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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 11534/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a temporada turística a Eivissa i
Formentera.

La primera pregunta, RGE núm. 11534/14, relativa a
temporada turística a Eivissa i a Formentera, que formula el
diputat Sr. Josep Torres i Cardona del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Turisme i Esports, crec no equivocar-me en
pensar que en aquest parlament tots som conscients de la
importància i del pes que el turisme té dins l’economia de la
nostra comunitat, importància que, des del principi de
legislatura, ha compartit el Govern abordant reformes
legislatives i estructurals per tornar a colAlocar les Illes Balears
com a líder en turisme, fent una aposta clara per la qualitat, la
modernitat i la recerca de l’excelAlència. 

Que 250 hotels hagin augmentat encara més de categoria, la
majoria d’ells de quatre estrelles i quatre estrelles superior, que
més de 300 hotels hagin fet reformes per millorar els seus
establiments i que s’hagin solAlicitat més de 80 llicències per a
agroturismes amb una inversions superiors als 500 milions
d’euros; i que aquestes dades, que són dades del mes de
setembre, amb la qual cosa de cara a la pròxima temporada
segurament s’hauran incrementat; i, per una altra banda, que
totes les dades que hem pogut conèixer de com ha anat la
temporada turística d’estiu i sobretot pel que fa al
comportament de principi i final de temporada ens indica, Sr.
Conseller, que tot això ens diu que anam en una bona direcció
i que aquesta ha estat possiblement una de les majors, si no una
gran temporada turística per a les Illes Balears.

Comprendrà que tant jo, com a diputat per Eivissa, i així
com tot el sector turístic de les Pitiüses estam interessats a saber
quin és el comportament d’aquesta temporada, especialment a
les illes d’Eivissa i Formentera, per això li volem fer la següent
pregunta: quina valoració fa el conseller de Turisme de la
temporada turística a les illes d’Eivissa i Formentera? Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la veritat és que
la valoració és molt positiva i, a més, tenint en compte que les
dades, que a més li comentaré, fan referència a l’any 2013, que
va ser un any excelAlent també en tots els sentits. 

Si comparam els deu primers mesos de 2014, que són els
mesos dels quals tenim dades avui, amb els mateixos mesos de
2013 l’increment relatiu ha estat d’un 12,5%, passant de
2.400.000 turistes el 2013 a 2.700.000 turistes el mateix període
de 2014. Per nacionalitats, l’increment del turisme nacional ha
estat del 17,7%, el turisme alemany s’ha incrementat quasi un
14%, el turisme francès un 14% també, els turistes italians han
crescut un 12,6%, els suïssos un 27% i els procedents del
Benelux un 38,4%.

Entre gener i octubre, el nombre de passatgers ha crescut un
8,4% i és de destacar també que el creixement del nombre de
passatgers en el mes de maig va ser d’un 10% i el mes de
setembre de quasi un 11%. A més, el nombre d’afiliats, que
sempre hem de referir les millors dades turístiques amb també
les millors dades d’ocupació, el nombre d’afiliats a la Seguretat
Social en el sector turística a Eivissa i a Formentera el tercer
trimestre de 2014 ha estat de 30.867 persones, un 14,3% més
que el mateix període de 2013 i un 40% més que el mateix
trimestre de 2010.

Per tant, els primers deu mesos de 2014 també la despesa ha
estat de 2.428 milions d’euros i, perquè es faci una idea, això
vol dir un increment exponencial ja que el mateix període de
2010 va ser de 1.780 milions d’euros. 

Per acabar, i fent una valoració a nivell de totes les illes de
2014, vull destacar també la recuperació del turisme nacional,
que després d’anys seguits de retrocés ha crescut els deu
primers mesos de 2014 quasi un 11% respecte del mateix
període de l’any passat.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 11532/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a temporada turística a Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 11532/14, relativa a temporada
turística a Menorca, que formula el diputat Sr. Alejandro Sanz
i Benejam del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. De todos es conocida la importancia que tiene el sector
turístico para la economía de nuestra comunidad autónoma, en
Menorca juega un papel decisivo en la creación de riqueza y en
la generación de puestos de trabajo. Los resultados de las
políticas en materia turística del Gobierno balear, liderado por
José Ramón Bauzá, y del Consell Insular de Menorca, liderado
por su presidente Santiago Tadeo, avalan las actuaciones
realizadas esta legislatura en el sentido de, por un lado,
recuperar más turistas y, por otro lado, de aumentar el gasto por
visitante. 
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Las buenas cifras turísticas del año pasado indican que
vamos por el buen camino, aún así, me gustaría saber cómo ha
evolucionado respecto a esta temporada turística. Por todo ello,
¿qué valoración hace el conseller de Turismo de la temporada
turística en Menorca?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com he dit
també en la pregunta anterior, la valoració és molt positiva
comparant les dades també amb el 2013 que, com he dit, va ser
un any excelAlent. Si comparam els mesos de gener a octubre de
2014, perquè encara no tenim les dades de novembre, que en
una setmana, en principi, en un parell de setmanes les tendrem,
amb els mateixos mesos de 2013 el nombre de turistes en
general s’ha incrementat un 1,5%, passant d’1.109.000 turistes
l’any 2013 a 1.125.000 l’any 2014. 

Si analitzam, a més, les dades per nacionalitats és de
destacar el gran creixement que ha tengut el mercat francès, que
s’ha incrementat en més d’un 160%. Si comparam aquests deu
primers mesos amb els mateixos de 2013, el nombre de
passatgers ha crescut un 2,7% i és destacar, també, l’increment
de passatgers italians i nacionals en un 14,5% i un 4,4%
respectivament, dos mercats de molt de pes per a Menorca. 

Des de gener a octubre s’ha incrementat un 1% respecte del
mateix període de l’any passat l’ocupació hotelera, i és de
destacar que l’ocupació ha crescut tots els mesos, especialment
el mes de juny, que ha arribat al 85,3%, el juliol a un 89,4%  i
l’octubre ha arribat quasi bé als 42%.

Respecte de les dades d’ocupació laboral també són
positives, l’ocupació en els sectors serveis a Menorca. El tercer
trimestre ha estat de 8.868 persones, un 4,2% més que el mateix
trimestre de l’any passat i quasi un 12% més que el mateix
trimestre de l’any 2010. Durant aquests deu primers mesos els
turistes que han visitat Menorca han gastat 929 milions d’euros,
això vol dir un 5% més que el mateix període de l’any 2010.

Per acabar, també fent referència a la situació de totes les
Illes Balears, ha estat el segon mercat espanyol per turistes
estrangers el mes d’octubre, això vol dir allargament de
temporada, mes en què vàrem tenir una ocupació hotelera de
més del 60%, que només va ser superada per Canàries que, com
saben, no és estacional, i vàrem estar per sobre de Catalunya.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 11533/14,de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a temporada turística a Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 11533/14, relativa a temporada
turística a Mallorca, que formula la diputada Sra. Lourdes
Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula,
Sra. Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta pregunta, com les que
l’han precedida i les que la seguiran, estan plenament
emparades i compleixen plenament amb el reglament vigent del
Parlament. Malgrat això, cada dimarts hem de sentir com
l’oposició es queixa i ens acusa d’autobombo per complir el
Reglament que ells mateixos varen aprovar. Torn a repetir,
aquesta pregunta, i totes les que formula el Partit Popular,
compleixen absolutament amb el Reglament del Parlament que
el pacte...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que el pacte va modificar el 15 de març de 2011, en el
penúltim ple...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

(Remor de veus)

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... dues setmanes abans de la dissolució de la cambra.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, atesa la importància
cabdal del turisme a la nostra comunitat autònoma, ens
agradaria saber quina valoració fa de la temporada turística de
l’illa de Mallorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com
he comentat anteriorment, la valoració és molt positiva, sobretot
tenint en compte que l’any 2013 per a l’illa de Mallorca va ser
un any excelAlent. Pel que fa al nombre de turistes, si comparam,
també, els mesos, els deu primers mesos de 2014 amb els
mateixos mesos de la temporada anterior l’increment del
nombre de turistes que han visitat Mallorca ha estat de l’1,5%,
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passant de 9.225.000 turistes el 2013 a 9.368.000 el 2014.
Aquestes dades, a més, distribuïdes per nacionalitats són les
següents: el nombre de turistes britànics s’ha incrementat un
2,7%...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, m’és impossible escoltar. Per favor, Sr.
Conseller, continuï.

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

... els italians un set coma (...) per cent, els suïssos un 7,1%, els
austríacs un 9,5% i els nombre de turistes espanyols s’ha
incrementat un 10,7%, recuperant-se per primera vegada en
molts d’anys el turisme nacional. 

Amb relació a l’arribada de passatgers, si comparam les
dades d’aquests primers mesos amb el 2013, any que es va batre
el rècord de passatgers en molts de mesos, l’increment ha estat
de l’1,1%. A més, durant els mesos de juny a setembre s’han
superat cada mes els 3 milions de passatgers. Respecte també de
les dades d’ocupació laboral en el sector són també positives ja
que el tercer trimestre de 2014 el nombre d’afiliats a la
Seguretat Social del sector turístic ha estat de 112.169 persones,
un 4,3% més que el mateix trimestre de l’any passat i un 14,6%
que el tercer trimestre de l’any 2010.

