perquè cap de les propostes que
vam escoltar al Partit Popular en el debat de política general no
passen per millorar la cobertura social, ni per reduir unes
diferències entre ciutadans que cada vegada s’estan eixamplant
més, ni per millorar els recursos destinats a la sanitat, a
l’educació o als serveis socials, i aquestes propostes hi haurien
d’haver estat.
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Per tot açò donam suport també tant a la implantació d’una
renda bàsica garantida, tal com ja vam anunciar o ja va anunciar
la nostra portaveu en el debat del passat dimarts, com a
l’eliminació de la taxa que s’exigeix per al pagament de la
targeta sanitària, o l’aplicació del copagament. I donam suport
a la petició de prioritzar la cobertura de baixes de personal
sanitari i la construcció d’una residència vinculada a l’Hospital
de Son Espases per atendre les necessitats dels malalts i
familiars de la resta d’illes. Hem de recobrar l’accés a una
sanitat pública gratuïta i universal, no podem admetre passes
enrere en aquest sentit ni continuar devaluant per més temps
serveis bàsics en sanitat o educació. Per açò mateix també
donam suport a la petició al Govern de retirar tots els recursos
contra les sentències del Tribunal Superior de Justícia que
regulen el decret del tractament integrat de llengües, i el suport
tàcit al procés d’elaboració d’un pacte per l’educació que duen
a terme les plataformes ciutadanes de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera; i també, per suposat, a la petició de
garantir la recepció dels actuals canals de TV3, el 3/24 i el
Súper 3/33.

Vaig acabant ja, Sra. Presidenta, i ho faig amb la
consideració de l’àmplia coincidència de plantejaments que es
produeixen entre les formacions d’esquerres que es troben
representades en aquesta cambra, i que afecten totes les
propostes de resolució fins ara esmentades, les quals avanç que
tindran el nostre suport. Em referesc, com ja he dit, a les que
constaten una clara defensa de l’estat de benestar i de la qualitat
de vida dels ciutadans, així com també les referides a l’impuls
d’accions encaminades a estimular la nostra economia i garantir
alhora mesures més justes en la redistribució de la riquesa. Així
mateix donam suport a la modificació del Reglament de la
cambra per fer incompatible l’acumulació de sous en situació de
dedicació exclusiva. 

Amples coincidències, idò, amb el Grup MÉS, però també
alguna divergència que no podem obviar i que es troba centrada
en les condicions de sortida amb les quals, des de la maduresa
política, hauríem d’afrontar en la reformulació de l’Estat
espanyol, una reformulació que entenem que ha de passar
necessàriament per una àmplia i profunda reforma
constitucional. És inqüestionable que l’estabilitat democràtica
dels últims 35 anys i el procés de descentralització mitjançant
l’estat de les autonomies ha permès un bot qualitatiu en el
benestar dels ciutadans sense precedents en la nostra llarga
història; com també ho és que la realitat social, econòmica i
política, que canvia a marxes forçades, ens exigeix a tots
aprofundir, avançar i adaptar les institucions a les necessitats
majoritàries de la ciutadania. Ajornar aquest debat no té cap
sentit. Per fer-ho, però, esdevé necessari agafar consciència tant
del camí fins ara recorregut com de la necessitat d’evitar
imposicions que dificultin solucions finals d’acord. Fixar com
a punt de partida la condició inamovible en la negociació d’una
reforma o que el sostre màxim de l’aportació a les Balears per
part de l’Estat sigui del 4% del PIB és establir una exigència
que ha de representar en aquest cas possiblement massa
limitacions a l’hora d’encarar amb encert aquesta negociació.
Ho és també incloure el dret a decidir sobre la pròpia sobirania
de les Illes Balears o que el canvi de la Llei electoral inclogui
un nou mètode en la repartició d’escons. Tot açò ens semblen
condicions -insistim- massa rígides a l’hora d’encarar el que
volem que sigui una negociació imprescindible que ha de

culminar en la reforma constitucional i que ha de poder fer un
nou replantejament com a societat. 

En aquestes tres qüestions, per tant, hi haurà l’abstenció per
part del Partit Socialista, amb la voluntat i amb l’anhel
imprescindible de poder assolir aquesta reforma constitucional
tan necessària.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Alejandro Sanz, per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Hoy debatimos las propuestas de resolución del
Grupo MÉS, derivadas del debate de política general. Tras
escuchar al grupo nacionalista y analizar sus 20 propuestas,
llegamos a la conclusión que cada año que pasa se van
quedando sin argumentos, hoy podemos decir que de sus 20
iniciativas, la mitad son idénticas a las que ya presentaron el año
pasado, es decir, cada año que pasa menos argumentos, menos
alternativas y menos soluciones a los problemas de los
ciudadanos.

En primer lugar me centraré en sus propuestas que van de la
12 a la 16, que afectan a servicios sociales y a sanidad. Durante
esta legislatura han querido hacer creer a la sociedad en su
conjunto, que con el Partido Popular se verían perjudicados los
servicios sociales y sanitarios. Precisamente ha ocurrido todo lo
contrario, todo lo contrario, con la izquierda se bajan los
presupuestos en servicios sociales y con un gobierno del Partido
Popular se sube, es más, en plena crisis económica, el pacto, en
el 2010, la izquierda en Baleares, recortó un 2,5% el
presupuesto en temas sociales. Con la izquierda nuestra
comunidad el 2011 se destinaban 107 millones de euros, ahora
con un Gobierno del Partido Popular en el 2014 se destinaron
140 millones de euros, lo que es un 31% más.

Miren, si algo hay que realmente preocupa a este gobierno
y al presidente Bauzá y al Grupo Popular, en su conjunto, son
precisamente las dificultades por las que están pasando las
familias y especialmente aquellos colectivos más vulnerables.
Este gobierno, y no el pacto, fue el que destinó 20 millones de
euros a políticas de inclusión social; este gobierno, y no el
pacto, es el que ha aumentado en un 152% la renta mínima de
inserción; este gobierno, y no el pacto, ha triplicado el Plan de
prestaciones básicas, por tanto, este gobierno, y no el pacto, es
el que más recursos ha destinado en servicios sociales en toda
la historia de nuestra comunidad autónoma.
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(Alguns aplaudiments)

Y en esa linea se sigue, 21 millones de euros más que el
2005, una mejora de un 17%.

En cuanto a la tarjeta sanitaria, una cosa es el derecho a la
tarjeta sanitaria y otra cosa es la asistencia sanitaria. No generen
más alarmismo y confusión entre la opinión pública, hoy, se
tenga o no la tarjeta, se tiene en nuestra comunidad autónoma
garantizada la asistencia sanitaria urgente y gratuita.

En el tema del copago no podemos aceptar sus propuestas,
porque se ha modificado la participación en el pago de los
medicamentos, teniendo en cuenta temas fundamentales como
es la renta, la edad y el grado de enfermedad. Ahora tenemos un
sistema en el que aportan más los que más tienen, a la vez que
se protege a los que menos tienen, como los parados de larga
duración. Fíjese, lo acaba de decir antes el portavoz del Grupo
Socialista, aporta más el que más tiene, esa frase que siempre
dice la izquierda desde la oposición y que sólo se aplica con un
gobierno del Partido Popular en el Gobierno, y es así. Miren
más de 1,5 millones de familias en las que ninguno de sus
miembros reciben ningún ingreso y que hasta ahora tenían que
pagar el 40% de sus medicamentos, ya no tienen que pagar
nada.

Respecto a la propuesta de hacer una residencia vinculada al
Hospital de Son Espases para familiares y enfermos que se
desplacen de otras islas, ¿me puede decir qué hizo el gobierno
del pacto sobre esta cuestión en la anterior legislatura? ¿O qué
gestiones e iniciativas presentó su grupo nacionalista en esta
cuestión? Nada, vamos igual que en el transporte aéreo, sólo
reivindican mejoras cuando se encuentran en la oposición y
nunca hacen nada cuando están en el gobierno. Y si era tan
prioritaria esta cuestión para ustedes, ¿por qué no lo
incorporaron en el modificado de Son Espases cuando ustedes
gobernaban?

Igualmente, permítanme que les recuerde que en el traslado
de médicos y especialistas del Hospital Universitario de Son
Espases al Mateu Orfila de Menorca y a Can Misses de Ibiza, se
ha evitado el desplazamiento a Mallorca de 1.374 pacientes
durante el año 2012, lo que supone un incremento de un 46%
respecto al último año que ustedes gobernaron.

Señores diputados, si alguno puso en peligro nuestro sistema
sanitario, créanme que no es precisamente este gobierno balear,
sino fue el gasto incontrolado -incontrolado- de una nefasta
gestión que nos ocasionó una deuda de más de 830 millones de
euros. Miren, desde el Partido Popular siempre hemos dicho que
la mejor política social es la creación de puestos de trabajo, y en
ese sentido, ya lo explicó el presidente en el debate de la
comunidad autónoma, si ustedes tuvieron la oportunidad de
poder escucharlo, llevamos 23 meses consecutivos de descenso
del paro y 17 meses consecutivos de aumento a las afiliaciones
de Seguridad Social. Una gráfica, una cifra, esta es, 10.300
empleos más en un año, 10.300 personas que antes a ustedes les
preocupaban, o mejor dicho, que no les preocupaban, ahora, con
un gobierno del Partido Popular, tienen trabajo. Y esta es la
realidad, esta es la realidad, señores diputados.

En el tema de educación, decirles lo mismo, en materia
educativa, cultura y universidades se destinarán 39 millones de
euros en el 2015, un incremento de un 5,2%.

Respecto a sus propuestas en materia educativa, nosotros
está claro, apostamos por un trilingüismo en equilibrio, un
reparto equilibrado de las horas lectivas en tres lenguas. ¿Su
modelo cuál es? Sólo en catalán, monolingüismo, dígalo, ese es
su modelo, dígalo.

(Remor de veus)

Ya propuso nuestro presidente el ofrecimiento del Govern
a impulsar un pacto por la educación y así lo refleja la propuesta
número 7 del Grupo Popular. Un pacto por la educación, un
acuerdo, lo que ustedes decían en las manifestaciones, un
acuerdo. Pues, ahora tienen una oportunidad para apoyar la
propuesta número 7 del Grupo Popular que le dice que
impulsemos un pacto.

(Remor de veus)

Ahora veremos si realmente lo que importa es el pacto, o lo
que importa son las elecciones, Sr. Diputado.

(Remor de veus)

En propuestas de ámbito turístico. Miren, ningún gobierno
ha hecho tanto en materia de zonas turísticas maduras: se han
incrementado categorías en más de 250 establecimientos, e
inversiones millonarias en más de 300 establecimientos. Por
otro lado, el 17 de octubre el Gobierno balear aprobó la
iniciativa para traspasar a los consells insulars la competencia
en promoción turística, cierto, cuestión que ya presentaron
ustedes, a modo de propuesta de resolución el año pasado y que
todos los partidos políticos lo han llevando en montón de
ocasiones en sus programas electorales, prometían y no
cumplían, este gobierno promete y cumple, y eso es una
diferencia. Y realmente luego usted me dirá que la cantidad es
insuficiente, lo que es muy insuficiente es prometer, prometer,
traspasar las competencias de promoción turística a los consells
insulars y luego incumplirlo. ¡Eso sí que es insuficiente, Sr.
Diputado, eso sí que es insuficiente!

Referente a la tarifa plana de 30 euros. La misma propuesta
de cada año, desde que está la oposición, repito, desde que están
en la oposición la misma propuesta de cada año. Usted sabe
perfectamente, porque lo sabe, el carácter reivindicativo del
presidente Bauzá ante Madrid en esta cuestión,...
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(Remor de veus)

... sí, sí, sí, ha reclamado y se ha reclamado al ministerio que
estudie la viabilidad técnica y legal en esta iniciativa. ¿Qué
papel reivindicativo tuvo la Dirección General de Transporte
Aéreo y Marítimo dirigida por su formación política en la
anterior legislatura? ¿Qué consiguieron en materia de transporte
aéreo? Nada, sólo ir a las manifestaciones, acciones concretas
nada. Para el Partido Popular la connectividad aérea es una
prioridad. Ha sido bajo un gobierno del Partido Popular, y no
otro, que ha sido posible la adjudicación de la OSP Menorca-
Madrid; en su momento también la OSP entre islas, o el
descuento del residente tras la aprobación de un régimen
especial para Baleares en 1998, con un gobierno del Partido
Popular. ¿Ustedes qué han hecho realmente por el transporte
aéreo? ¿Qué ha hecho el Sr. Rodríguez Zapatero por el
transporte aéreo? Puso en peligro el descuento del residente,...