Pel que fa a la despesa turística, els primers deu mesos de
2014 la despesa ha estat de 8.331 milions d’euros i, perquè es
facin una idea, en tot el 2010, tot, els dotze mesos, va ser de
5.456 milions d’euros.

Per acabar, donaré també unes dades que afecten totes les
illes, i és que el turisme rural dóna absolutament bons resultats
per l’aposta que va també la Llei de turisme, i el nombre de
turistes que s’han allotjat en turisme rural varen créixer entre el
2012 i el 2013 quasi un 5%.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 11535/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Congrés de Voluntariat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 11535/14, relativa a Congrés
del Voluntariat, que formula la diputada Sra. Margalida Serra i
Cabanellas del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. El passat 27, 28 i 29 de novembre l’Escola
d’Hostaleria de la Universitat de les Illes Balears va acollir la
XVIIa  edició del Congrés Estatal del Voluntariat, que va reunir
a més de 400 persones de l’àmbit de la solidaritat i que per a la

inauguració va contar amb la presència de la reina, Donya
Letízia, a més de les principals autoritats de les nostres illes. 

Així, durant tres jornades ben intenses els vertaders
protagonistes de la solidaritat d’Espanya varen posar en comú
les seves experiències a problemes que es troben a l’hora
d’exercir la seva tasca, les necessitats que detecten en el seu dia
a dia i els instruments i vies de comunicació i cooperació que
han de construir amb les institucions perquè la seva feina tengui
la major repercussió possible. Igualment, es va reconèixer la
tasca duita a terme per entitats i persones solidàries amb el
lliurament dels premis estatals a voluntariat social, dos d’ells, en
categoria individual, per cert, varen ser de la nostra comunitat.

Hem pogut veure com els distints mitjans nacionals s’han fet
ressò que les Illes Balears hagin estat la seu del voluntariat de
tot Espanya durant tres dies, la qual cosa ha suposat, també, una
oportunitat per donar a conèixer la tasca solidària que fan
moltes persones aquí. Darrere l’organització d’aquest fòrum,
amb el lema Transformando realidades, ha estat la Conselleria
de Família i Serveis Socials; el Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, i la Plataforma del Voluntariat d’Espanya i de
les Illes Balears. Després d’un any de feina per a la preparació
d’aquest congrés, tenint en compte la importància del programa
i els objectius prevists, la importància que té per a la societat en
general, especialment per a aquells sectors que es dediquen en
aquest àmbit, és per això que li volem demanar, Sra. Consellera,
quina valoració fa del XVII Congrés del Voluntariat celebrat a
les nostres illes recentment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada.
Ciertamente, fueron tres jornadas, como usted bien ha dicho,
maratonianas del Congreso Estatal del Voluntariado, pero a la
vez muy provechosas. Durante los tres días que duró este foro
estatal se hicieron cuatro mesas redondas y una ponencia en las
que intervinieron cinco moderadores y diez ponentes, se
constituyeron hasta catorce talleres con veintiocho
dinamizadores, se pronunciaron diecisiete comunicaciones y se
invirtieron más de quinientas sesenta horas de trabajo,
distribuidas en pequeños grupos de exposición y discusión.

Fueron unas jornadas intensas, como estaba previsto, en las
que también hubo tiempo para reconocer la trayectoria de dos
mallorquines, Pedro Coll Llobera y Pep Lluís Riera, por sus
años de dedicación a la solidaridad, a la formación y a la
atención a las entidades del sector, a mejorar, en definitiva, la
vida y la realidad de los demás. 
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Creo que las jornadas han servido, y es realmente
importante, para poner sobre la mesa puntos esenciales que
afectan al futuro de los voluntarios de este país y, en
consecuencia, al de toda la sociedad. 

Así, las principales conclusiones que el sector planteó en
este foro fueron: que hacen falta estudios para determinar
cuántos voluntarios hay en cada comunidad autónoma y a qué
tipo de voluntariado se dedican; que la acción voluntaria debe
contemplarse a largo plazo, el voluntariado no es sólo acción,
labor concreta, es también estudio, concienciación, educación
e investigación; las propias entidades quieren exigirse un
voluntariado de calidad por lo que necesitan y quieren recibir
una formación que les aporte herramientas para que desarrollen
esta acción; que hay que constituir espacios de encuentro de
voluntarios porque aunque sean muchos los tipos de
voluntariado que hay a todos los mueve la misma pasión:
mejorar la realidad de los demás; que el papel de los voluntarios
no es el de substituir el de otras entidades o administraciones;
que los voluntarios deben tener un código ético actualizado para
que funcione realmente como un elemento de autorregulación;
y que necesitan recibir una formación que incluya competencias
personales y técnicas así como un proceso de acreditación de
estas competencias.

Todas estas ideas surgieron de un congreso cuya
organización, los representantes de la administración, tanto del
ministerio como de esta conselleria, trabajamos de igual a igual
y codo con codo tanto con la Plataforma Estatal de Voluntariado
como con la Plataforma del Voluntariado de las Illes Balears.
Una colaboración y una sintonía que dio lugar a que más de
cuatrocientas personas estuviesen inscritas en este congreso y
una gran calidad en todas las exposiciones, pero sobre todo
también una gran ilusión con la que todo el mundo participó en
este congreso que ha supuesto un antes y un después en el
voluntariado de las Illes Balears. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 11543/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a garantir la recepció de canals en català.

Cinquena pregunta, RGE núm. 11543/14, relativa a garantia
de recepció de canals en català, que formula el diputat Sr. Nel
Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, fins ara hem
escoltat preguntes d’autobombo, escrites i contestades pel
mateix autor. Ara comença el control.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, ... Sr. Conseller, fa uns mesos el nostre grup
ja es va interessar per conèixer les intencions del Govern
respecte de l’eliminació d’un dels dos múltiplex autonòmics de
què ara disposam i que suposarà la reubicació dels canals de
televisió que actualment es troben en el múltiplex dos.
Aleshores el Govern ens va contestar, ens va dir que treballaven
a partir de les diferents opcions tècniques per mantenir la
recepció de TV3cat. Bé, idò, ara, que s’atraca dia 1 de gener de
2015, data en què entra en vigor el dividend digital, ara li
demanam: com pensa garantir el Govern la recepció de TV3cat
i la resta de canals en llengua catalana?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Sr. Diputado, veo que usted también lee. En primer
lugar, le diré que este gobierno, desde hace meses, está
trabajando para intentar encontrar una solución técnica para que
se sigan viendo todos los canales posibles, pero he de
reconocerle que la situación es difícil y considero que usted
también lo entenderá así, y no es por capricho de este gobierno
sino porque hay un mandato de la Comisión Europea que,
además, obliga no sólo a las Islas Baleares, como usted sabe,
sino a todo el territorio nacional.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Sr. Conseller, no, no, llegesc, però la veritat és que no
entenc la resposta, perquè em sembla que no ha contestat. El
que sé és que aquest govern no ha actuat com calia i ha deixat,
ha actuat amb deixadesa davant Madrid sense reclamar allò que
ens pertoca, un segon múltiplex basat en un fet diferencial,
tenim una llengua pròpia. En segon lloc, del conjunt d’opcions
tècniques que hi ha damunt la taula, algunes entitats culturals i
el sector audiovisual n’ha posada una, què pensa el Govern de
l’opció que ha plantejat el sector?, què pensa d’utilitzar els
canals dels consells insulars per garantir no només els canals
d’IB3 i d’IB3 d’alta qualitat sinó també la resta de canals en
català?

No ens agrada cap proposta que vagi en contra de retallar, de
reduir la recepció de canals en llengua catalana, atesa la
importància, el paper que juguen en la normalització de la
llengua pròpia d’aquesta comunitat. I no ens agrada tampoc
perquè es redueix, es retalla la llibertat dels ciutadans no només
amb el tema de llengua sinó també en com es vol informar, per
açò el Govern havia de ser actiu, havia de ser molt actiu.
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Dia 1 de gener de 2015 s’atraca, és demà passat i demà
passat es consolida, es tanca tot el procés de dividend digital i,
per tant, els ciutadans jo crec que necessiten, volen saber què
podran rebre, quins canals podran rebre i quins canals d’aquests
seran en llengua catalana. 

Des del nostre punt de vista l’actitud del Govern és una
suma a aquesta actitud que ha tingut en tot allò que té a veure
amb la llengua catalana, i en aquest cas la deixadesa i el poc
interès del Govern es posa de manifest avui amb la resposta de
no aclarir als ciutadans què serà...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha acabat el seu temps.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula, Sr. Vicepresident.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, yo considero
que usted está en otro frente, no precisamente su intención es
que se puedan seguir emitiendo o viendo la mayoría de canales
posibles. La propuesta esta a la que usted hace referencia es una
que estamos estudiando, pero parece ser que técnicamente es
bastante difícil por su condición precisamente de canales
insulares.

En cualquier caso le diré que ya me gustaría a mí también
tener la posibilidad de multiplicar los panes y los peces. No está
dentro de mis posibilidades y creo que dentro de las suyas
tampoco. En estos momentos usted sabe que tenemos dos
múltiplex; en uno de ellos se emite TV3, se emite el Canal 4, se
emite IB3 e IB3 HD, que es el canal 26; y tenemos el 65 en que
se emite el 3/24, se emite también el canal 33, IB3 e IB3 HD.
Como usted ve IB3 se emite en simulcast, lo mismo que el resto
de canales en todo el territorio nacional hasta el día 31 de
diciembre; lo que sucede es que a partir del día 1 de enero
tenemos que ceder, por mandato de la Unión Europea -y no sólo
afecta a Baleares sino a todas las comunidades autónomas-
precisamente el múltiplex 65; nos quedamos con uno, y de ese
uno resulta que el 25% es de titularidad privada. Nos queda, por
tanto, la titularidad del 75%, y es aquí donde estamos trabajando
con todos los técnicos para intentar que se vea el mayor número
de canales posible, pero sí tengo que decirle que la emisión de
IB3 e IB3 HD, si queremos que se emita en unos márgenes de
calidad, necesita prácticamente pues digamos este 75%, pero le
puedo garantizar que algún canal catalán se verá; porque yo
supongo que estamos de acuerdo en que ha de primar nuestra
televisión pública a otras de otras comunidades autónomas y
tengo que decirle que tuvo en un acto reciente, la posibilidad de
comentarlo con el Sr. Francesc Homs, el conseller de
Presidencia de la Generalitat y lo entendió perfectamente,
porque ellos tienen precisamente el mismo problema.

Muchas gracias.

I.6) Pregunta RGE núm. 11547/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a herència cultural.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 11547/14, relativa a herència
cultural que formula el diputat Sr. Lluís Maicas i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a totes i a tots. Es
considera, Sra. Consellera, satisfeta amb l’herència cultural que
deixarà tant la seva conselleria com el seu govern?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per contestar. Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Sí, miri estam
satisfets de la feina que es fa, evidentment des de la prudència
que reclama la responsabilitat de continuar en aquesta línia. Sí
que li he de dir que els anys 2011 i 2012 es varen fer
pràcticament actuacions més urgents en matèria cultural, inclòs
el pagament de subvencions que hi havia pendents i altres
actuacions necessàries i prioritàries, que a partir de l’any 2013
es varen tornar a posar en marxa noves inversions, i que a dia
d’avui, l’any 2014, hem convocat 5 línies d’ajuts precisament
amb l’objectiu de donar a conèixer al conjunt de la comunitat la
cultura d’aquestes illes i que aquestes línies, a més, continuaran
l’any 2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, deixi’m fer, emulant el
Sr. Mas, tres prèvies. 

La primera, és una constatació que li hauria de servir
d’advertiment, les seves autopistes de l’educació ja han
provocat, sense parlar dels danys colAlaterals, nombroses
víctimes en el si de la seva mateixa conselleria. Se sospita que
algú es desfà dels colAlaboradors quan deixen de ser útils o
esdevenen desobedients. 
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La segona, Sra. Consellera, és la constatació que han
convertit la conselleria en un cau de males pràctiques. Vostè
mateixa davant les greus acusacions del dimitit Sr. Deyà, només
té dos camins. Si són falses, acudir als tribunals; i si no ho són,
presentar la seva immediata dimissió. En un o en un altre cas,
deu una explicació a aquest parlament. 

I finalment la tercera, celebrar que s’hagi retirat l’expedient
polític que mantenien obert al director de l’IES Marratxí Jaume
March, no sense lamentar que una persona íntegra hagi hagut de
patir durant un any les conseqüències de la seva injusta
persecució ideològica.

Pel que fa a la cultura, excepte puntuals intervencions, no
sempre desinteressades, i que aquests últims mesos obeeixen
més a mesures electorals que a conviccions, deixa enrere seu
terra cremada. La seva obsessió patològica contra el català i la
seva indiferència, quan no la seva dèria, envers la nostra cultura,
entesa en el seu sentit tradicional, referit al coneixement i a la
capacitat humana de conrear-lo, ajuntades a l’excusa dels
pressuposts, el dèficit i la crisi, han destruït el teixit cultural que
tants d’anys, tants d’esforços i sacrificis personals i colAlectius
necessitàrem per vestir després de la mort del general. La seva
herència haurà estat una hipoteca que ens constarà quitar, un
desert que trigarem a fer reverdir. És un fet històric que la
ignorància sempre ha afavorit la dreta, però la seva deriva
sempre ha significat un lamentable retrocés. Ja li ho avanç, no
acceptarem la seva herència, no ens endeutarem amb el seu
capteniment d’eliminar la nostra identitat cultural.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, Sr. Diputat, parlarem
d’herència cultural, però en base a les seves manifestacions
també si vol parlarem primer d’educació. Jo li he de dir i abans
d’entrar aquí he fet declaracions als mitjans de comunicació,
que ahir horabaixa vaig parlar amb el Sr. Deyà, que es va
disculpar per la manera en què s’havien tergiversat a la premsa
les seves paraules...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

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

...i que avui faria un comunicat públic on indicava..., això
l’honora i a més l’honra i el respecte en favor a la feina que es
fa des d’aquesta conselleria en matèria d’educació i amb les
altres matèries.

En aquest sentit sí dir-li que es fa molta feina, que s’ha fet
molta feina a més intensament aquests dos mesos i que es
continuarà fent feina els mesos que queden i durant tot el temps
que els ciutadans vulguin tenir la confiança amb aquest equip de
govern. 

Dit això i en matèria de cultura, també li diré que s’està fent
feina molt intensa com li he dit i que hi ha moltes actuacions
que deixaran una herència, que deixaran constància i que
constataran tota aquesta herència, tota aquesta cultura de la
nostra terra, com és per exemple ara l’exposició Les llums de la
nit, que hem inaugurat ara fa poc aquí a Mallorca, que ja s’ha
exposat a Menorca i a Eivissa i com saben vostès ha tengut
aproximadament 36.000 visitants; exposicions internacionals,
amb les quals intentam donar a conèixer els nostres artistes i
projectar-los de cara a l’exterior i anar de la mà amb ells, com
és per exemple, el cas d’Amparo Sard o per exemple el cas de
Luís Maraver, ara fa poc a Berlín; exposicions per exemple de
Tony Cragg, Jan Fabre, Bernadí Roig, que s’han fet a Palma,
entre d’altres.

Altres actuacions importants en matèria més
d’infraestructures, per exemple l’Arxiu del Regne de Mallorca,
que saben vostès que s’ha fet una rehabilitació molt important
aquests darrers anys i que està a punt de fer-se una inauguració
o una reinauguració per donar-li encara més empenta. També
per exemple en el Museu de Mallorca, actuacions que s’han fet
a les diferents instalAlacions culturals. O per exemple, dir-li
també que estam tramitant o negociant amb la família Moll per
posar tot aquest abast bibliogràfic a disposició de les diferents
biblioteques i de tots els ciutadans de Mallorca.

I.7) Pregunta RGE núm. 11548/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pujades de tarifes dels vols amb la
península.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 11548/14, relativa a pujada de
tarifes dels vols amb la península, que formula el diputat Sr.
Damià Borràs i Barber del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Bon dia. 15 de gener de 2013, nota de premsa del ministeri:
“Fomento pone en marcha el observatorio de precios y
conectividad para el transporte aéreo de Canarias y Baleares”.
20 de novembre de 2013, Última Hora “los precios de los
vuelos para Navidad se disparan al reducirse la oferta de
plazas”. 20 de novembre de 2014, “indignación por la
desorbitada subida de las tarifas aéreas en Navidad”. 4 de
desembre de 2014, ABC font fidedigna, “Bauzá lamenta que
Fomento le niegue informes sobre los precios de los vuelos”.

Què hi té a dir, conseller?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri la
connectivitat aquesta legislatura ha millorat. Nosaltres hem
desenvolupat els comitès de rutes de tots els aeroports, els
comitès de coordinació aeroportuària. De l’observatori de preus,
vàrem disposar de les primeres dades i continuam exigint que
ens arribin les dades de 2013 i 2014, perquè pensam que són
eines fonamentals per prendre decisions; però el que és clar és
que les decisions que s’han pres des d’aquest govern amb el
ministeri han millorat la connectivitat i han millorat també,
gràcies a l’economia, les places ofertes per a tota la temporada
baixa en un 7,6%. 

A més, com ja vaig dir en el plenari de la setmana passada,
el mes de desembre s’ofereixen un 8,9% més de places i el mes
de gener un 9,3. Com sap, des de l’any 92 el sector aeri està
liberalitzat. Per tant, és normal que quan arriba Nadal la
demanda pugi i els preus augmentin. De totes maneres, així i
tot, continuarem fent feina per millorar tant les bonificacions
que per a noves rutes s’han desplegat, les bonificacions en
temporada baixa i hivern que s’han desplegat i els comitès que,
com vostè sap, funcionen perfectament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Per comprendre què passa amb els preus dels avions, n’hi ha
prou en mirar de comprar un bitllet conseller. Quan més
necessita viatjar la gent, quan més ho necessita el turisme, més
cars són els avions i més escassos. Mentre Bauzá es lamenta,
Rajoy gasta en AVE, el posa d’oferta i engreixa els
competidors. La gent sense feina, tanta gent amb sous
miserables i els preus dels bitllets desorbitats són la realitat de
cada dia. Allò que passa més enllà dels espots publicitaris que
escenifiquen aquí, avui ho han tornat fer, per a IB13, la televisió
privada del PP, privada d’objectivitat, privada de rigor, privada
de vergonya. Pura ficció publicitària!