(Remor de veus)

...sí, no, no, puso..., sí, sí, sí, pero que, cuando una ley del
año 98, una ley del gobierno del Partido Popular, (...) de
baleares que se garantizaba el descuento al residente.

Por último decirle, como ya saben, le hemos presentado
diferentes enmiendas de sustitución, 5 propuestas que
consideramos que son asumibles por parte de su grupo, la 5, la
7, la 8, la 11 y la 12, con el objeto de poder llegar a un acuerdo.
El tema de la propuesta de privatización de AENA, ya lo
establece la propuesta número 5. Pero realmente cuando el Sr.
Blanco, del Partido Socialista, ministro del Gobierno de España,
quería privatizar AENA, ¿dónde estaba el Grupo Socialista?
¿Dónde estaba el Sr. Marc Pons que acaba de decir ahora que va
en contra de la privatización? ¿Dónde estaba el Grupo MÉS?
No he encontrado ningún recorte en prensa criticando la
privatización o inicio de privatización de AENA, no lo he
encontrado, no lo hemos encontrado...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

También proponemos sustituir la número 12 por un texto,
que, vamos, como ustedes no lo aprueben es que dice mucho de
la poca palabra que tienen, porque lo que les estamos diciendo
es “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar progressivament una renda social
com a prestació de dret, que inclogui els diferents perfils
sociolaborals, adaptant-se a les necessitats actuals i dotar-la
de forma adequada a les mateixes.” Este texto que les estamos
proponiendo de sustitución, está recogido en el pacto de la
inclusión social, firmado por ustedes, por el Grupo Socialista,
por el Grupo Popular, con las entidades y por todas las
formaciones políticas. ¿Y usted me quiere decir que usted va a
votar en contra de una propuesta que hace dos semanas se
hicieron aquí la foto, en los pasillos del Parlamento? Por tanto,
estaría bien que usted lo aclarase.

(Remor de veus)

Y en materia económica 3 propuestas muy básicas y muy
fundamentales. El tema de instar al Gobierno balear a continuar
impulsando con los diversos sectores los objetivos de la Agenda
Digital Española Europa 2020. Y hay otras en el sentido que nos
sorprendería mucho que ustedes no apoyasen.

Miren, les hemos presentado 5 propuestas ayer,
precisamente, en un correo electrónico, 5 propuestas para
intentar llegar a acuerdos, para poder llegar a un acuerdo en el
cual los ciudadanos se vean beneficiados. Y dejemos elecciones
aparte, centrémonos en propuestas de futuro, son 5 propuestas
que se pueden asumir, aunque vemos, por lo que parece ser, que
no tienen intención de llegar a ningún acuerdo político.
Claramente, ustedes sabrán.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, no sé si serà complicat o molt fàcil. Ara entenc perquè el
país va tan malament i la veritat és que amb el seu discurs, tenc
la sensació, el ciutadà té la sensació i llegeix que aquest grup, el
que governa, se’n riu de la gent marginada, se’n riu a la cara!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

El discurs que ha fet el Partit Popular és el discurs de la por,
el discurs de la por, i jo li he de dir, adéu Partit Popular! Adéu
a la por!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Agrair el suport del Grup Socialista a la majoria de les
propostes, 17, de les 20 que hem presentat, i lamentar que el
Partit Popular s’hagi instalAlat ja en aquest discurs electoralista,
de por, d’aquell que perdrà, d’aquell que deixarà les
institucions, deixarà de governar, perquè els ciutadans així ho
reclamen.

Les nostres propostes, com deia en el començament, són
propostes positives i sí, moltes d’aquestes són les mateixes, però
vostès no es poden fer la reflexió de per què? Per què els grups
de l’oposició presentam dia sí i dia també les mateixes
propostes, mateixes o en la mateixa direcció, per què? No poden
trobar una explicació? No deu ser que el Partit Popular s’ha
colAlapsat amb polítiques errònies que generen marginació i els
grups de l’oposició li proposam canvis? Cada dia li proposam
canvis i el Partit Popular l’únic que ve a dir aquí és “és que
sempre ens deis el mateix”. Clar, és que sempre li deim que cau
en el mateix error.
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L’error, per exemple, del copagament. Progressivitat?
Progressivitat ens diuen vostès, vostès que deixen a ciutadans
que han hagut de renunciar a anar a comprar el seu medicament
perquè no tenen recursos, vostès a d’açò en diuen
progressivitat? La veritat és que lamentable la posició del Partit
Popular.

I ens parla de la renda social. Perdonin, decret, és llei, és un
dret dels ciutadans d’aquestes illes i s’ha de complir, per tant,
aquest decret que estableix que el 2015 és obligatòria i s’ha de
complir. Vostès no venguin aquí amb mesures o propostes que
suavitzin, que evitin complir allò que és llei, allò que és norma,
allò que ja està establert.

I a vostès el tema d’AENA no els importa res. Ho dic, la
proposta que proposa el nostre grup és la proposta que la Sra.
Cabrer va defensar en el Diari de Sessions, llegeixin!, proposta
de model de cogestió aeroportuària. Què no l’ha proposat el
nostre grup, què no l’ha defensat en el Senat, què no l’ha
defensat? Perdona, perdonin, llegeixin un poc més, un poc més
de literatura, encara que sigui política, un poc més! El nostre
model és el model que va aprovar també el Partit Popular en el
seu moment, titularitat, gestió pública, perquè la privatització
suposa una hipoteca per a la nostra comunitat autònoma, suposa
renunciar al model que aquest Parlament dia sí dia també, dia sí
i dia també, ha reivindicat. I a més a més, es fa sense acord
polític, sense consens polític. 

Ens diran que no a propostes que fins i tot el mateix Partit
Popular ha defensat, el consell insular ha aprovat? A veure, la
tarifa plana universal, perdonin, era Jaume Matas, se’n
recorden? Jaume Matas! Però és que, a més a més, el Consell de
Menorca, Santiago Tadeo, Vicenç Serra, qui no ha proposat la
tarifa plana universal d’uns 30 euros? Qui no l’ha proposada?
Vostès l’han proposada i vostès la rebutgen i, en certa manera
se’n riuen, se’n riuen!

(Remor de veus)

La van proposar vostès també, hi ha acord. És que vindran
les eleccions, vindran les plataformes cíviques i vostès
s’apuntaran a signar documents, com ja van fer i no els
acompleixen. I vostès em parlen de complir compromisos?
Recullin els documents que van signar durant les passades
eleccions, els recullin i em diguin si no hi ha la tarifa plana
universal.

Ens parlen també de la residència de Son Espases. La veritat
és que em sembla d’una misèria impossible, insuportable.
Implantar la radioteràpia a Menorca i a Eivissa és una bona
notícia? Clar que sí. És bo desplaçar especialistes per evitar que
els malalts s’hagin de desplaçar? Clar que sí. Però açò resol el
tema del desplaçament? Açò resol el tema de la residència? És
açò? L’altre dia, fa dues setmanes, una altra vegada les
associacions de malalts de Menorca i Eivissa continuaven
reclamant, perdonin, deien que continuaven gestionant el
projecte, açò deien, continuaven gestionant el projecte de
residència. Per què? Perquè el 80% de persones que es
desplacen no queda solucionat, no queda resolt amb les
propostes que fa el Partit Popular. Per tant, molt bé aquestes
dues propostes, però no es pot renunciar, no podem renunciar a
la residència, i vostès ho fan.

Respecte de la llengua catalana no li diré absolutament res.
Vostès sabran què diuen, vostès sabran què fan. El que sí els
diré és que de pacte educatiu ja no en poden parlar, la societat
civil ja s’ha avançat, el pacte educatiu ja està redactat. L’únic
que li demanam, l’únic que demanam al Grup Popular...

(Remor de veus)

... l’únic que demanam al Grup Popular, bé, les persones del
Partit Popular poden participar també...

(Remor de veus)

... , què és que no, no hi volen participar? Doncs vostès
sabran si són dins la societat civil o no, però l’elaboració del
pacte per l’educació s’ha fet des de l’obertura..., sí, sí, des de
l’obertura i des de la participació.

(Remor de veus)

I alerta amb les afirmacions, alerta amb les afirmacions,
perquè alguns membres sí que hi eren, alguns membres sí que
hi són. Per tant, alerta! El pacte per l’educació s’està elaborant
i s’ha avançat, la societat civil s’ha avançat, i el que li demanam
és que aquest Parlament ho reconegui, aquest Parlament obri les
portes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, vagi acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Acab. Els escolti, i si cal, l’incorpori dins la seva tasca
parlamentària. És clar que els grups parlamentaris han
d’assumir, l’han de debatre i l’han assumir i l’hem d’acceptar,
però la proposta està feta.

Esperàvem que el Partit Popular fos conscient o prengués
consciència del moment que vivim, és evident que no és així; és
evident que està instalAlat en aquesta posició de por, d’açò que
esdevindrà i és que aquesta societat, sí, aquesta societat els ha
dit prou i aquesta societat demana un canvi, el canvi vindrà i no
serà de la mà d’aquest Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de les 78 propostes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 10024/14.

Defensa per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Margalida Prohens, per un temps de deu minuts.
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“1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç fet
per part del Govern de les Illes Balears per fomentar i donar
suport a la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears
i a la cohesió social entre illes. Així mateix, atès el centenari
de la mort de l'Arxiduc Lluís Salvador el proper any 2015,
insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme
esdeveniments culturals per commemorar-ho. Finalment, el
Parlament reconeix l'esforç dut a terme pel Govern de les Illes
Balears i pel Govern de l'Estat en les obres d'adequació de les
infraestructures de l'Arxiu del Regne de Mallorca i del Museu
de Mallorca, d'aquesta manera la nostra comunitat autònoma
disposa ara d'unes instalAlacions pròpies del segle XXI.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears en matèria
d'inversions educatives que s'ha fet aquesta legislatura, amb
una inversió total de 54 milions d'euros. Així mateix, l'insta a
continuar treballant en el seu manteniment i a millorar
l'adequació a la normativa vigent. El Parlament de les Illes
Balears, valora especialment la inversió en infraestructures
educatives fetes a Eivissa així com l'obertura de nous centres
educatius.

3. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears quant a estudis universitaris, ja fa
dos anys que se subvencionen places de la residència del
campus per a alumnes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern pels estudis universitaris destacant que s'ha establert
un doble grau ADE més dret, així com la implantació d'estudis
de turisme a Menorca.

5. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per adequar la formació permanent
del professorat a les necessitats actuals, dividint aquesta
formació amb un pla de formació amb 4 eixos principals, un
dels quals és cercar potenciar l'accés del professorat a
l'aprenentatge de l'anglès; dins aquest context, a més, el
Parlament de les Illes Balears constata la voluntat i la
convicció d'aquest govern de la necessitat de millorar el
coneixement de la llengua anglesa dels nostres estudiants
definitivament invertint 1,7 milions d'euros de pressupost per
als auxiliars de conversa, duplicant pràcticament el nombre
d'aquests auxiliars.

6. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per haver posat en
marxa durant el curs 2014/15 el CEIP de Sa Graduada de Maó
amb totes les reformes i ampliacions acabades.

7. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
proposta del Govern de les Illes Balears d'un pacte per a
l'educació amb la voluntat d'arribar a un consens per millorar
la qualitat de l'ensenyament, rebaixar el fracàs i
l'abandonament escolar i oferir als nostres alumnes una
formació de qualitat per competir en igualtat de condicions
amb altres regions.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per a la implantació d'un
model d'ensenyament trilingüe.

9. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació del projecte de la primera llei agrària de les Illes
Balears, fruit del diàleg i l'acord del Govern de la comunitat
autònoma amb les organitzacions professionals agràries, i
insta a la seva aprovació amb el màxim consens per dotar de
nous instruments al sector agrícola ramader de les Balears que
facin possible la seva competitivitat i continuïtat com a element
estratègic per al manteniment del territori amb una activitat
econòmica productiva.

10. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de
prospecció petrolífera i a les campanyes sísmiques que s'han
projectat en aigües pròximes a l'arxipèlag.

11. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç que es
fa des del Govern de les Illes Balears en allò referent a la
neteja de les platges i cales de les nostres illes, incrementant
un 122% el pressupost destinat a aquesta actuació per tal de
millorar l'aspecte del litoral més proper als milers de residents
i turistes que durant els mesos d'estiu gaudeixen del sol i les
platges d'arreu de les Illes Balears. Així mateix, el Parlament
de les Illes Balears constata l'esforç del Govern de les Illes
Balears per les tasques dutes a terme a les nostres illes en el
que fa referència a la neteja de torrents, per tal de millorar-ne
l'estat actual i condicionar-los per evitar sempre que sigui
possible, problemes de desbordaments i inundacions durant les
temporades de pluja.

12. El Parlament de les Illes Balears valora l'actuació per
part del Govern de les Illes Balears quant al pla de restauració
ambiental de la Serra de Tramuntana, un any després que es
declarés el major incendi forestal que han patit les nostres
illes, que va cremar unes 2.400 hectàrees, havent fet
actuacions sobre un total de 270 de les 300 hectàrees que estan
considerades com a prioritàries en el Pla de Restauració
Ambiental de la Serra de Tramuntana. En aquest sentit, el
Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que fa el
Govern de les Illes Balears quant a millores per prevenir els
incendis forestals, havent invertit més de dos milions d'euros
en la incorporació de noves tecnologies i en la modernització
dels mitjans necessaris per tal d'evitar-los al màxim.

13. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears
amb la qual es fixa, per primera vegada a la nostra comunitat,
una regulació autonòmica en matèria de transport terrestre,
urbà i interurbà adequada a les particularitats territorials de
les nostres illes.

14. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
i la importància de la construcció per part del Govern de les
Illes Balears, de 14 habitatges de protecció pública a
Formentera, promoció demandada per l'illa de Formentera de
molts d'anys enrere, que s'oferiran en règim de lloguer.
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15. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació de la Llei d'ordenació i l'ús del sòl de les Illes
Balears, que dóna a les administracions municipals i insulars
una eina bàsica per a una ordenació i una gestió urbanístiques
eficients en el seu àmbit territorial, la utilització racional i
sostenible dels recursos naturals i la preservació del medi
natural i del paisatge. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears valora positivament que amb aquesta llei s'hagi
arribat a un consens polític en aproximadament el 80% del
contingut del text.

16. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància que suposa l'electrificació de tota la xarxa
ferroviària de l'illa de Mallorca, que ha acabat amb la dualitat
existent actualment, amb tot allò que això suposa. Així mateix,
constata la potenciació del transport públic de passatgers, amb
millores molt importants, que s'està duent a terme en aquesta
legislatura, amb una optimització dels recursos públics i el
creixement considerable del nombre de passatgers.

17. El Parlament valora positivament les importants
mesures posades en marxa per l'actual Govern de les Illes
Balears contra la possible actuació ilAlegal en matèria de
transport terrestre de passatgers, que perjudica la seguretat
viària i la imatge turística i que incideix negativament en
l'economia dels professionals del sector. Així, el Parlament de
les Illes Balears constata la importància de la implantació del
sistema de control tarifat integrat que du a terme el Consorci
de Transports de Mallorca, com una garantia més de
sostenibilitat del sistema de transport públic de passatgers.

18. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
mala gestió duta a terme pels responsables polítics de Serveis
Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports de
Mallorca a la passada legislatura, on, entre d'altres,
desaprofitaren recursos públics i no els destinaren a
autèntiques necessitats en la millora i la sostenibilitat del
sistema de transport públic de passatgers, com es realitza en
la present legislatura.

19. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'aprovació del Pla hidrològic de les Illes Balears és
l'instrument bàsic per aplicar una política de gestió dels
nostres recursos hídrics sostenible i racional, tot cercant
l'equilibri entre la protecció dels recursos i la satisfacció de la
demanda, fomentant la reutilització de les aigües depurades i
evitant la sobreexplotació dels aqüífers.

20. El Parlament de les Illes Balears constata la important
actuació del Govern per fomentar la transparència i la
participació en urbanisme amb la creació d'instruments que
possibiliten l'accés dels ciutadans a tota la informació
urbanística, com és el cas del mapa urbanístic de les Illes
Balears (MUIB) al portal web de SITIBSA.

21. El Parlament de les Illes Balears constata les millores
produïdes en la gestió dels camps de boies per fondejos i insta
el Govern a aprofundir en la política de conscienciació de la
importància de la preservació de les praderies de posidònia
per a la qualitat de les nostres aigües i platges i per a
l'ecosistema mari, en la implementació de mesures de control
per evitar les infraccions i en la sanció dels infractors.

22. El Parlament de les Illes Balears constata la bona
coordinació existent entre IBAVI i les associacions que
agrupen els afectats per desnonaments i insta el Govern a
continuar mantenint aquestes línies de colAlaboració i a
implementar les mesures necessàries per palAliar els efectes de
les execucions hipotecàries.

23. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet pel Govern per dotar l'illa de Formentera d'aigua
potable i de qualitat, ampliant la dessaladora i millorant la
xarxa de distribució.

24. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en la qual, amb la meitat de
pressupost, ha estat possible augmentar la seva audiència de
forma considerable. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears es congratula per l'aprovació recent del Mandat Marc
de l'Ens Públic, que garanteix la imparcialitat, la pluralitat i
veracitat informativa del mitjà de comunicació i per altra
banda potencia les diferents modalitats lingüístiques insulars
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tal i com
estableix l'Estatut d'Autonomia.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars
en l'àrea de menors, al mateix temps que valora positivament
l'aprovació de convenis amb els distints consells insulars per
la lluita contra el maltractament infantil; i a continuar
treballant amb les polítiques de prevenció. Així mateix, el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a agilitar la
construcció del nou centre de menors a Son Tous, que
permetrà comptar amb més de 30 noves places d'internament.

26. El Parlament dels Illes Balears reconeix i valora molt
positivament la labor de les entitats sense ànim de lucre en
aquests anys de crisi i igualment constata el suport del Govern
a les entitats i institucions que treballen en l'àmbit de l'atenció
primària, mitjançant l'augment de mig milió d'euros més, fins
als 2,5 milions de la convocatòria de 2014 destinada a entitats
sense ànim de lucre per finançar serveis i programes que
duguin a terme amb persones en situació de vulnerabilitat
econòmica i social i amb necessitats especials. Així mateix, el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a continuar
dedicant recursos en la lluita contra la pobresa.

27. El Parlament dels Illes Balears constata la necessitat
d'ajudar les dones que pateixen o han patit violència de gènere
i la posada a la seva disposició dels serveis públics necessaris
per tirar endavant davant la dramàtica situació que han patit.
En aquest sentit valora molt positivament la posada en marxa
del projecte Ariadna d'acolliment i atenció integral a les dones
víctimes de violència de gènere que aposta per una atenció
personalitzada en cada cas i unifica dos casals anteriors per
fer un projecte més adaptat a les necessitats d'aquestes dones,
gràcies a l'acord signat entre l'IBAVI i la Conselleria de
Família i Serveis Socials.
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28. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'increment de pressupost així com les millores
introduïdes durant els últims anys al Servei de
Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) on
són atesos els infants menors de sis anys afectats per trastorns
o algun tipus de discapacitat, especialment amb l'increment de
sessions concertades i amb l'obertura dels serveis d'atenció
primerenca a Menorca. Així mateix, el Parlament insta el
Govern a continuar apostant per aquest servei. En aquest
sentit, el Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'aposta del Govern de les Illes Balears per les
persones amb alguna discapacitat, amb la creació de 413
noves places, la qual cosa reflecteix la prioritat d'aquest
govern en l'increment del pressupost respecte de l'any 2013
d'un 24%. El Parlament de les Illes Balears vol agrair a les
entitats que fan feina amb aquest colAlectiu tota la feina que
estan realitzant i l'exemplar actitud davant situacions adverses,
especialment la del deute de més de 10 milions d'euros de la
passada legislatura.

29. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
les dades de dependència dels primers sis mesos de 2014, que
reflecteixen que s'ha assolit un nou rècord en el nombre de
beneficiaris del sistema fins al moment: un total de 11.527
persones obtenen algun tipus de prestació de dependència, la
qual cosa suposa un increment del 16,6% respecte de la
mateixa data de 2013 i d'un 22,54% respecte de juliol de 2011.
El Parlament de les Illes Balears constata que pel que fa a les
persones pendents de rebre la prestació, es registra la dada
més baixa d'ençà que el sistema s'ha estabilitzat (final de
2010), amb ja menys de 3.000 persones: 2.957. Aquesta xifra
suposa una davallada del 45,5% i, si es compara amb juliol de
2011, la disminució n'és del 59%. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
continuar treballant perquè el 2015 no hi hagi cap persona
amb prestació de dependència amb deute pendent a causa dels
retards en el pagament.

30. Pel que fa a l'àmbit de l'economia i la competitivitat i
responent demandes històriques dels sectors econòmics, el
Parlament de les Illes Balears manifesta la seva satisfacció per
l'aprovació d'unes lleis fruit d'un diàleg i consens amb les parts
implicades que recullen les necessitats i aportacions de sectors
essencials per al nostre teixit econòmic. En aquest sentit, el
Parlament valora molt positivament l'aprovació de la primera
Llei del joc i apostes de les Illes Balears, que regula de forma
moderna les necessitats del sector unint alhora, i de manera
efectiva, la protecció dels consumidors; l'aprovació de la Llei
de comerç, que suposa l'adaptació de les regulacions del
comerç balear a la realitat actual, i una nova eina per afrontar
un futur ple d'èxits, i l'aprovació de la Llei de mines, que dóna
compliment a una promesa electoral, igual que les altres lleis
anteriors.

31. El Parlament de les Illes Balears valora i dóna suport
a la iniciativa del Govern de les Illes Balears per a la
implantació del gas natural a Menorca mitjançant el
procediment de concurrència, amb una comissió consultiva en
la qual participen els grups polítics del Parlament i també el
consell insular per aconseguir el màxim acord i consens entorn
a aquesta actuació.

32. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
actuacions realitzades pel Govern de les Illes Balears per
donar resposta al canvi climàtic, la reducció de la dependència
energètica i la disminució dels combustibles fòssils amb
l'aprovació del primer Pla d'Energies Renovables i Eficiència
Energètica; i l'aprovació, per part del Govern d'Espanya, del
primer Règim d'Energies Renovables de Balears, que faciliten
la implantació de noves instalAlacions eòliques i fotovoltaiques.
En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància de la implantació progressiva de vehicles elèctrics
o menys contaminants, tant en el transport públic com en el
privat, fomentant a més, com fa l'actual Govern de les Illes
Balears, el desenvolupament dels punts de càrrega elèctrica
per a vehicles. En aquest sentit, el Parlament de les Illes
Balears valora la feina del Govern de les Illes Balears pel que
fa a la mobilitat sostenible, en especial per haver aconseguit
signar amb l'IDAE un conveni amb una dotació econòmica de
2 milions d'euros per a la instalAlació de 2.000 punts de
càrrega del vehicle elèctric.

33. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'evolució de la reducció de l'atur per 23 mesos
consecutius i els 17 mesos consecutius de generació d'ocupació
neta. D'altra banda, en termes interanuals la xifra de cotitzants
a la Seguretat Social a les Illes Balears va augmentar un
3,73%. Així mateix a les Illes Balears duim 12 mesos baixant
l'atur de llarga durada.

34. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'augment de la confiança empresarial, senyal inequívoca de la
marxa actual de l'economia i la confiança en un futur que es
veu amb optimisme, una confiança empresarial que augmenta
a totes les Illes i a tots els sectors. Prova d'això és el
considerable augment que fa que Balears lideri el nombre
d'autònoms en el sector de la construcció, on creix vuit
vegades més que el conjunt d'Espanya; i al mateix temps que
el nombre de societats mercantils constituïdes a les Illes
Balears creix i el nombre de societats mercantils en dissolució
disminueix.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el senyal de TOT a totes les zones on
no arriben els radiodifusors, com ara zones aïllades i zones
sense cobertura de les Illes Balears. Així mateix, insta el
Govern de les Illes Balears a establir mecanismes de
coordinació per facilitar la instalAlació d'antenes de telefonia
mòbil que millorin la cobertura a les Illes.

36. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aposta del Govern de les Illes Balears mitjançant el SOIB per
tots els programes de formació i accions formatives que es
duen a terme a totes les nostres illes per als colAlectius més
vulnerables, per a persones en greu risc d'exclusió social i amb
possibilitats d'inserció laboral, seguint amb la tasca ja iniciada
des del començament de legislatura per afavorir aquests
sectors. En total, el SOIB ha atès més de 33.000 persones i ha
organitzat més de 1.400 accions formatives.
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37. El Parlament de les Illes Balears valora que mitjançant
el Pla d'Ocupació de les Illes Balears 2014-2017 que va
aprovar el Govern es continuï augmentant la partida
pressupostària per tal de generar i mantenir llocs de feina en
els colAlectius més vulnerables: joves, dones, majors de 45 anys
i persones en situació d'atur de llarga durada. Es demostra la
intensificació per part del Govern de continuar creant llocs de
feina i de fomentar els contractes estables. El Parlament de les
Illes Balears valora molt positivament que es tracti d'un pla
d'ocupació consensuat amb la majoria d'agents socials.

38. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància que tenen els joves per al Govern de les Illes
Balears, així com la lluita decidida contra l'atur juvenil, amb
la implantació de mesures com la Garantia Juvenil, la reserva
del 50% de les places de tots els cursos de formació del SOIB,
els certificats de professionalitat, etc., que es tradueix en una
partida de 37 milions d'euros per a aquest colAlectiu dins el Pla
d'Ocupació de les Illes Balears. Així mateix, es constaten 27
mesos consecutius de reducció de l'atur juvenil a les Illes
Balears.

39. El Parlament de les Illes Balears constata la seva
satisfacció pel canvi de tendència que ha experimentat
l'economia balear, establint un creixement del 2,1% per a l'any
2015, amb un creixement que no es donava des de 2007.
Aquest creixement reflecteix el bon comportament de tots els
sectors i l'augment de les contractacions sobretot en
agricultura, hostaleria i indústria, així com la recuperació del
sector de la construcció.

40. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per als colAlectius més vulnerables
que continuen sense trobar un lloc de feina, com ara la partida
de 12 milions d'euros contemplada en el Pla d'Ocupació per a
aquells colAlectius majors de 45 anys en situació d'atur de
llarga durada.

41. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel compromís del Govern amb les seves propostes
i que la presentació de la reforma de la Llei electoral de les
Illes Balears, en la línia de la necessària austeritat i eficiència
de la despesa pública, estalviï, mitjançant la reducció de
diputats i la proporcional reducció dels grups parlamentaris,
assignacions i dietes, a més del canvi de sou a dietes dels
diputats, i permeti, tot plegat, un estalvi, com a mínim, d'11
milions per legislatura.

42. El Parlament de les Illes Balears constata el
compliment per part del Govern de l'Estat de reivindicacions
històriques de les nostres illes, com ara la delimitació de
Formentera dins la Llei de costes i el traspàs del Lazareto de
Menorca.

43. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears és el que
més i millor ha avançat a l'Índex de Transparència
Internacional, en passar d'una valoració el 2010 de 56 sobre
100 a una altra de 93 sobre 100 el 2014, tot gràcies a les
reformes i a l'esforç per a la transparència en l'exercici del
poder públic.

44. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la necessària reducció del sector públic a la
nostra comunitat autònoma, liderat per la reducció de 113 de
les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la qual cosa ha permès un estalvi de 352 milions
d'euros a les arques públiques sufragades per tots els
ciutadans. Així mateix, el Parlament constata que la posada en
marxa de la Central de compres, ha suposat un estalvi de 1,7
milions d'euros en la centralització de contractes.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme totes aquelles mesures que siguin
necessàries per tal de tenir una administració pública més
modernitzada, amb la simplificació dels seus procediments i la
integració de les noves tecnologies per donar més eficàcia i
rapidesa a les gestions ciutadanes. Així mateix, el Parlament
de les Illes Balears reconeix l'esforç dels funcionaris de
l'Administració Pública en una situació especialment
complicada i la millora que suposa per a les seves condicions
laborals el primer Pla d'igualtat i el Decret de teletreball
aprovats pel Govern de les Illes Balears.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè continuï impulsant polítiques de
coordinació entre els municipis de les Illes Balears, per tal de
tenir una policia local més efectiva i amb més recursos.

47. El Parlament de les Illes Balears constata que la
millora del producte turístic, duta a terme per part del Govern
de les Illes Balears i els consells insulars, mitjançant la
realització d'esdeveniments esportius, gastronòmics i culturals,
entre d'altres, actua com un incentiu més per tal d'allargar la
temporada turística, alhora que és de gran interès com a
promoció de cadascuna de les Illes.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar la Llei de mecenatge, amb
bonificacions a les taxes, així com també a l'impost de
patrimoni per a totes aquelles persones que donin suport
econòmic als nostres esportistes, per incentivar, un cop més, la
colAlaboració públicoprivada en matèria esportiva.

49. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació provisional del Pla de reconversió
integral de la Platja de Palma, consensuat amb les
associacions de veïns, l'Associació Hotelera de Platja de
Palma i l'oferta complementària, que juntament amb la Llei del
turisme i els decrets llei ha suposat l'empenta definitiva a la
inversió a la Platja de Palma amb la seguretat jurídica
necessària perquè la destinació pugui reposicionar-se i
convertir-se en una destinació turística d'alt valor afegit, amb
la reforma fins a data d'avui de 27 hotels que han incrementat
la seva categoria, en passar, 11 d'aquests, de 3 a 4 estrelles, a
més de la presentació de quatre projectes de nous hotels de 4
i 5 estrelles que suposen 100 milions d'euros d'inversions i la
solAlicitud de reformes i increments de categoria d'altres hotels
de la dita zona per valor de 40 milions d'euros.
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50. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears en la seva feina enèrgica i
contundent per lluitar contra fets puntuals que pel seu ressò
mediàtic fan malbé injustament la imatge turística de Balears.
Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar treballant per tal que les
infraestructures turístiques de les nostres illes continuïn
modernitzant-se de manera que Balears sigui focus de turisme
de civisme i alta qualitat, fugint així de models incapaços de
fer front als nostres competidors de l'arc mediterrani com són
Turquia, Marroc, Egipte...

51. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència a
l'elaboració de l'esborrany del decret que desenvolupa la Llei
de turisme 8/2012, només dos anys desprès de la seva entrada
en vigor, fet que contrasta amb els 12 anys de mancança de
reglament des de l'aprovació de l'anterior Llei general de
turisme 2/1999. Així mateix el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç consensuador reflectit al nou reglament que
incorpora la gran majoria de les aportacions que han realitzat
els diferents subsectors turístics i que continua apostant per la
qualitat, la competitivitat i el reposicionament de totes les
empreses turístiques de les Illes Balears com a destinació
turística.

52. El Parlament de les Illes Balears constata els bons
resultats de les mesures per millorar la gestió en els ports de
titularitat autonòmica posades en marxa durant aquesta
legislatura, així com les inversions en diferents ports
autonòmics anunciades pel president del Govern de les Illes
Balears.

53. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància i insta a continuar amb l'aplicació de noves
bonificacions en les taxes aeroportuàries, iniciada en la
present legislatura, en els aeroports de la nostra comunitat
autònoma, com promou l'actual Govern de les Illes Balears.
Així mateix, insta el Govern de l'Estat que s'apliqui la
bonificació per residència no peninsular al preu final del bitllet
en el transport aeri.

54. El Parlament de les Illes Balears demana que es
compensi la nostra comunitat autònoma pel fet que gran part
de les inversions estratègiques en matèria de transport
intermodal van a càrrec dels pressuposts generals de l'Estat i
no tenen equivalent d'inversió en els territoris no peninsulars
com les Illes Balears, atès que l'eix bàsic de la connectivitat del
resident insular en matèria de transport intermodal és el
transport aeri i el marítim.

55. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
defensa de la titularitat pública dels aeroports de la nostra
comunitat autònoma i d'un model de gestió aeroportuària més
descentralitzada, amb la màxima participació d'institucions
pròpies i d'agents socioeconòmics de la nostra comunitat, per
desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies, més
adequades a les necessitats i particularitats de cada aeroport
i de la realitat insular, tal com reclama també el Govern de les
Illes Balears.

56. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de l'OSP Menorca-Madrid per a la millora de la
connectivitat de l'illa de Menorca, posada en marxa durant
aquesta legislatura, en fer possible comptar amb un servei en
condicions de regularitat de vols, horaris, qualitat i tarifes més
assequibles.

57. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per a l'elaboració del Pla Integral
de les Illes Balears 2015-2025, que estableix les estratègies a
llarg termini, les tàctiques o els elements a mig termini i les
accions a curt termini, projectant una visió a 10 anys, per
continuar afavorint el turisme i donar continuïtat al treball
iniciat per l'anterior PITIB 2015-2025. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears valora positivament que el
PITIB 2015-2025 es correspongui amb una decisió estratègica
compartida en la seva majoria pel sector empresarial turístic
balear d'actuar, entre d'altres, en tres objectius: recuperació
del turisme nacional, enfortiment del binomi turisme i esport i
lluita contra l'estacionalitat.

58. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç del
Govern de les Illes Balears per tal de desbloquejar les obres
del Palau de Congressos i el treball que es realitza per tal que
estigui finalitzat el mes de juliol de 2015.

59. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
ferma reivindicació del Govern de les Illes Balears per a
incloure la compensació dels sobrecostos de la insularitat com
a criteri de repartiment dels fons de la Unió Europea per al
període 2014-2020 destinats a les Balears; i que els reglaments
que regulen la concessió dels fons europeus tenguin en compte
i compensin els desavantatges naturals i permanents com és la
insularitat.

60. El Parlament de les Illes Balears constata que la
política rigorosa, responsable i de control dels comptes públics
ha assegurat la supervivència dels serveis públics essencials en
educació, salut i serveis socials. Així mateix, el Parlament
constata que el deute públic ha crescut un 46,8% aquesta
legislatura, a causa de la conversió de més de 1.600 milions
d'euros de deute comercial en deute financer, enfront del 125%
de creixement de la legislatura passada.

61. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de l'aprovació, des del consens, de la Llei de
finançament dels consells insulars, llei que haurà suposat
aportar 39,6 milions més per al finançament dels consells
insulars, donar estabilitat
als seus ingressos en funció de variables objectives i participar
dels increments d'ingressos de la comunitat.

62. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que
està fent el Govern de les Illes Balears en intentar renegociar
i prorrogar els 157 milions d'euros en projectes d'inversions
estatutàries amb l'objectiu d'evitar la seva devolució al Govern
de l'Estat, atès que l'anterior govern els va dedicar a despesa
corrent. Així mateix, el Parlament lamenta que Balears mai no
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ha estat a la mitjana d'inversió pública de l'Estat, però
constata que quan més a prop hi ha estat, ha estat en els
exercicis de 2013 i 2014, quan es va quedar a 74,82 i 74,51 i
per habitant per davall de la mitjana estatal. A més, constata
que l'actual sistema de finançament de les comunitats
autònomes continua deixant Balears a la cua del finançament,
suposa un retrocés  quant a ràtio d'autonomia financera, no
s'acomoda als cicles econòmics ni garanteix un mateix
finançament dels serveis bàsics essencials per a totes les
comunitats.

63. El Parlament de les Illes Balears constata que els
successius mecanismes extraordinaris de pagament a
proveïdors han suposat injectar més de 1.344 milions d'euros
a l'economia de Balears, un important estímul econòmic per a
les nostres illes, i haver posat al dia els deutes pendents amb
els consells insulars i ajuntaments. A més, l'adhesió al Fons de
Liquiditat Autonòmica, ha suposat un estalvi de 142 milions
d'euros en interessos en el període 2012-2014.

64. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reforma fiscal anunciada pel Govern de les
Illes Balears que suposa una reducció dels tributs directes per
tal de tornar als ciutadans part de l'esforç realitzat aquests
anys i apuntalar i estimular el creixement econòmic. Així
mateix, constata que el rigor i l'esforç en les polítiques
públiques dels anys passats han permès ara poder disminuir la
pressió fiscal sobre els ciutadans amb unes propostes que
suposen un efecte de 60 milions d'euros per a les butxaques
dels ciutadans, que sumat a la rebaixa fiscal estatal es
tradueixen en 250 milions d'euros.

65. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reducció en l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, amb una reducció generalitzada dels tipus
autonòmics per a tots els contribuents i l'increment dels mínims
personals i familiars en l'àmbit de la discapacitat, de les
persones majors i de les famílies amb fills. Així mateix, valora
molt positivament que s'incrementi el mínim exempt en l'impost
sobre el patrimoni i la reducció de la quota, així com la
reducció d'un 20% en l'impost sobre transmissió de vehicles
que s'amplia a un 50% per a vehicles de més de 10 anys i el
100% per a vehicles de més de 25 anys. De la mateixa manera,
el Parlament valora molt positivament la reducció del 20% de
l'impost de successions i donacions a les herències entre
germans i a favor de nebots i la reducció del 15% qualsevol
que sigui el seu parentiu o fins i tot sense relació de parentiu.
Així mateix, valora el tracte fiscal més favorable per a
operacions de donació d'habitatge a canvi d'aliments i
manutenció.

66. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament les tres noves deduccions fiscals anunciades pel
Govern de les Illes Balears: deducció per a estudi d'idiomes
estrangers, deducció en la quota per a inversions en energies
renovables i deducció en les inversions en I+D+I i la
bonificació del 100% de les taxes administratives
autonòmiques vinculades a l'inici o l'ampliació de les activitats
econòmiques, així com les de revisió de graus de discapacitat
i dependència, a més d'una bonificació general del 20% per a
la resta de taxes administratives excepte les de joc i ports.

67. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a
l'actuació duta a terme per la Conselleria de Salut amb el
desplaçament de metges especialistes des de l'hospital de
referència de Son Espases a Menorca i Eivissa, fet que ha
millorat l'atenció en evitar el trasllat dels pacients menorquins
i els seus familiars; i insta el Govern a donar continuïtat i
ampliar aquesta iniciativa.

68. El Parlament de les Illes Balears constata el compromís
del Govern de les Illes Balears per atendre les necessitats de
les persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. Insta
el Govern de les Illes a continuar considerant el tercer sector
com una peça imprescindible en la millora de la qualitat de
vida de les persones que sofreixen una malaltia mental,
avançant cap a un model de concertació de serveis,
proporcionant així una major estabilitat a les entitats que
treballen en aquest àmbit a Balears, tenint en compte que el
desenvolupament de polítiques en aquesta àrea redunda en un
menor nombre d'ingressos i una millora de la qualitat de vida
dels pacients.

69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la tramitació per a la posada en marxa
a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
respectivament, del servei d'oncologia radioteràpica tan
desitjada per la població i que com més aviat millor sigui una
realitat per tal d'evitar que els malalts i els seus acompanyants
s'hagin de desplaçar a Mallorca per rebre tractament.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a millorar
les ràtios d'activitat assistencial que reduirà en benefici de la
població en general i de manera particular a tots aquells que
fan ús del sistema sanitari públic.

71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en el sistema de borsa
única per a la selecció del personal sanitari i de serveis del
sistema sanitari públic, com la millor eina perquè els
treballadors puguin accedir als llocs de feina del Servei de
Salut, en un procés on la transparència, el mèrit i la capacitat
han de ser l'eix de les polítiques de contractació i han de
permetre agilitar tot els procés de contractació de personal
eventual.

72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb els professionals sanitaris i els
seus representants el desbloqueig de la carrera professional
que s'haurà de materialitzar sota tres eixos fonamentals: la
formació, l'activitat i la competència i el fet d'assolir uns
compromisos d'activitat.

73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant perquè l'Institut
d'Investigació Sanitària de Palma (IDISPA) sigui un referent
a totes les activitats d'investigació sanitària que es
desenvolupen a la nostra comunitat autònoma.
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74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la modificació de la normativa
d'ordenació farmacèutica, adaptada a la nova realitat de la
comunitat autònoma, pel que fa a la demanda d'assistència
farmacèutica i als criteris que determinin la planta
farmacèutica a la realitat de les necessitats de la població i a
l'adaptació de les bases concursals a l'experiència i a la nova
realitat existent dels professionals farmacèutics.

75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la posada en marxa amb els recursos humans
i materials suficients per desenvolupar un programa de
detecció i triatge de càncer de còlon i recte a la població diana
de les Illes Balears.

76. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a
l'actuació duta a terme per la Conselleria de Salut pel que fa
a les actuacions davant casos sospitosos d'ebola, i insta el
Govern de les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes
Balears a continuar en aquesta política de prevenció i
d'atenció millorant sens dubte tota la formació i els mitjans
tècnics per tal que l'encomiable tasca desenvolupada fins ara
per tots els professionals sanitaris sigui tan segura i eficient
com sigui possible.

77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la implantació d'un
model sociosanitari que aconsegueix millorar l'atenció i la
qualitat de vida dels pacients crònics avançats i una major
eficiència dels serveis que es presten als centres sociosanitaris.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el procés de la posada en marxa
de tots els serveis al nou hospital de Can Misses de manera
progressiva i sempre sota criteris sanitaris que garanteixin en
tot moment una assistència sanitària de qualitat."

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Presentam 78 propostes en positiu,
que constaten uns fets i una acció de govern rigorosa, amb
resultats objectius i inqüestionables, els quals volem constatar
i valorar com a Parlament. Però no ho feim només per felicitar
el Govern, per una política i unes mesures que han aconseguit
capgirar una situació, sinó que ens hem de felicitar perquè avui
la situació és millor per a tots, tot i que no faré cap discurs
triomfalista i molt manco, Sr. Martí, de la por.

I és per aquest motiu que són propostes amb una voluntat de
consens i que creim que són perfectament aprovables per
l’oposició, és més, creim que les haurien d’aprovar per
responsabilitat i per reconèixer l’esforç dels ciutadans els quals,
un cop més, amb un diagnòstic correcte i les mesures adients
ens han duit que avui estiguem millor que fa tres anys en tots els
indicadors.

Com que no tenc temps intentaré fer un resum. Destacam en
educació la inversió de 54 milions d’euros per a la millora de les
infraestructures i l’obertura de dos nous centres a Eivissa
palAliant el dèficit històric d’aquesta illa, així com la posada en
marxa del CEIP Sa Graduada, de Maó.

Pel que fa a la nostra aposta per un model trilingüe de
qualitat, instam a continuar implementant aquest model que és
beneficiós per als nostres infants i a continuar formant el
professorat, especialment en el coneixement de la llengua
anglesa. 

No obstant, si hi ha una proposta clau i essencial és la
número 7, la qual reitera la voluntat del pacte per l’educació que
els va oferir el president Bauzá. Avui tenen l’oportunitat de
votar sí a aquesta proposta i iniciar un nou procés de diàleg amb
el Govern; avui tenen l’oportunitat de demostrar que volen un
pacte per acabar amb el greu problema de fracàs i
abandonament; avui tenen l’oportunitat de demostrar que volen
un sistema educatiu estable, independentment de canvis i
fluctuacions polítiques o si, per altra banda, volen seguir fent de
l’educació una eina de confrontació política.

Dins el bloc de medi ambient volem, en primer lloc, tornar
manifestar el que sempre ha fet el Partit Popular, el nostre
rebuig a les prospeccions petrolíferes, parlant i actuant aquí on
altres varen callar. Hem manifestat el nostre compromís i també
s’han fet des del Govern quants informes pertocaven per
manifestar que no volem prospeccions, la qual cosa contrasta
amb la nulAla activitat d’oposició que ens vàrem trobar amb
l’anterior govern.

Volem destacar també dues lleis importants que han partit
d’un diàleg amb el sector, per una banda, la Llei del sòl, que
permet una ordenació del territori compatible i la seva
preservació i que era una necessitat bàsica per a la nostra
comunitat. I per altra, la Llei agrària, que és un element clau per
al manteniment d’aquest sector i donar-li nous instruments per
fer-lo viable.

Pel que fa al transport, volem destacar l’aprovació de la Llei
de transports i mobilitat sostenible així com les millores en
l’electrificació de la xarxa, el control tarifari, etcètera, que
contrasten amb la mala gestió dels recursos públics duts a terme
la passada legislatura pels responsables d’SFM. 

Fem també referència a IB3, tots els intents d’alguns per fer
d’IB3 una arma política i desprestigiar-la, el cert és que amb la
meitat de pressupost ha augmentat la seva audiència i ha anat
cap a un model de proximitat amb un mandat marc que
garanteix la pluralitat, la veracitat i el respecte a les nostres
modalitats, tal com marca l’Estatut.

Trobam també un important grup que fa referència a les
persones més vulnerables, però no com un eslògan o com una
excusa per pujar a aquesta tribuna i fer un melodrama. Aquests
colAlectis no necessiten drames ni titulars, necessiten accions i
pressupost com el que constatam, la colAlaboració amb els
consells i les àrees de menors, i instam a agilitar la construcció
del nou centre de Son Tous que permetrà 30 noves places
d’internament. L’augment de mig milió d’euros per a entitats
que treballen amb vulnerables, i instam el Govern a continuar
destinant recursos en la lluita contra la pobresa. La posada en
marxa del Projecte Ariadna, per a les dones víctimes de
violència de gènere. L’increment pressupostari i les millores del
SEDIAP i l’obertura d’aquest servei a Menorca, així com la
creació de 413 noves places per a persones amb discapacitat,
amb un augment pressupostari d’un 24%.
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En l’apartat de dependència les dades reflecteixen que s’ha
assolit un nombre rècord en els beneficiaris, un 22,54% més que
el juliol de 2011, i la dada més baixa de persones pendents de
rebre prestació, un 59% manco que el juliol de 2011. Per això,
instam el Govern a fer efectiu el compromís del president
Bauzá, que l’any que ve no hi hagi cap persona amb prestació
amb deute pendent pel retard de l’administració.

En economia començam amb una proposta que té a veure
amb la línia legislativa del Partit Popular, lleis fruit del diàleg
constant amb el sector i fruit del consens per donar resposta a
demandes històriques, la Llei del joc, la Llei del comerç i la Llei
de mines. També l’aposta d’aquest govern per les energies netes
i les telecomunicacions, tant pel que a la implantació del gas
natural a Menorca com al primer pla d’energies renovables i el
règim especial.

Dins l’apartat d’ocupació i creixement econòmic, destacar
un cop més les dades en positiu, fruit de les reformes, mesures
i l’esforç dels ciutadans. Gairebé dos anys de baixada de l’atur,
17 mesos generant ocupació, l’augment de la xifra de cotitzants
a la Seguretat Social, 12 mesos baixant l’atur de llarga durada,
27 mesos reduint l’atur juvenil, l’augment de la confiança
empresarial, les previsions de creixement econòmic que no es
donaven des de 2007 i la posada en marxa del Pla d’ocupació,
del Pla de garantia juvenil, així com la partida de 12 milions
d’euros per a majors de 45 anys.

Menció especial mereix la proposta 41, sobre la reforma de
la Llei electoral. Ja que vostès no s’han volgut asseure’s amb el
president per parlar-ne avui tenen una oportunitat per demostrar
si estan en la línia de l’estalvi, si volen estalviar 11 milions
d’euros als ciutadans en despesa política, o bé si volen seguir
amb la seva fórmula que com més despesa, millor. Això sí,
pagar, que pagui el que ve darrera.

Dins l’apartat de turisme i esport, destacar la 48, en què
instam el Govern a posar en marxa la Llei de mecenatge de
l’esport per agrair la tasca a persones i a empreses que donen
una mà a l’esport balear amb bonificacions i avantatges fiscals.
I la 58 que reconeix l’esforç del Govern per desbloquejar les
obres del Palau de Congressos i l’insta a finalitzar-les.

La 50 també és clau, i esperam que l’oposició se sumi a
aquesta lluita de tots contra fets que perjudiquen la imatge
turística de les Balears, instam a continuar amb la modernització
de les infraestructures per ser un focus de turisme de qualitat.
Destacam també els bons resultats en els ports de titularitat
pública, autonòmica, i l’anunci de la important inversió feta pel
president a diferents municipis, i el dic de Ciutadella.

Pel que fa a la política aeroportuària aquest grup ho té clar,
instam el Govern a continuar amb l’aplicació de noves
bonificacions. Així mateix, demanam que se’ns compensi pel
fet que les inversions en matèria de transport intermodal, dels
pressuposts generals de l’Estat, no tenen equivalent en inversió
en els territoris no peninsulars.