(Remor de veus)

Dimarts passat, davant les informacions sobre els preus
escandalosos dels vols per Nadal, varen escenificar vostès una
burda paròdia d’un anunci que ha fet fortuna. El diputat del PP
que sol rallar d’avions no vol que vostè perdi la ilAlusió,
conseller, només li va faltar al diputat fregar-se el text de la
pregunta per la closca, com si fos un dècim, tot per intentar
desmentir allò que sap tothom. Aquestes festes molta gent
només podrà venir o sortir de les illes si treu a la loteria, però el
que s’està rifant aquí no són ni la seva credibilitat ni la capacitat
d’influència del president. Aquí Rajoy nega dessaladores,
carreteres, prospeccions, finançament, IVA turístic, REB ... i es

queda tan ample, fins i tot li nega uns informes que gairebé es
podrien fer només consultant els web de les companyies.

A les ales del seu govern hi té el llast de plom de la seva
pròpia ideologia, converteixen les comissions liberals en
evidències polítiques que el paralitzen i que deixen les illes, els
ciutadans, en mans de la providència interessada de les
companyies. Deixa fer, però els altres governs fan, mentre
Bauzá es lamenta. Allò que s’està rifant no és la seva
incapacitat, ni la del president, conseller, són el Nadal de la
indústria turística i del comerç, el benestar de molta gent; i
s’està rifant la ilAlusió digníssima de tanta gent que vol
compartir amb la seva família, amb els seus amics aquestes
festes. I vostès, davant l’ofensiu del (...) Rajoy, no saben fer
altra cosa que pegar-se copets de cap contra aquest mur de les
lamentacions en què han convertit El Consolat, fins i tot...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, em pensava que
parlaríem i contestaríem la pregunta i faríem això. És a dir, de
demagògia estam farts. Miri, jo som més de ciències i li parlaré
de dades, jo sé que vostè diu que és escriptor i, per tant, li
demanaria que ho fes servir per informar i no per fer
demagògia, perquè el que fa és demagògia.

Miri, precisament aquest cap de setmana, vaig entrar a
internet i vaig fer un seguit de compres i possibilitats. Miri vaig
triar dels tres aeroports a Madrid i a Barcelona, li donaré unes
dades...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor!

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

Vaig triar sortides i arribades de 23 de desembre, 7 de gener.
Miri, Palma-Barcelona-Palma, anar i tornar, 68 euros amb una
companyia low cost; 98 amb una companyia normal. Palma-
Madrid-Palma, low cost 98 euros. Eivissa-Barcelona-Eivissa,
low cost, 57 euros i normal 131 euros. Eivissa-Madrid-Eivissa,
138. Menorca-Madrid-Menorca, 138 amb l’OSP. Menorca-
Barcelona-Menorca, 52 i 80 euros. Per favor, vostès poden
treure perfectament les seves conclusions. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 11545/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a renovació urgent de l'emissari de la Platja de
Talamanca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 11545/14, relativa a renovació
urgent de l’emissari de la Platja de Talamanca, que formula el
diputat Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, una vegada més som aquí per preguntar-
li respecte de l’emissari de la Platja de Talamanca, a Eivissa. Fa
un mes i busques li ho vàrem preguntar, i vostè va acabar dient
que el problema que hi havia a l’emissari és el mateix que
havien tengut anteriors governs, governs progressistes fa quatre,
cinc, sis, set anys, que era un problema cada any.

Jo li dic, Sr. Conseller, no és cert, vostè no té un problema
cada any. En aquests moments tenen quatre problemes
gravíssims el mes de setembre, dic mes de setembre volent dir
plena temporada turística i tenint en compte que ara portam 14
dies amb aquesta platja tancada. Crec que és un problema molt
greu. I nosaltres en aquests moments el que volem és que vostè,
davant les peticions que té de l’Ajuntament d’Eivissa, de
l’Ajuntament de Santa Eulària, del Consell Insular d’Eivissa,
ens digui per quins motius el Govern ha descartat la renovació
urgent de l’emissari de Talamanca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el Govern no ha
descartat la renovació urgent de l’emissari de Talamanca, tot el
contrari, hi feim feina des de fa estona, des de fa estona. Ara, la
renovació que s’ha de fer dins l’emissari de Talamanca, supòs
que convindrem i estarem absolutament d’acord, que l’hem de
fer dins la legalitat vigent. I dins aquesta legalitat és on ens
movem nosaltres, amb tota una sèrie de tràmits que s’han de fer
des de fa mesos. I el tràmit fonamental, cregui’m, Sr. Diputat,
és començar la depuradora nova d’Eivissa. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li dic amb tota
l’estima del món, una vegada més vostè ens està enganant, està
enganant els ciutadans d’Eivissa. Aquí ens acaba de dir ara
davant tots que el problema és que hem de fer la depuradora
nova i si feim la depuradora ses solucionaran els problemes. Jo
li dic que dia 2 d’octubre va publicar el BOE, el Butlletí Oficial
de l’Estat, la informació del ministeri, mitjançant la qual deia
que no es faria l’emissari i entre altres coses no es faria pels
informes d’ABAQUA. ABAQUA deia al ministeri que
l’emissari estava en bon estat.

Per tant, com que això ha sortit al Butlletí Oficial de l’Estat,
jo em compromet davant vostè i davant de tots els diputats i
diputades d’aquesta cambra, de mostrar-li perquè esper que no
em digui mentider. En cas contrari, li hauré de demostrar de
totes les maneres possibles que vostè ens està enganant. I que
faci això és molt greu, perquè aquest emissari té 20-30 anys i
està petant per tots els costats, s’està rompent, s’està rompent
per vell, no li don la culpa a vostè ni a altres governs, es romp
per vell i només té una solució, que es renovi completament.

Vostè diu que hi estam treballant. Cert, canviaran 30 metres
d’emissari, un emissari d’uralita que quan tengui un tros
arreglat, petarà per un altre costat. Nosaltres li estam dient, li ho
està dient l’Ajuntament de Vila, li ho està dient l’Ajuntament de
Santa Eulària, el consell insular, renovin aquest emissari, facin-
lo nou. No ens podem permetre a Eivissa tenir aquest desastre,
i vostè una vegada més ho està consentint.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

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

Molt bé. Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, en el que sí estam
d’acord és que el darrer tràmit que es va fer per tenir la
depuradora d’Eivissa va ser dia 1 d’octubre de 2014, quan l’any
2007 ja s’havia de començar. U es va fer l’acte de replanteig
previ i es va acabar l’expedient per poder licitar aquesta
depuradora...

(Remor de veus)

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci!
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Si no ho volen sentir, em sap molt de greu, hi devien ser,
algun dels que piula tant hi devia ser en aquells moments i li sap
molt de greu. Això és ver.

I amb el que coincidim també, Sr. Tarrés, és que és una obra
urgent al màxim. El que hem de veure és de quina manera
arribarem primer a tenir-la. I li he dit, vostè em demana a mi
que faci una obra de forma ilAlegal? M’ho demana? Si em
demana això, li he de dir que no la faré jo de forma ilAlegal, però
sí que la farem el més aviat possible. Què hem fet fins ara
sempre que n’hi ha hagut una rompuda i n’hi ha hagut una cada
any, dues els anys 2012 i 2014? El que hem fet és actuar de la
mateixa manera arreglant-lo de forma ràpida. 

Aquest emissari es va fer en unes condicions i ara, amb la
nova depuradora, no hi confiaríem tan sols, l’hem de canviar, ho
sabem, li hem de posar més diàmetre, s’està fent el projecte des
de fa estona. Però que s’ha de fer, Sr. Diputat? El primer de tot
és fer el projecte, segon fer l’estudi d’impacte ambiental, no
s’oblidi que tenim posidònia, per tant, estam analitzant noves
situacions per a nous traçats. Això s’ha de dur a la Comissió
Balear de Medi Ambient. Després hem de tramitar la
legalització de l’abocament, que hem de recordar que està, una
vegada més a l’espera de la depuradora d’Eivissa, perquè hi ha
tot un seguit de requisits que es donen ara i que no es donen
amb la depuradora que tenim. Hem de demanar també la reserva
de domini marítimoterrestre davant el ministeri. En definitiva,
una tramitació que és llarga. Tenim emissaris que fa 7 i 8 anys
que estan encara en tramitacions.

Nosaltres estudiam i analitzam quina és la manera més
ràpida per tenir el nou emissari. I mentrestant, sense cap dubte,
s’hauran de fer tot un seguit d’actuacions a curt termini perquè
no hi hagi rompudes. Les rompudes, perdoni que el corregeixi,
són a causa de barques que ens arrabassen, en la majoria de
vegades, de barques que ens arrabassen l’emissari.