Defensam també la titularitat pública dels nostres aeroports
i instam el Govern a anar cap a un model més descentralitzat,
amb la màxima participació d’institucions i agents econòmics.
I per acabar, constatam la importància de la posada en marxa de
l’OSP Menorca-Madrid.

Dins l’apartat d’hisenda i pressuposts destacam tres
propostes que constitueixen l’eix fonamental de l’anunci fet pel
president Bauzá, d’una baixada d’imposts que beneficia a tots,
repetesc, a tots els ciutadans de les nostres illes. Una reforma
que es pot fer ara, després d’anys de política rigorosa de control
públic, i que pretén incrementar el creixement econòmic i posar
més doblers a les butxaques dels ciutadans.

Vostès han criticat aquesta reforma demostrant una actitud
incomprensible, partidista i sense arguments sòlids. Reducció
generalitzada de l’IRPF, especialment per als que més ho
necessiten, famílies amb infants, persones majors i persones
amb alguna discapacitat. Increment del mínim exempt en
l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre transmissió de
vehicles i l’impost de successions i donacions en les herències
entre germans a favor de nebots i també sense relació de
parentiu. 

També consideram com a molt positives les noves
deduccions fiscals per a l’aprenentatge d’idiomes, energies
renovables i I+D+I. Inversions claus per a la nostra activitat
econòmica i per a la política que ha marcat el Partit Popular
durant tota la legislatura, així com la bonificació del cent per
cent de les taxes per a les activitats econòmiques i dels graus de
discapacitat i dependència i un 20% a la resta. Estan vostès
realment en contra d’això?  De tot això? 

Volem destacar, també, l’ordre en els comptes públics, que
fa tres anys era una utopia, la pròrroga dels 157 milions de les
inversions estatutàries que es varen gastar en despesa corrent. I
constatam que, tot i ser més prop de la mitjana, no ens agrada
l’actual sistema de finançament, perquè ens perjudica i no
garanteix la igualtat de condicions dels ciutadans i serveis en el
nostre país. També reconeixem dos mecanismes que han estat
molt beneficiosos, com el Pla de pagament a proveïdors, per
pagar més de 250 mil factures que es varen deixar vostès dins
els calaixos, i l’adhesió al FLA, que suposa un estalvi de 142
milions d’euros en interessos.

Ja per acabar, en darrer lloc, el bloc de la salut amb dues
propostes claus, la 69, que fa referència al compromís d’aquest
govern per posar en marxa el servei d’oncologia radioteràpica
a Menorca, Eivissa i Formentera, aquell mateix servei que
vostès varen publicitar, però no varen pressupostar. Un
compromís que ha superat diversos entrebancs i que es farà
efectiu en breu. I la 78, instar el Govern a posar en marxa els
recursos suficients per al programa de detecció de càncer de
còlon i recte. També instam a millorar les ràtios d’activitat
assistencial a la 70, on hem detectat un error de transcripció que
hauria de dir, “... redundarà en un benefici” i no “reduirà”.
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Instam també el Govern a continuar amb el sistema de borsa
única i el desbloqueig de la carrera professional, així com la
modificació de la normativa d’ordenació farmacèutica. 

Ja per acabar, donam suport al Govern per a les actuacions
i protocols davant els casos sospitosos d’ebola i instam a
continuar apostant pels serveis a totes les nostres illes, com ha
estat el desplaçament de metges especialistes a Menorca i a
Eivissa i els nous serveis de Can Misses.

No tenc més temps, però els deman un cop més un exercici
de responsabilitat, no amb el Partit Popular sinó amb uns
ciutadans i un fets que hem volgut constatar i posar de manifest
i dels quals vostès també tenen motiu per alegrar-se.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Aquestes són les darreres propostes de resolució, el
darrer debat, el darrer any sencer de legislatura, un darrer
pressupost que prompte veurem, així arriba el final d’una etapa,
d’unes formes de governar, d’un menyspreu també cap aquest
parlament com no s’havia vist mai. Mai una majoria tan
absoluta no havia donat tants pocs fruits en positiu. 

La portaveu del Grup Popular ens parla que avui ens porta
aquí 78 propostes de resolució en positiu, més que propostes de
resolució en positiu jo diria que són un viva el PP, em recorden
aquelles calAligrafies infantils de quan nosaltres érem petits que
deien, yo, me, mi, conmigo. Idò, vostès, això és el que fan, Sra.
Prohens.

Mirin si tot aquest debat està allunyat de la realitat que
mentre ahir no hi havia un sol ciutadà aquí a les Illes i fora de
les Illes que no parlàs de la fastigosa corrupció, de què ens passa
amb tants lladres al voltant de la vida pública, ara fem un debat
de 78 propostes del Partit Popular on no n’hi ha ni una, escolti
bé, ni una que parli ni de regeneració democràtica o de la vida
pública, ni una.

(Alguns aplaudiments)

I no em diguin que això va passar fora de les Illes, sobretot
l’operació d’ahir contra la corrupció, perquè malauradament les
Illes Balears són en el més alt de la taula classificatòria de la
corrupció. 

I des del darrer debat de política general de l’any passat al
debat d’enguany han passat coses molt grosses, i és que tenim
un expresident d’aquesta comunitat a la presó, l’expresidenta
d’aquesta cambra a la presó, amb una trama de finançament
ilAlegal del Partit Popular a tota Espanya que arriba a tots els
racons, fins i tot als més petits d’aquestes Illes.

I jo no em vull resignar, com a representant pública, ni vull
estar immunitzada contra aquesta desfeta de la vida pública.
Crec que aquest és el lloc i ara és el moment de manifestar-ho,
i d’una forma contundent. I, quina és la resposta de l’actual
Govern? La resposta és la proposta 43 la qual ens diu que aquest
govern és el més transparent del món. A vostès els posen una
sèrie d’eslògans a les seves intervencions i les repeteixen
venguin o no venguin al cas.

Entrant en el primer paquet de propostes, només llegint les
primeres, encara no he pogut tancar la boca. Pel que fa
referència a les propostes de cultura i educació, el Partit Popular
fa 8 propostes, de les quals 6, escoltin bé, 6 comencen dient que
el Parlament de les Illes Balears reconegui el gran esforç del
Govern, justament en educació i cultura volen que aquest
parlament reconegui l’esforç del Govern! En fi, cornudos y
apaleados. En cultura, no existeix la política cultural en aquest
govern i en educació no fa falta que repeteixi aquí que aquesta
legislatura, que ha estat la de la confrontació, la de la manca de
diàleg, de la manca de consens, la de la persecució als docents
i un llarg etcètera, aquesta ha estat la tònica predominant, ara els
hem d’aplaudir en aquest parlament la política cultural i
educativa? Jo, sincerament, crec que haurien de tenir una mica
de vergonya política.

Idò no, això no serà amb els nostres vots, per suposat. Ni
molt menys la pantomima del pacte per l’educació, llançat aquí
pel president tres anys i mig després de legislatura i després que
la comunitat educativa tengui la boca torta de demanar aquest
consens. La veritat és que aquestes dues paraules, “pacte” i
“educació”, pronunciades pel Sr. President sonen com si
tengués oli i aigua dins la boca, que no es mesclen. Per tant, no
ens demanin amb els nostres vots aquesta pantomima.

El meu grup no donarà suport a la majoria de propostes que
fa el Partit Popular perquè no volem participar d’aquesta
escenificació del piloteig del Grup Parlamentari Popular cap al
Govern. 

Mirin, mirin la proposta número 10 sobre les prospeccions,
a la qual ha fet referència la Sra. Portaveu, que és un exemple
del que ha estat aquest govern. Practiquen la política d’eslògans,
no volem prospeccions, però aquí estan de braços creuats sense
fer res. La seva proposta diu, “El Parlament de les Illes Balears
dóna suport a les gestions dutes a terme pel Govern per
manifestar el rebuig a les prospeccions”. És a dir, i traduïm, que
tot el suport que li hem de donar al Govern és perquè han
manifestat que estan en contra de les prospeccions, és a dir, fan
de corre, ve y dile a Madrid. És que per a això no ens fa falta un
govern, amb un treballador de Seur ja en tendríem prou. 

(Remor de veus)
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Per altra banda, he de reconèixer que en una cosa sí que han
millorat, a les propostes que fan referència a l’herència i a la
passada legislatura, dins la seva malvolença contra aquesta
herència progressista, se’ls ha colat els habitatges de protecció
pública a Formentera, on se’ns demana que reconeguem la
importància de la construcció d’aquests catorze habitatges. No
és que ho reconeguem, no, és que es va començar i és un
projecte de la passada legislatura progressista, de la Conselleria
d’Obres Públiques...

(Alguns aplaudiments)

... i per suposat que ho votarem a favor, com a favor votarem les
propostes que fan referència  a fomentar la transparència
urbanística i la de la protecció de les praderies de posidònia. 

No podem detenir-nos, evidentment, en totes les
proposicions, però em permetran que ho faci en una que
resumeix molt bé aquella dita de, dime de lo que presumes y te
diré de lo que careces: la proposta d’IB3, la número 24, que és
per emmarcar, que diu que es garanteix la imparcialitat, la
pluralitat i la veracitat informativa.

(Remor de veus)

I a més això ho diuen en uns dies, senyors del PP, en aquest
debat de política general on la setmana passada el president va
aconseguir un altre titular, a part del de debat de política
general, no un altre titular, sinó el titular, que va ser la
decapitació del Sr. Isern. Idò bé, això que era notícia, que era la
notícia, la principal a tots els mitjans, a IB3 va aparèixer al
minut 40 de les notícies, ja quasi quan acabava l’informatiu,
patètic!

(Remor de veus)

I de pluralitat política ja ni en parlam, un consell
d’administració que, per primera vegada en la història, està
format únicament per representants del Partit Popular. 

Els canvis a la direcció general de l’ens també ha estat de
pelAlícula de Berlanga, vàrem passar d’un conseller de
Presidència com a director general d’IB3 a un exsenador del PP,
el Sr. Ruiz, que ara, a més a més, ha deixat l’ens per ser
candidat a la batlia de Calvià. Per cert, seria bo que aquí, avui,
ens desmentissin o no si l’exdirector d’IB3 passarà per alguna
porta giratòria dins el Govern de les Illes Balears i se’l
mantindrà en un nou càrrec. 

(Remor de veus)

Per altra banda, tenim tot un seguit de propostes que jo diria
que freguen l’absurd, són les propostes que diuen que el
Parlament s’ha de mostrar molt content d’aprovar lleis. A vostès
això els sembla normal, que el Parlament s’ha de mostrar
content d’aprovar lleis? Idò, mirin, és que aquesta és una de les
nostres funcions principals, fins el dia d’avui, a no ser que amb
aquesta reforma electoral el Sr. President tengui alguna altra
ocurrència. Però sembla que això avui, aquí, sorprèn, sorprèn
que el Parlament aprovi lleis. Clar, tampoc no ens ha
d’estranyar ja que fa dues setmanes en aquesta cambra un
diputat del Partit Popular va arribar a dir que el Parlament vol
furtar la iniciativa legislativa del Govern,...

(Remor de veus)

... i es va quedar tan ample, referint-se a una proposició de
llei de reforma de la compilació de les Illes Balears, que feia
precisament el Grup MÉS. 

Sincerament, aquesta confusió intencionada de quina és la
feina del Govern i de quina és la que ha de fer el Parlament diu
molt poc en la dignificació d’aquesta cambra.

Hi ha una proposta que té relació amb els pressuposts de la
comunitat i que es varen presentar ahir, nosaltres li hem fet
arribar una transacció, que és la que fa referència als
treballadors públics, on el meu grup els proposa, a la 48, que, a
més d’apostar per una administració més moderna, també instin
el Govern a retornar les millores salarials i laborals retallades en
aquesta legislatura. Però no em parlin que es retornarà el 25%
de la paga extra als funcionaris que vostès varen llevar, perquè
això és el compliment d’una sentència judicial, no és que el
Govern retorni res, ...

(Remor de veus)

... ha estat la justícia que, una vegada més, ha hagut
d’intervenir per la manca de decisió del Govern de les Illes
Balears.

Per tant, si vostès diuen ara que tot anirà molt bé, que l’any
que ve creixerem un 2,1%, cosa que crec que quasi ningú no es
creu, s’hauria de retornar als treballadors públics allò que se’ls
ha tret.