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 11540/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a import del projecte de finançament del
Banc Europeu d'Inversions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 11540/14, relativa a import del
projecte de finançament del Banc Europeu d’Inversions, que
formula la Sra. Ana María Aguiló i Garcías del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, la millora econòmica
en general de l’Estat espanyol i en especial de la nostra
comunitat autònoma ens ha colAlocat en una posició
mereixedora de finançaments externs entre el que es troba el
Banc Europeu d’Inversions. Sra. Consellera, escoltam
l’oposició parlar de la necessitat d’infraestructures, però convé

recordar que el Partit Popular sempre ha apostat per una
educació de qualitat.

En la darrera legislatura del nostre partit es varen licitar i
pagar infraestructures per més de 129 milions d’euros, mentre
que en la legislatura dels sis partits les hores licitades i pagades
només varen ser de 48 milions d’euros, i això que hi havia
brotes verdes.

Sra. Consellera, a aquests que tant parlen que el PP no creu
en l’educació pública de qualitat, convé recordar-los que durant
la legislatura del pacte es varen deixar d’executar diverses
infraestructures previstes per cobrir altres necessitats, per
exemple, es varen destinar o es varen desviar fons destinats a
una infraestructura per un valor d’1.300.000 euros a altres
partides pressupostàries. Durant l’anterior legislatura del pacte
la falta de consens entre els governs d’esquerres i el govern
socialista a Cort va rompre una important inversió a un centre
educatiu a Palma. 

No podem oblidar tampoc els 14 milions d’euros que es va
trobar el Govern del Partit Popular en factures a proveïdors
sense pressupostar a la Conselleria d’Educació, concretament a
l’òrgan que es dedica a infraestructures educatives, fent inviable
que es poguessin dur a terme millores als centres educatius fins
que no es pagàs el que es devia. Durant tres anys s’ha hagut de
fer front a aquesta herència, però aquest fet no ha impedit a
aquest govern du un bon ritme quant a infraestructures. 

El Grup Parlamentari Popular li vol fer la següent pregunta:
ens pot explicar la consellera d’Educació, Cultura i Universitats
quin import es destinarà a les línies vinculades al projecte de
finançament del Banc Europeu d’Inversions signat aquest any
2014?

Moltíssimes gràcies.

(Se sent una veu de fons inintelAligible i rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Diputada, per favor, Sra. Rita, per favor, silenci.

Té la paraula, Sra. Consellera, per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada i Sra.
Diputada, a totes dues, com deia la Sra. Rita, és veritat que el
Govern ha signat un préstec BEI amb el Banc Europeu
d’Inversions de 27,7 milions d’euros. Pensam que no és per
riure, sinó que són unes actuacions importants en moments de
dificultat; després de tres anys de reajustar els comptes públics,
intentar avançar en tot el que era prioritari, hem aconseguit tenir
confiança i hem aconseguit que tenguin confiança amb nosaltres
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per donar-nos aquests doblers des d’Europa, que abans no la
tenien, per poder fer tota una sèrie d’inversions, per tant... i com
que a més m’ho han demanat reiteradament li comentaré una
mica en què consisteixen... sí, m’ho ha demanat la Sra. Aguiló,
però també la Sra. Rita m’ho ha demanat de manera reiterada
que vol el llistat i la publicació de totes aquestes actuacions que
es faran i per això em dirigesc en general a tots.

En aquest pla bianual 2014-2016 hi ha 78 actuacions, per
illes, crec que ja ho vàrem comentar la setmana passada, a
Eivissa es faran 13 actuacions, 7 a Menorca i 56 a Mallorca. Les
actuacions més importants són dos centres nous que s’han de
fer, un centre d’educació infantil i primària a Campos i un
centre d’educació infantil i primària a Son Macià, a Manacor,
que eren unes reivindicacions històriques dels dos municipis.
Actuacions importants, també n’hi ha a Bunyola, a Ciutadella,
a Eivissa. 

A Palma, per exemple, hi ha actuacions a 38 centres
educatius per valor de més de 9 milions d’euros, a més d’altres
actuacions que es fan amb fons propis, no només amb fons
europeus, sinó també amb fons propis de l’IBISEC com és per
exemple que des de juliol 2011 s’han invertit en 33 centres
educatius aproximadament 25 milions d’euros.

També li he de dir que aquesta setmana i com hem comentat
amb els batlles i amb els directors del centres, feim arribar per
escrit a cada centre i a cada municipi el llistat d’actuacions que
es fan i es preveuen fer dins aquest préstec europeu al seu
municipi perquè en tenguin constància, un poc el full de ruta i
la informació dels tècnics amb els quals poden contactar per
tenir informació més completa, que també se’ls donarà
oportunament, evidentment, i això és senyal que és veritat que
els edificis es van deteriorant, no ara, sinó que des de sempre,
és normal, i per això aquest govern no ha deixat d’invertir des
del principi en la millora d’infraestructures tant amb els fons
propis de l’IBISEC com amb aquest préstec que li torn recordar
que, a més, l’hem aconseguit precisament perquè hem tengut
l’aval i la confiança d’Europa gràcies a les polítiques
econòmiques i de gestió que s’han fet des d’aquest govern.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 11544/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pagament del deute corresponent a bestretes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 1144/14, relativa a pagament
del deute corresponent a bestretes, que formula el diputat Marc
Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Govern deu a dia d’avui,
només en concepte de bestretes i sempre segons els informes
d’intervenció insulars, 145 milions d’euros que no sabem si els
pagarà. De fet, ja a la Llei de finançament dels consells insulars
aprovada l’any passat el Partit Popular es va negar a introduir
una esmena que obliga al Govern a abonar precisament el deute
corresponent a les bestretes i és que l’únic que fixà la Llei de

finançament és una espècie de reconeixement ambigu, però
sense cap obligació de pagament. 

La sorpresa, ens la vàrem trobar fa ara dues setmanes quan
després d’una reunió de la Conferència de Presidents el
president Bauzá afirmava que pagaria tot el deute amb els
consells insulars, i tot el deute pendent és tot el deute, incloses
les bestretes. Una afirmació que va quedar en entredit al mateix
moment en què es va negar a explicar la quantitat, la xifra que
a dia d’avui encara té pendent de pagar amb tots els consells
insulars. És a dir, varen dir que pagarien, però sense dir què és
el que pagarien.

Desconec, Sr. Conseller, si voldrà vostè avui donar la xifra
total de deute de pagament als consells, però sí que ens hauria
de dir si el Govern té previst pagar als consells insulars els 145
milions d’euros corresponents a les bestretes abans de finalitzar
l’actual legislatura i per tant, si les bestretes estan incloses dins
la quantitat total que vostès es varen comprometre a pagar a la
Conferència de Presidents. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el Govern continuarà
complint el seu compromís que el deute del Govern amb els
consells insulars sigui història al final de la legislatura, i jo em
pregunt: per què al final de la legislatura passada es devia als
consells 240 milions d’euros?, i em pregunt també: per què se’ls
va retallar 46,5 milions de finançament l’any 2011?, i em
pregunt també: per què es varen deixar impagades les bestretes
de 2009 i 2010 als consells insulars?

(Se sent una veu de fons que diu: “i qui és ell per fer
preguntes?, però i qui fa...” i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veig que no vol contestar la
pregunta, Sr. Conseller, i per tant, entenc que el seu silenci és la
confirmació d’un incompliment, l’incompliment de no pagar
una part considerable del deute als consells insulars,
l’incompliment de no pagar el deute corresponent a les
bestretes.
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Mirin, senyores diputades i senyors diputats, el Govern deu
a dia d’avui, ens deia que en va trobar 240 pendents de pagar, de
milions d’euros, en la legislatura passada; en aquesta, en aquests
moments el Govern deu 210... 145 milions per una banda i 205
per una altra, 350 milions d’euros pendents de pagament als
consells insulars, diuen els interventors de cadascun dels
consells. I ara sabem que a sis mesos de pagar, d’acabar aquesta
legislatura sabem que falta encara tot açò per pagar i que vostès
a més a més diuen que no ho faran o almanco així ho reconeix
el seu silenci i així ho reconeix també el silenci de tots els
presidents dels consells insulars que davant afirmacions com la
que va fer el president Bauzá no varen tenir la valentia ni tan
sols d’alçar la veu i dir que no era certa aquesta afirmació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes preguntes d’autobombo
que jo em feia en la intervenció anterior, les hi contestaré. 

Miri, l’any que més varen pagar als consells insulars, vostè
que en parla molt, dels consells insulars i se’ls estima molt,
l’any que més varen pagar als consells insulars va ser l’any
2010, 242 milions d’euros; l’any 2012 aquest govern ja va fer
pagaments per 212 milions d’euros; l’any 2013, 384 milions
d’euros; i l’any 2014 ja anam 40 milions d’euros per damunt del
que posen els pressupostos de 2014 que hem de pagar als
consells insulars. 

Per tant, continuam reduint, continuam... ja li parlaré de les
bestretes, continuam... -perquè és una pregunta d’autobombo
que vostè em fa-, continuam reduint el deute amb els consells
insulars. El deute a consells insulars avui, líquid i exigit és 177
milions d’euros, 70 milions d’euros per sota del que vostès
varen deixar.

I li diré una altra cosa: això... aquest gran esforç que ha fet
el Govern per pagar el deute que vostès varen deixar als consells
insulars ha permès que els consells insulars avui paguin als
proveïdors a quinze dies, a vostès ja sé que els és igual pagar als
proveïdors, però l’esforç de pagar als consells permet que els
consells paguin els seus proveïdors.