I dins de la política o de les propostes de l’absurd, arriba el
torn de felicitar-se, no d’haver fet una llei o una altra, sinó que
ens proposen -escolti bé, Sra. Prohens, la número 51, la vagi
mirant-, ens proposen que felicitem el Govern per haver fet un
esborrany de decret. Sí, sí, escotin bé...

(Algunes rialles i remor de veus)

... un esborrany de decret. L’enhorabona, Sr. Martínez, han
aconseguit fer un esborrany de decret.

(Remor de veus)

Diu la proposta 51, certament fa riure, si no fos perquè és
tan seriós, diu la proposta 51: “El Parlament constata la bona
feina del Govern amb referència a l’elaboració de l’esborrany
de decret que desenvolupa la Llei de turisme 8/2012.”

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sincerament, davant tots aquests despropòsits, el Grup
Parlamentari Socialista, evidentment, no podrà votar a favor de
la majoria de les propostes del Partit Popular.
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I ja per anar acabant, la part final de les propostes són les
que evidencien que queden pocs mesos per a les eleccions.
Després d’una legislatura de dures retallades, de pujades
d’imposts, de taxes, etcètera, anuncien una reforma fiscal,
reforma que pràcticament ni aplicaran vostès, ja que els
quedaran tres mesos de gestió quan entri en vigor el pressupost
de l’any que ve.

I la part final...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sra. Costa, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, ja acab, Sra. Presidenta. La part final dedicada a salut,
ens agradaria quedar-nos amb qualque cosa positiva, malgrat
que aquest govern passarà a la història per ser el que ha acabat
amb la sanitat pública i universal. Però miri, nosaltres votarem
a favor de la proposta que demana que s’agiliti la tramitació per
posar en marxa la radioteràpia a Eivissa i a Menorca.

Però, bé, ara el Sr. Conseller de Salut no hi és, m’agradaria
que no jugassin amb qualque cosa tan sensible, perquè no
enganyin més ni els ciutadans ni els pacients, i esper i desig que
el seu grup voti també a favor de la proposta socialista que diu
que mentre no es posi en marxa la radioteràpia, perquè ja van
amb retard, el Govern pagui íntegrament les despeses de les
persones ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, acabi, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... que es desplacen que fa un any i mig que no cobren un
duro i que vostès només els paguen una dieta miserable, de 17
euros per dia, amb la qual han de dormir, menjar i agafar
transport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots i a totes. Al Partit Popular
no li basten les deu preguntes de cada setmana de publicitar la
feina que fa el Govern, no li basta l’hora i mitja del debat del
president... del debat de la política general que va protagonitzar
el president, una hora i mitja de catàleg, explicant-nos el que es
feia, de catàleg, descrivint el que es feia. No li basta tot això,
ara, a les resolucions que ens presenta, que varen enregistrar al
Parlament, de les 78 resolucions que li pertoquen sols 4, sols 4
insten el Govern a fer qualque cosa, 4 tan sols; la resta, les 74,
són més pròpies d’un club de fans que d’un grup parlamentari,

totes són referides a allò bé que ho fa aquest govern, allò
fantàstic que és.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sembla que han arribat instruccions o que han rebut
instruccions de les conselleries o que les conselleries,
directament, li han tramès les propostes, perquè, efectivament,
Sra. Costa, a les d’educació, totes reconeixen l’esforç i totes
utilitzen la mateixa expressió; a les de medi ambient són que el
Parlament valori la importància de la feina feta per la
conselleria; a les de serveis socials, que el Parlament valori de
manera molt positiva la feina feta per la conselleria; a economia,
manifestar la seva satisfacció, que el Parlament de les Illes
Balears manifesta la seva satisfacció; a turisme, que el
Parlament de les Illes Balears doni suport a les conselleries; a la
hisenda pública, totes són que el Parlament constati la bona
feina; a sanitat és l’única que és capaç d’utilitzar expressions
variades, però tot el mateix, sembla que des de les conselleries
respectives s’ha tramès al grup parlamentari tot el que es fa; 74
propostes per dir que estan encantats, cap, cap gest d’humilitat,
fins i tot, arriben a dir a una “el més i millor”, “el més i millor
d’aquest govern”, no sé què una d’aquestes ha fet.

(Remor de veus i algunes rialles)

I és curiós, perquè cada conselleria té un nombre determinat
de propostes de resolució i és inversament proporcional al temps
que va dedicar el president a cada una de les conselleries. Al Sr.
Company, que no sé per quins motius -tenc les meves sospites-,
però no sé per quins motius, li va dedicar molt poquet temps, ell
en fa 17, la Conselleria de Medi Ambient en fa 17, la que més,
17 propostes.

Per cert, Sra. Prohens, dins aquestes 78, no sé quantes fulles
hi ha, cap vegada no menciona la paraula “ciutadà”, vostè que
diu: no, no, cap ciutadà, persones, tal..., el concepte de
ciutadania ben poc hi és.

Tot i així, Sr. Sanz, nosaltres li donares suport, vostè, de 20,
no n’ha pogut trobar cap que li sembli bé, nosaltres li donarem
suport a un parell, a les que ens sembli que són bones per a la
ciutadania, a la 25, que és el conveni amb els consells per als
abusos sexuals, un conveni que es va fer per primera vegada la
legislatura; les subvencions a les entitats. Les úniques que insten
el Govern a fer qualque cosa, a administrar de manera més
moderna o coordinar-se amb els policies municipals. El fet de
Magaluf, també li donarem suport, tot i que sobra aquesta
referència al Govern. A demanar més inversions a l’Estat. A
demanar que es reconegui la insularitat a totes les propostes
d’Europa. I aquí està ben utilitzada la paraula, el compromís en
salut mental del Govern, perquè de moment és un compromís,
perquè no hi ha cap tipus d’efectivitat de feina, però, com que
fa referència a les entitats, també li donarem suport. Al
mecanisme extraordinari de pagament, també li donarem suport,
tot i que al principi vostès ho varen negar, no volien utilitzar-lo
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i vàrem ser nosaltres que els vàrem solAlicitar que ho fessin i
després vostès ho varen aprovar. A la millora de les ràtios
d’activitat sanitària, també li donarem suport, perquè és
necessari. A la nova llei farmacèutica, perquè és necessari,
veurem després el text concret. I al programa d’atenció al
càncer, que també és una proposta genèrica i després veurem si
aquesta proposta es refereix més a atenció primària o al sistema
farmacèutic, també li donarem suport.

Farem l’abstenció a la 4, a la 6, a la 10, a la 14, a la 20, a la
27, a la 28, a la 35, a la 37, a la 40, a la43, a la 48, a la 53, a la
55, a la 66, 67, 69, 72, 77 i 78.

No sé si tendré temps, però hi passaré una mica per damunt,
es rebutgen les campanyes petrolíferes, tendrà el nostre suport,
perquè entenem que hem de fer tota la pinya possible, però no
entenem, i no li donarem el suport per això, per què no volen
vostès testimonis de com lluiten per això a Madrid, aquest front
comú vostès no el volen.

Al Casal de Dones no li donarem suport, només ens
abstendrem perquè no estam d’acord amb aquest model que el
Partit Popular ha instaurat, ajuntar a un sol lloc totes les dones
maltractades de Mallorca, independentment del seu procés
terapèutic, independentment del seu procés emocional,
independentment del seu procés psicològic, les que surten, les
que acaben de ser maltractades.

A l’atenció primarenca li donarem aquesta abstenció, però
ens sembla que en aquesta legislatura només 400 places per a
persones amb discapacitat entre les..., residències les que
menys, serveis..., centres de dia, etcètera, són molt poques; cap
encara per a persones majors.

Els índexs de transparència és cert que els han millorat, i ho
hem de reconèixer, però tampoc cap referència..., que això és
aplicant una llei que va ser aprovada la passada legislatura.

La titularitat pública de l’aeroport, li donarem l’abstenció,
però no fan cap referència a la gestió pública, no només és la
titularitat, la gestió pública.

Metges especialistes a Menorca, la nostra abstenció.

S’han incrementat les taxes d’espera, no es dóna opció al
pacient, queixes dels especialistes que no disposen de tot el
necessari.

La radioteràpia a Menorca i a Eivissa té la nostra abstenció,
perquè sabem que vostès el que planegen és una privatització
del servei i nosaltres no hi estam d’acord.

El mateix de Can Misses, és cert que s’ha de fer
progressivament, però ens temem que també sigui la
privatització.

I diuen que treballen per a un nou model sanitari, bé, doncs
li donarem l’abstenció per veure si és vera.

A tota la resta, en contra; no podem donar suport, com ha dit
la Sra. Costa, a un parlament que aprovi lleis, però a més no li
podem donar suport, i vostè..., això és una provocació, a lleis
que només han estat aprovades amb la majoria del Partit

Popular, vull dir, lleis que nosaltres hem manifestat estar-hi en
contra. Com volen que tenguin el nostre suport?

Promocionar la cultura de les Illes Balears. Aquest govern
s’atreveix a fer una proposició del debat perquè ha promocionat
la cultura de les Illes Balears, quan ha estat la legislatura del
major retrocés en la promoció de la cultura general de la nostra
comunitat autònoma, entre la qual la cultura inclou la llengua
pròpia d’aquesta illa, que encara em retronen, encara em fan
mal les paraules del president, en el debat de política general,
quan va carregar contra el català, quan va carregar contra el
català, i és que, a més, ho feia emocionalment, tot exaltat, és que
s’ho sentia! Doncs, com volen que nosaltres promocionem... els
donem suport a la seva feina?

L’anglès, demanen que els donem suport per continuar
introduint l’anglès a les escoles. Si ho han fet fatal! No li podem
suport al TIL, a la forma d’introduir l’anglès a les escoles. Si ho
han fet fatal, els nins odien l’anglès, si els han fet estudiar
anglès de matemàtiques i de ciències, que no ho entenien!

(Remor de veus)

El pacte per l’educació, a set mesos el pacte per l’educació,
quan li ha dit en Nel Martí que ja la societat civil ens ha passat
davant.

(Remor de veus)

És..., no, no, sí, un desastre, talment, és un desastre.

Dependència, venen aquí a presumir que cada any hi ha més
gent, cosa que és natural que hi hagi més gent de dependència,
a l’any 2008 n’hi va haver més que el 2007, el 2009 més que el
2008, el 2010 més que el 2009, el 2011 més que el 2010,
etcètera, i ara venen vostès a presumir, en quatre anys 1.500
persones. En quatre anys, el pacte de progrés, 10.000 persones.
Però és que ara redueixen, ara vostès redueixen: juny del 2014,
11.528; setembre del 2014, 11.206. Aquest darrer trimestre
redueixen.

Lluita pel canvi climàtic, fan propostes que vostès han fet
una fantàstica feina política per la lluita del canvi climàtic i el
primer que ha fet tant aquest partit, perdonin, aquest govern,
com el del Sr. Rajoy, ha estat la reducció del suport a les
energies alternatives les quals són fonamentals per al canvi
climàtic. Doncs aquí hi ha hagut un retrocés en totes les
energies alternatives, energies sostenibles i vostès consideren
que això és una aposta seriosa pel canvi climàtic.

Efectivament, allò d’IB3, que es presenti com la més plural,
que durant quatre mesos va ser prohibit el color verd, per si de
cas, el color verd no podia aparèixer en pantalla, en ràdio no es
pot prohibir un color, però també se’ls hagués ocorregut. Durant
tres mesos no va poder sortir el color verd a IB3. És vera que a
altres legislatures s’hagués pogut millorar molt, però com
aquesta cap, aquí no hi ha hagut cap tipus de pluralitat a IB3.
Dir que IB3 ha respectat la pluralitat és viure, no ja a un món,
bé, ni en el món virtual es pot viure això.
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Reducció de l’atur, com poden vostès presumir de reducció
de l’atur quan tenim un nivell de precarietat altíssim! Com ho
poden fer, quan davant rècords històrics de turistes hi ha
100.000 aturats, segons l’EPA, com poden vostès presumir
d’això! Una mica d’humilitat estaria bé, però vostès res d’això,
vostès presumeixen d’això. Si tenim el màxim de precarietat, el
màxim de precarietat!

El producte turístic, una millora del producte turístic, quan
han arribat a 14 euros per plaça! Vostè té qualque altra
informació que nosaltres no coneguem? 14 euros per plaça. La
despesa més baixa de turistes, ha sortit ara recentment als
mitjans de comunicació, la despesa més baixa de turistes que
han deixat. Això és el producte turístic que volem?