També li he de dir que la Llei de finançament de consells
permet que tots els consells l’any que ve puguin finançar
correctament les seves competències i a més encara els sobrin
diners, ingressos dels consells, per cancelAlar deute, cosa que ni
en somnis el Govern encara està en possibilitat de fer.

Bé, no tots els consells, de fet el Consell de Menorca té un
deute de 29 milions d’euros per molts d’anys, Sr. Pons.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 11546/14, (rectificada
mitjançant l'escrit RGE núm. 11556/14), de l'Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a combatre les situacions
de risc d'exclusió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE 11546/14, rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 11556/14, relativa a combatre les situacions
de risc d’exclusió, que formula la Sra. Conxa Obrador i
Guzman, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació,
creu vostè que la seva conselleria dins les competències que té
està fent tot el possible per resoldre les situacions de risc
d’exclusió social?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, gràcies, diputada, miri, des de
la conselleria sí s’està fent feina en diferents línies per donar
suport educatiu als colAlectius més vulnerables, així per
exemple, li puc dir actuacions diverses com són orientació
educativa als centres educatius, atenció a la diversitat de
l’alumnat i famílies, la prevenció i la intervenció en
l’absentisme escolar, l’assessorament a l’alumnat amb
problemes de conducta, la colAlaboració amb institucions en
menors per casos de mesures judicials, la coordinació amb
membres i serveis de tota la comunitat educativa, la disposició
d’aules web (...) educatives especials específiques als centres
educatius ordinaris i la realització de programes educatius
específics per donar resposta a les diferents necessitats
educatives.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, crec que no sap el que està passant. Miri,
avui, a punt de finalitzar el primer trimestre d’aquest curs
escolar, més de 450 joves en situació d’exclusió, en situació de
pobresa o amb alguna discapacitat no han pogut començar les
classes de formació professional bàsica perquè estan esperant
que vostè signi la convocatòria de subvenció a partir de la qual
les entitats socials podran dur a terme aquests programes
formatius. Són 450 menors expulsats del sistema educatiu que
no tenen altres alternatives i que si la convocatòria no surt abans
de final d’any hauran perdut un curs escolar esperant un senzill
tràmit.
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Sra. Consellera, aquests joves necessiten formació per poder
sortir de la roda de l’exclusió, per poder tenir una oportunitat
d’accedir a un lloc de treball digne, per poder tenir un futur
digne.

Fa només dos mesos que vostès signaren el Pacte per
l’inclusió social, amb aquest pacte vostès es varen comprometre
a ampliar, consolidar i donar estabilitat als programes de
formació, d’orientació i d’inserció laboral dels colAlectius
vulnerables, varen garantir a les entitats socials que les
subvencions sortirien en temps i forma per garantir també la
continuïtat dels programes. Res d’això no han complit.

Sra. Consellera, sabem que vostè és una dona molt ocupada,
sabem que no té temps per dedicar-lo als joves més necessitats
perquè ha d’atendre altres assumptes, per exemple, s’ha
d’inventar vostè llocs de feina inexistents per a docents amb
carnet del Partit Popular botant-se totes les llistes d’interins,
botant-se el procediment establert. Sabem que això li dóna
molta feina perquè aquesta mangarrufa no l’ha acceptada ni el
seu colAlaborador més proper, a qui estan pressionant avui
perquè se’n desdigui i així vostè es pugui salvar. Miri, no ens
confondrà amb excuses en diferit i en forma de simulació. 

Per això li deman, per favor, que abans de dimitir signi la
convocatòria de subvenció i després se’n vagi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, veig que
llegeix exactament el que té escrit sense pensar el que diu...

(Remor de veus)

...perquè l’haurien informada els seus socis de Govern quan
varen fer feina al pacte de com funcionen les comissions de
serveis a la Conselleria d’Educació abans de parlar.

La Conselleria d’Educació funciona amb una legislació
específica, la informaré que es varen fer unes transferències
estatals a una normativa estatal que es continua aplicant... per
favor deixi’m parlar, ... amb una especial legislació de cara...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...al funcionament de centres docents...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, per favor, deixi intervenir...

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

...i de la Conselleria d’Educació...

LA SRA. PRESIDENTA:
 

Vostè ha fet una pregunta (...)

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

Hi ha una ordre de l’any 94 que s’aplica des de llavors en
relació amb les comissions de serveis tant per als funcionaris de
carrera com per a funcionaris interins. Li he de dir que en aquest
curs hi ha 181 comissions de serveis a la Conselleria d’Educació
en relació amb aquest curs escolar, dels quals 89 són interins,
però que són els mateixos que hi havia a l’any 2008, 89 interins
en comissions de serveis, i per altra banda, també li diré que al
pacte de progrés hi va haver 272 interins. Per part, no volia
donar aquesta informació, però si vostè continua atacant la
persona i la feina que es fa en aquesta conselleria jo li he de
contestar en aquest sentit.

Per altra banda, li he de dir que els programes de formació
professional bàsica -intentaré ser ràpida per poder contestar-,
substitueixen al PQPI i estan pendents de la tramitació d’una
normativa estatal, com vostè sap, que s’està desplegant
mitjançant decret i mitjançant ordre per part d’aquesta
conselleria d’Educació, que aquesta conselleria d’Educació i
aquesta consellera s’ha reunit amb aquests colAlectius, amb els
representants de tots per analitzar el calendari d’aplicació
perquè sigui viable el desenvolupament dels programes de
formació professional bàsica, és clar que sí que ens reunit per
analitzar amb ells el calendari, però hem d’esperar evidentment
que s’aprovi la normativa estatal per a la seva aplicació. 

Dins això, a més, està fent feina amb les altres conselleries,
amb tota una sèrie de programes, PISE, ALTER, programes
d’escolarització compartida o programes per exemple com el de
garantia juvenil per afavorir l’ocupació als joves desocupats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 11537/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni amb la DGT per reduir la
sinistralitat laboral vial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 11537/14, relativa a conveni
amb la Direcció General de Trànsit per reduir la sinistralitat
laboral vial, que formula el Sr. Óscar Fidalgo i Bestard del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Economía, es una
obviedad obviamente que... después de tener un trabajo lo más
importante es que éste se desempeñe en condiciones de
seguridad y entre estas condiciones de seguridad, que son un
gran avance social de los últimos tiempos, queremos incidir
porque sabemos que usted en el seno de la Estrategia española
de la seguridad y la salud en el trabajo, en un convenio que se
ha firmado 2014-2020, ha tenido la posibilidad de incidir en
políticas que afectan a la seguridad de los trabajadores en los
desplazamientos que se realizan camino al trabajo y en los
desplazamientos que se realizan como consecuencia del
desempeño del trabajo.

Por eso, Sr. Conseller, nos gustaría preguntarle: ¿qué
acciones prevé el convenio subscrito entre la Dirección General
de Tráfico y el Govern para reducir la siniestralidad laboral
vial?

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Señores diputados, Sr. Diputado, cierto, la
semana pasada dentro de la Estrategia española de seguridad y
salud laboral del periodo 14-20 está comunidad firmó con la
Jefatura Provincial de Tráfico de las Islas Baleares un convenio
para avanzar en la prevención de accidentes viales laborales.
Como usted ha definido están subdivididos en dos tipos de
accidentes: in itinere, es decir, desde tu casa al trabajo y al final
de la jornada del trabajo a casa, y en misión, es decir, que tu
actividad laboral esté vinculada al transporte y a la conducción
de un vehículo o de un camión.

Bueno, pues la idea es, uno, concienciación a los
trabajadores para que de alguna forma tengan claro que son
accidentes que se pueden dar y acciones para evitarlos, y por
otro lado, formar a los técnicos de prevención laboral de las
empresas para que hagan planes de seguridad vial y estos planes
de seguridad vial se incluyan en los proyectos de prevención de
riesgos laborales.

Hemos avanzado con la Jefatura de Tráfico y vamos a
trabajar en dos ámbitos muy concretos: uno, investigación de
este tipo de accidentes para identificar las causas y tomar
acciones correctivas, y dos, formar a las empresas y a los
técnicos en riesgos laborales para que impongan planes de
prevención para evitar este tipo de accidentes; y una tercera
muy importante, ir a las empresas elegidas y poder actuar con
ellos directamente con este tipo de accidentes que son
accidentes laborales.

Por último, la semana que viene y dentro de este convenio
vamos a hacer unas jornadas de prevención vial donde se invita
a todos los técnicos de empresas y a todos los técnicos de la
administración a trabajar y estudiar acciones concretas para
prevenir estos accidentes laborales, que en Baleares el año
pasado ha habido tres y realmente graves.

Para finalizar, creo que son actuaciones que hay que seguir
haciendo. La Administración tienen una finalidad muy
importante que es la de prevención y la prevención de riesgos
laborales es una de las más importantes que como
administración deberíamos desarrollar.

Muchas gracias.

I.13) Pregunta RGE núm. 11539/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei telefònic d'atenció i protecció per
a les víctimes de violència de gènere.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 11539/14, relativa a serveis
telefònic d’atenció i protecció per a les víctimes de la violència
de gènere, que formula el diputat Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, la violència de gènere ha estat i continua essent un
delicte invisible, ocult en massa ocasions per una aparent (...)
conjugal, però per adonar-nos de la gravetat de la situació ens
hem de remetre precisament a les xifres. Una de cada set dones
ha sofert algun tipus de violència física o psíquica al llarg de la
seva vida; 603 milions de dones i nins viuen a països on la
violència domèstica encara no és considerada delicte. Almenys
una de cada quatre dones ha sofert violència de gènere durant
l’embaràs i envoltant de 60 milions de nins al món són obligats
a casar-se amb menys de 18 anys.

Concretament a Espanya, en el que va d’any, més de 40
dones, 40 dones, han mort a mans de les seves parelles, fets que
ens deixen gelats i que evidencien que encara, encara, queda
molt per fer. Encara que són, cada vegada més, les dones que
s’atreveixen a posar nom i cognoms a la violència domèstica, el
nombre de dones que callen és molt superior a aquelles que
s’atreveixen precisament a parlar. La por i una insuficient
protecció són algunes de les causes principals que paralitzen les
víctimes.

Per intentar córrer aquest vel que oculta totes aquestes
desgraciades situacions i oferir ajuda directa a les víctimes,
Creu Roja desenvolupa un servei telefònic d’atenció i protecció
a les víctimes de violència de gènere. A tot el territori espanyol
ja són més de 10.450 dones les usuàries d’aquest servei
d’atenció i de protecció a la víctima de violència de gènere que
promou, precisament, aquesta organització no governamental
que es diu Creu Roja.
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Havent tengut coneixement que, recentment, la Conselleria
d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears ha
signat un conveni de colAlaboració amb aquesta organització,
amb Creu Roja, per tal d’impulsar, precisament, aquest servei,
des del Grup Parlamentari Popular li volem formular la següent
pregunta: quina valoració fa el conseller d’Administracions
Públiques del conveni signat amb Creu Roja per coordinar el
Servei telefònic d’atenció i protecció de les víctimes de
violència de gènere?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. L’objectiu
principal d’aquest conveni que vàrem signar el passat dimecres
és establir els principis de colAlaboració necessaris per poder
materialitzar l’atenció a les possibles telefonades provinents
dels usuaris del servei ATENPRO, Servei telefònic d’atenció i
protecció de les víctimes de violència de gènere, i perquè siguin
rebudes pels teleoperadors de l’112 de les Illes Balears que, per
motius específics, ara no tenguin cobertura a la terminal de
l’usuari, ja que, com a norma general, aquest tipus de
telefonades es reben en el centre de coordinació de Creu Roja
de Madrid. Es tracta que, en cas que no tenguin cobertura i
cridin a l’112, sí que puguin ser ateses aquestes cridades.

Per una banda, el SEIB 112 realitza les accions necessàries
per dur a terme la correcta atenció d’aquestes telefonades, el
qual, a més, té un servei de 365 dies, com saben vostès, i amb
la màxima cobertura i mantenint la confidencialitat d’aquestes
cridades.

Per la seva part, Creu Roja dóna tota la informació a l’112
i li dóna la informació necessària per poder identificar les
cridades, per tenir els números de telèfons i les persones que
criden, i d’aquesta manera poder actuar coordinadament i el més
ràpid possible. El tipus de telefonades que es poden rebre són
dues: les d’emergències i les de seguiment, en el cas que sigui
una cridada d’emergència, doncs l’112 té tota la informació de
Creu Roja per continuar amb els protocols que han d’actuar, és
a dir, perfectament identificat quin és el protocol a actuar. I en
cas que sigui una de seguidament, que són les de determinar un
canvi de situació o un canvi d’ubicació, doncs es passa la
cridada de l’112 al centre de Creu Roja a Madrid, qui gestiona
aquesta informació.

Per tant, des del Ministeri de Sanitat en què es va implantar
aquest programa ATENPRO, des de l’any 2004, amb aquest
programa es tracta de fer una intervenció immediata, una
resposta en 24 hores, les 24 hores al dia, els 365 dies a l’any. I
aquest conveni el que fa és coordinar perfectament totes les
cridades de Creu Roja amb el Servei 112 de Balears i per tant
garantir un bon servei a totes les dones que puguin ser afectades
per qualsevol de violència i coordinació entre les
administracions públiques i les entitats privades.

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 11536/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projectes d'administració
electrònica i innovació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 11536/14, relativa a
projectes d’administració electrònica i innovació, que formula
el diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Está claro que cada vez más es
necesaria una administración pública ágil, con menor carga
burocrática y eficaz. Tender a ello es posible, entre otros
aspectos, apostando por la implantación de las nuevas
tecnologías de la información, de la comunicación en el ámbito
de la administración pública.

Este govern, consciente de ello, desde el comienzo de la
legislatura ha impulsado la modernización de la administración,
en este caso apostando por la administración electrónica y el
desarrollo de aplicaciones tecnológicas en el ámbito público,
permitiendo una mejor atención y relación con los ciudadanos,
y un ahorro de tiempo; que éstos puedan disponer de la
información que precisen y cuando la precisen, simplificando
procesos y, por tanto, mejorando el servicio público.

Además, en esta labora, este govern colabora con otras
administraciones públicas, consells insulares y ayuntamientos,
entre otros aspectos, en el intercambio de información y el
poder compartir datos telemáticamente; optimizando la
tramitación de los procedimientos administrativos, aspectos
muy importante para una administración pública y moderna.

Por otra, desde este govern, con la clara apuesta por la
modernización, también se apuesta por los proyectos de
innovación, trabajando para que seamos una comunidad
tecnológicamente avanzada, impulsando la incorporación de
nuevas tecnologías a diferentes ámbitos sociales y
empresariales. Lamentablemente, en la anterior legislatura sus
responsables políticos confundieron innovación y nuevas
tecnologías con despilfarrar dinero público, viajes, costosos
fórums y muchas asistencias técnicas, junto al abandono del
Gobierno central socialista en inversiones en nuevas tecnologías
a nuestra comunidad autónoma, dejándonos en la tercera
comunidad en la cola en inversiones en I+D-I.
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Con este govern el panorama ha cambiado también en este
aspecto, por ello, Sr. Conseller de Economía y Competitividad,
responsable de este impulso a la modernización, por su
importancia de cara a la ciudadanía, le formulo la siguiente
pregunta: ¿Qué proyectos de administración electrónica e
innovación se están desarrollando actualmente por el Govern de
las Illes Balears?

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta, señores diputados. Sr. Diputado, son dos
campos muy amplios tanto el administración electrónica como
el de innovación y vamos a tratar de concretarlos y resumirlos,
sobre todo definiendo las estrategias de nuestra administración
del Govern.

En el campo de la administración electrónica es clarísimo,
es ser eficientes, eliminar papeles, la mayoría, ser capaces de
acercar al ciudadano y a las empresas y que su interactuación
con la administración sea fácil, ágil y eficiente.

En el ámbito de la gestión se está centralizando toda la
documentación para, por un lado, facilitar el acceso dentro de
los propios funcionarios, y por otro lado, para hacerlo más
eficiente y más barato. Para aquí, la plataforma de firma
electrónica es la herramienta principal sobre la que se está
basando y soportando el resto de estrategias y el resto de
herramientas, como el registro digital, la carpeta documental
ciudadana y la factura electrónica.

Por otro lado, y como usted bien ha definido, hay dos
actuaciones para el ciudadano y para las empresas muy
importante, el proyecto de interoperabilidad, es decir que
cualquier ciudadano o empresa que vaya a cualquier
administración, en el momento que haya dejado la primera
documentación de su empresa, una escritura, cualquier
documento, ésta pueda ser compartida por todas las
administraciones y por tanto no perdirle dos veces.

Y por otro lado, el sistema SISTRA, que es un sistema por
el cual la administración puede y facilita al ciudadano y a las
empresas una interlocución rápida a través de internet.

En el ámbito de la innovación, bueno, podemos empezar por
el parque tecnológico, que en esta legislatura se ha potenciado
en incrementar la incubadora; dar posibilidades a los
emprendedores; trabajar con ellos y desarrollar con ellos
empresariales. Y por otro lado, avanzar en incorporar a las
empresas el proceso de innovación, que es a través de la factoría
de innovación, que este jueves hacemos su lanzamiento y su
puesta en marcha, además del proyecto como Play4Health. Y
algo muy importante, poner en valor nuestro parque tecnológico
las empresas que están dando y por ello hay un programa, que
se llama Startup bit, que está poniendo al parque, desarrollando

actuaciones para poner al parque en nombre y en boca de todos
los emprendedores de todo el mundo.

Y por último, destacar un proyecto entre la administración
y la universidad, que es la Oficina Técnica de Proyectos, que lo
que hace es facilitar y ayudar, a través de equipo humano y
herramientas tecnológicas, a todos los emprendedores que
quieran acceder a proyectos europeos y que les sea muy difícil
con recursos propios desarrollarlos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 11538/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a activitats per als malalts de
fibromiàlgia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 11538/14, relativa a
activitats per als malalts de fibromiàlgia, que formula el diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, com
saben, la fibromiàlgia és una malaltia que pateix un nombre
important de persones a la nostra comunitat autònoma, una
malaltia que suposa un trastorn que causa multitud de dolors
musculars i fatiga per a les persones que la pateixen. Aquestes
persones tenen moltes molèsties, ja que tenen punts
hipersensibles a tot el seu cos i això fa que els faci mal quan es
pressioni i, per tant, tenguin dificultats per al seu dia a dia, per
viure el seu dia a dia amb normalitat.