Reforma fiscal, primer ens pugen les taxes, i ara, a un any o
a set mesos de les eleccions ens les baixen, primer les pugen i
ara ens les baixen, sí, sí, ens les baixen, dues desapareixen, la de
dependència i la de discapacitat que les varen posar vostès, i les
altres baixen, entre les quals les de sanitat, que en lloc de pagar
10 euros ara en pagaran 8.

L’altra és patrimoni, això volen que nosaltres hi donem
suport? Les persones que ara tenien un patrimoni de 700.001
euros havien de declarar, ara vostès els ho pugen. Això a quanta
gent beneficia? 700.000, 800.000, a quina tipologia de gent
beneficia? N’hi haurà molts, sí, però quina, vostès consideren
que no és necessari.

L’IRPF, que vostès confonen la població, parlen de 250
milions, quan el president va dir de forma molt clara que només
eren 60 milions; 250 és en el conjunt de l’Estat si s’aprova, 60
milions aquí, no arriba ni a 50 euros per persona, però
mentrestant els padrins pagaran, mentrestant els nets no tendran
programes de diversitat a les escoles; hi haurà ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, trenta segons més, per favor. 1.100 professors menys a
les escoles. Les persones amb dependència continuaran baixant.
Hi haurà una llista d’espera intractable. Això, mentre vostès
redueixen 50 euros per càpita als ciutadans.

En definitiva, no donarem suport a aquestes propostes que
de moment han demostrat reducció dels serveis públics,
privatització d’aquests, augment de la pobresa, treball en
precari, treballadors i treballadores més febles per defensar els
seus drets, la defensa del medi ambient sempre en secundari, en
el cas que la tenguin present, perquè l’important és la inversió
privada; la cultura pròpia d’aquesta terra subordinada a altres
coses, i només donant suport a empreses grans, oblidant-se de
la petita i de la mitjana empresa. Aquestes mocions o aquestes
propostes no tendran el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago.

(Alguns aplaudiments)

Per part del grup proposant, vol fer ús de la paraula la Sra.
Prohens? Té vostè la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sí, presentam propostes de
constatació, de constatació de fets que vostès poden comprovar
i, com deia, no són constatacions per felicitar el Govern, sinó
que demostren que aquestes propostes...

(Remor de veus)

... han anat en la direcció correcta per redundar en un
benefici de tots els ciutadans.

(Remor de veus)

I vostès han estat l’oposició del no i passaran a la història
per no saber estar a l’alçada de les circumstàncies en el moment
més difícil d’aquesta comunitat, ni per responsabilitat ni per
corresponsabilitat amb la seva gestió que tantes vegades
obliden.

És trist com una comunitat ha estat capaç de superar-se a sí
mateixa i vostès no només han quedat al marge sinó que han
intentat de totes les maneres possibles impedir-ho.

Volen parlar de corrupció? Per què anunciaren, idò, ahir, que
no donarien suport al gran pacte estatal contra la corrupció que
demanen els ciutadans? Manco xerrar, Sra. Costa, i més actuar.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

També diuen que ens felicitam de les lleis que ha aprovat
aquest parlament, sí, sobretot d’aquelles lleis que els sectors
duen anys reivindicant i que vostès no els escoltaven, d’aquestes
sí que ens felicitam, i molt.

I amb tot això, cap proposta de transport terrestre, ni una
paraula. Qui hi creu realment? Curiós.

Són dos models, i nosaltres avui constatam, sí, constatam
que el Partit Popular va fer el diagnòstic correcte, va aplicar les
mesures correctes i podem presentar els resultats. Són motius
per continuar fent feina, per continuar dedicant recursos, més de
cada any, a polítiques socials i a programes per a aquelles
persones que encara no noten els signes de recuperació.
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Recorden aquells primers debats de l’autonomia i les seves
propostes de resolució? Unes propostes que eren dramàtiques,
que constataven una situació inèdita en aquesta comunitat i ens
criticaven que féssim referència a la seva gestió. Però cregui’m
que la seva gestió o no gestió ha pesat molt i ha marcat
decisions molt dures que han sofert els ciutadans.

Però ara hem passat pàgina, no per oblidar, perquè els errors
del passat s’han de recordar perquè mai no es tornin cometre,
però sí que avui podem presentar orgullosos un full de ruta
complert, una gestió que és motiu de satisfacció i no hem perdut
temps a tornar recordar allò que tots sabem, i creiem que
aquestes propostes eren una oportunitat per mirar als ulls als
ciutadans i posar de manifest un canvi que semblava impossible.

El Grup Socialista ens presenta unes transaccions, ja li avanç
que a la 48 i a la 54 els ho acceptarem; que a la 35, com ja
saben, és una qüestió tècnica, que ens han llevat un múltiplex
dels canals i que es tracta ara de prioritzar, i m’imagín que
vostès volen que prioritzem els canals locals front a canals
d’altres autonomies, no?

També ens fan una transacció a la proposta 45 i els he de dir
que això ja es fa, ja es torna part de la paga i també la despesa
en estudis i despesa mèdica.

Diuen que la reforma fiscal és electoralista, hi pot haver més
electoralista que la seva actitud de no donar suport a una
reforma que suposarà que l’any que ve tots els ciutadans de les
Balears pagaran manco imposts que durant la seva legislatura?
Tant de bo, tant de bo aquesta reforma s’hagués pogut fer abans,
tan de bo no haguessin incrementat un 125% el deute i
haguéssim pogut aplicar des de bon principi allò que du el Partit
Popular al seu programa i al seu ADN, i que posa en pràctica
cada cop que governa, menys pressió fiscal, més doblers per a
famílies i empreses per incentivar la inversió i el consum! Però
vostès no només no els baixen els imposts, sinó que es queden
amb els doblers de les empreses en forma de factures dins els
calaixos, 250.000 factures, ni més ni manco.

En fi, dos models i d’aquell model de la despesa sense
control, dels dèficits desbocats, aquells resultats de recessió
econòmica i destrucció d’ocupació, allò sí que era precarietat i
vulnerabilitat, més pobresa, manco oportunitats. I d’aquell
model inicial del Partit Popular de reconèixer la realitat, dels
ajustaments dolorosos, de les mesures de contenció de la
despesa, del desgast polític per decisions difícils, d’aquell
model, aquest creixement econòmic, el motor d’Espanya, la
confiança, la seguretat, la creació de llocs de feina, menys
propaganda, però més pressupost per a polítiques socials, menys
imposicions, però més llibertat.

I també estan en contra de l’estalvi d’11 milions d’euros en
despesa política, perquè la resta són excuses, o s’estalvia o es
gasta, i vostès opten per gastar en polítics, en sous i en dietes,
així de senzill. Serà cert que s’estan quedant sense espai polític?

En definitiva, quan acabi aquesta legislatura podrem afirmar
satisfets davant els ciutadans que són els que tenen el poder de
decidir que el Partit Popular ha fet la política de l’acció per
deixar les coses millor que així com les vàrem trobar.

I vostè, Sr. President, i el seu govern, ho han fet sense trobar
mai un suport per part de l’oposició, perquè amb el Partit
Popular sempre es produeixen reformes valentes i estabilitat, i
això sempre es tradueix en creixement per a tots. Perquè una
esquerra que continua receptant els mateixos remeis que ens
varen dur al coma no pot ser mai alternativa de res. I ho diu un
proverbi hindú: tú eres lo que has sido y serás lo que haces
hoy, i avui l’esquerra d’aquesta cambra ens ha tornat demostrar
que són les mateixes persones amb les mateixes polítiques i els
resultats que tots coneixem. Cregui’m, les Illes Balears i els
ciutadans i ciutadanes no els enyoram.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a les votacions i començam amb les votacions de
les propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista.

Si els sembla bé, començaríem per la 9, 21 i 25 les quals
entenc que seria per assentiment. És així? 9, 21 i 25. D’acord?
Idò queden aprovades per assentiment.

Ara passaríem a la votació de la proposta 39, amb la
transacció incorporada. Passam a la votació. Votam.

Queda aprovada per 57 vots.

Ara passaríem a la resta de propostes de resolució fetes pel
Grup Parlamentari Socialista. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.

Passam ara a la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari MÉS i votaríem l’1, 2 i 3... 1,2 i 3.
Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra, 6 a favor i 18
abstencions.

Ara passarem a votar la resta de propostes de resolució del
Grup Parlamentari MÉS.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.

Passam ara a la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Popular. Ara votaríem la 6 i la 42.

Queden aprovades per 32 vots a favor i 24 abstencions.
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Ara votarem la 32. Començam a votar.

Queda aprovada per 32 vots a favor, 20 abstencions i 5 en
contra.

Ara votarem la 76. 

Queda aprovada per 33 vots a favor, 5 en contra i 19
abstencions.

Ara votarem conjuntament la 71 i la 74. Començam a votar.

Queden aprovades per 37 vots a favor i 19 abstencions.

Ara passam a la votació de la 72.

Queda aprovada per 33 vots a favor i 24 abstencions.

Ara votarem conjuntament la 4, la 10, 27, 28, 37, 40, 43, 53
i 77. Passam a la votació. Votam.

Queden aprovades per 32 vots a favor, 19 en contra i 6
abstencions. 

Ara votarem conjuntament la 66 i la 78. Passam a la votació.
Votam.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Perdoni, ha dit 66 i...?

LA SRA. PRESIDENTA:

78.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

78, perdoni, pensava que era votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò feim votació conjunta, bé ja havíem començat
el temps... continuam.

(Remor de veus)

Tornam fer la votació si els sembla.

(Remor de veus)

És correcte? Tothom havia votat? 

Per tant, queden aprovades per 33 vots a favor, 19 en contra
i 5 abstencions.

Ara votarem la 35. 

Queda aprovada per 32 vots a favor, 19 en contra i 6
abstencions.

Ara farem la votació conjunta de les propostes 2, 3, 24 i
41...2, 3, 24 i 41. Passam a la votació. Votam.

Queden aprovades per 32 vots a favor i 25 en contra.

Ara passarem a la votació conjunta de les propostes 1, 5, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 33, 34, 38, 39,
44, 47, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64 i 65. Passam a la
votació. 

(Se sent una veu de fons que diu “no, fins a la 62")

D’acord, fins a la 62, és a dir, no votaríem en aquest moment
ni la 64 ni la 65, just fins a la 62, d’acord? Passam a la votació.
Votam.

Queden aprovades per 32 vots a favor, 24 en contra i 1
abstenció.

Ara sí votaríem la 64 i la 65. Passam a votar. Votam.

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

Ara passaríem a la votació de les propostes 25, 26, 50 i 68.
Passam a votar. Votam.

Queden aprovades per 38 vots a favor i 19 en contra.

Ara passam a la votació de la 63. Començam a votar. 

Queda aprovada per 37 vots a favor, 19 en contra i 1
abstenció.

Ara passaríem a la votació de la 45. 

Queda aprovada per 38 vots a favor i 19 abstencions.

Ara passam a la votació de la 59.

Queda aprovada per 38 vots a favor i 19 abstencions.

Ara la proposta 20. Començam la votació.

Queda aprovada per 50 vots a favor, 1 en contra....50 a
favor, 1 en contra i 6 abstencions.

Ara passam a la votació de les propostes 14, 55, 67 i 69.
Passam a votar. Votam.

Queden acceptades per 52 vots a favor i 5 abstencions.

Ara passarem a la votació de la proposta 48, amb la
transacció incorporada. Passam a votar. Votam.

Queda aprovada per 52 vots a favor i 5 abstencions.

Ara passarem a la votació de les propostes 21 i 36. Passam
a votar. Votam.
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Queden aprovades per 51 vots a favor, 5 en contra i 1
abstenció.

Passam a votar la proposta 73. 

Queda aprovada per 52 vots a favor i 5 en contra.

Ara passam a votar la proposta 31. Començam a votar. 

Queda aprovada per 56 vots a favor i 1 abstenció.

Passam ara a la votació de les propostes 46, 70 i 75. Puc
entendre que és per assentiment? Idò queden aprovades per
assentiment.

Per tant, ara quedaria la votació de la proposta 54, amb la
transacció incorporada, la 54 amb la transacció incorporada.
Començam a votar. Votam.

Queda aprovada per 54 vots a favor i 1 en contra.

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

Gràcies.
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