Aquestes persones també poden tenir altres símptomes, com
insomni, maldecap, falta de memòria, per tant ens trobam amb
una malaltia crònica que produeix multitud de símptomes i que
causa patiment a les persones que l’han de suportar.

Les causes que produeixen la fibromiàlgia són encara
desconegudes, encara que hi ha prou científics que pensen que
el seu origen pot ser genètic, en qualsevol cas pensam, des del
nostre grup parlamentari, en la gran importància que té que a
l’administració sanitària, la Conselleria de Sanitat pugui donar
suport als malalts de fibromiàlgia per tal que es pugui investigar
sobre aquesta malaltia, sobre els seus orígens, el seu tractament
i com es pot contribuir perquè les persones que la pateixen
puguin tenir o puguin gaudir de la major qualitat de vida
possible.

Per això, ens agradaria, Sr. Conseller de Salut, si ens pot
explicar quines activitats recentment s’han dut a terme per part
de la seva conselleria amb aquest colAlectiu.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. Arran de les
moltes reunions que tenim amb associacions des de la
conselleria, les associacions de malalts afectats per fibromiàlgia
i per fatiga crònica, ens deien que en moltes ocasions els
costava molts d’anys arribar a un diagnòstic encertat. Per tant,
arran d’aquestes peticions, d’incrementar la formació tant dels
metges d’atenció primària com també de medicina interna,
reumatologia i les diferents unitats del dolor, vàrem decidir fer
la primera jornada per tal de formar els especialistes en aquestes
àrees, i a més ajuntar els especialistes d’aquestes àrees que
poguessin estar interessats a incrementar els seus coneixements,
sinó també obrir-lo a les associacions de pacients i als malalts
en general.

Perquè són tres els eixos fonamentals que afecten les
persones malaltes per aquestes patologies: és el component
social, el component familiar i també el component clínic. Com
vostè bé deia, no hi ha una identificació única, sinó que és saber
identificar els símptomes i els signes que presenta aquesta
malaltia. Així, saber que incrementar la formació d’aquests
especialistes podia escurçar el termini. També vàrem convidar
els inspectors de treball per tal que els poguéssim donar el punt
de vista perquè en moltes ocasions la incapacitat per poder
continuar desenvolupant les feines quotidianes i una vida
laboral activa també els impossibilita i els agreuja les altres dues
línies de les components tant social com familiar.

Per tant, crec que va ser la primera jornada, que volem
incrementar la formació als professionals sanitaris de la sanitat
pública, perquè aquestes dones puguin arribar al diagnòstic amb
manco temps del que fins ara estaven.

La satisfacció per part de les persones afectades i de les
associacions va ser molt bona i jo crec que és una bona
iniciativa, perquè, ajunta les persones que sofreixen la malaltia
amb aquelles que les han de diagnosticar i les han d’encaminar
cap a un tractat encertat. Per tant, la satisfacció és màxima per
a la conselleria i continuarem incentivant aquest tipus de
jornades. Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 11541/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conferència de presidents
dels consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 11541/14, relativa a
conferència de presidents dels consells insulars, que formula la
diputada Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Vicepresident, si aquesta legislatura ha estat una legislatura
molt difícil per a totes les administracions públiques, sense cap
dubte la situació dels consells insulars ha estat encara més
complicat per mor de la seva dependència respecte d’altres
administracions, així com d’una manca de model de
finançament estable i amb garanties de futur, que avui ja està
resolt.

La setmana passada es va celebrar la conferència de
presidents, un òrgan que es va crear amb la darrera reforma de
l’Estatut d’Autonomia i que durant aquesta legislatura s’ha
reunit un total de sis ocasions. A totes s’han afrontat de forma
clara i valenta els problemes de cadascuna de les illes i a totes
s’han adoptat acords, de forma unànime, que s’han materialitzat
en decisions legislatives o normatives, com l’acord històric que
ha suposat l’aprovació de la nova Llei de finançament dels
consells, una llei que ja es reflecteix en els propers pressuposts
de la comunitat autònoma per a l’any 2015, que la setmana que
ve quedaran aprovats.

Per aquest motiu, avui, aprofitant aquesta darrera reunió,
volem mostrar la satisfacció que durant aquesta legislatura el
respecte institucional i l’autonomia de cada consell han marcat
unes conferències de presidents on s’han tractat temes com la
liquidació del deute pendent heretat; les liquidacions dels
convenis de les inversions estatutàries; la colAlaboració en temes
com les prospeccions petrolíferes; el transport aeri interilles o
amb la península; la lluita per evitar duplicitats o temes
particulars de cadascuna de les illes.

En definitiva, Sr. Vicepresident, volem conèixer la seva
valoració sobre aquesta darrera reunió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern per respondre.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la
valoración que hacemos desde el Govern de esta sexta reunión
de presidentes es muy positiva, como todas las anteriores. En
esta reunión se pudo anunciar que al final de esta legislatura la
deuda que el Govern venía manteniendo con los consells se
liquidará en su totalidad. Y, tal como ha comentado
anteriormente el conseller de Hacienda, al final de legislatura
pues será historia.

Hasta estos momentos, el Govern lleva pagados, abonados
a los consells, más de 1.000 millones de euros, por lo tanto será
un compromiso más que el presidente del Gobierno ha
cumplido.
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Se trataron también otras cuestiones como las inversiones
estatutarias, la conectividad aérea y las prospecciones
petrolíferas.

En relación a las inversiones estatutarias, tengo que decirle
que hemos hecho, el Gobierno ha hecho considero que un buen
trabajo, si partimos de la situación que nos encontramos en el
inicio de la legislatura. Resulta que hemos conseguido poder
prorrogar y poder reprogramar casi todos los convenios y
también estamos consiguiendo no reintegrar ninguna cantidad,
porque, como digo, la situació era bastante complicada. A día
de hoy hemos conseguido liquidar cuatro convenios de los que
mantenía la comunidad autónoma con los consells y también un
convenio entre Turespaña y la comunidad autónoma,
relacionado con la rehabilitación integral del Pati de Sa Lluna
en Alaior, en total la cantidad asciende a 25,6 millones de euros.

También, se trató el tema de la conectividad aérea, en la que
el conseller de Turismo pudo poner en conocimiento de la
conferencia de presidentes las excelentes previsiones que hay
para este próximo invierno 2014-2015.

Y también se trató el tema de las prospecciones petrolíferas
en las que, como no puede ser de otra manera, todas las
instituciones presentes manifestaron, una vez más, su rechazo
a las mismas. Muchísimas gracias.

I.17) Pregunta RGE núm. 11542/14,de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a problemes als centres educatius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dessetena pregunta, RGE núm. 11542/14, relativa a
problemes als centres educatius, que formula el diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sra. Presidenta. Sr. Bauzá, la veritat és que hi ha
problemes molt greus en els centres educatius, de fet, jo avui, la
meva pregunta anava per als problemes estructurals dels centres
educatius, que la Sra. Riera diu que no han deixat d’invertir,
però les denúncies de les deficiències per part dels directors i
dels pares han estat reiterades i continuades al llarg d’aquesta
legislatura i, malgrat que la Sra. Riera diu que no han deixat
d’invertir, en dues setmanes han caigut dos sostres que, per sort,
per sort, no hi ha hagut cap desgràcia personal, però a l’escola
d’Es Molinar i a l’escola de La Soledat; obres estructurals
necessàries -no em referesc a les obres de manteniment les quals
sé perfectament que són dels ajuntaments, sinó obres
estructurals que corresponen a vostès- i que en aquests moments
a les escoles els cauen.

Això és prou greu i prou problemàtic, però clar, la realitat
supera en aquests moments tot el que passa i la dimissió del
número dos de la conselleria, el Sr. Deyà, dient a més que
dimitia perquè l’havien obligat a fer mangarrufes en les
comissions de servei, per afavorir la seva candidata a
l’Ajuntament de Lloseta, evidentment necessita també
respostes, Sr. Bauzá, respostes que ens agradaria sentir de la
seva boca.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia, Sr.
Barceló. El primer que vull fer, i vostè ho ha dit, és lamentar els
problemes que s’han produït aquestes darreres setmanes en
determinats centres educatius, com per exemple el CEIP de La
Soledat, on ja s’estan cercant solucions que es puguin coordinar
amb el fet de donar classe a tots els nins. Avui mateix en el
BOIB surt publicada la contractació de les obres de reparació
del sostre, igualment surten publicats els projectes de supressió
de barreres arquitectòniques de tots els CEIP d’Eivissa i
l’ampliació del CEIP de Bunyola.

Respecte dels problemes estructurals i els problemes greus
que sí que hi ha a determinades infraestructures, s’està fent feina
precisament per incloure’n el màxim nombre dins el que fa
referència al Pla integral d’infraestructures educatives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. President, celebram que a la fi es posi fil a l’agulla en
aquests problemes estructurals, que ara a la fi, dins el Pla
integral d’infraestructures aquestes obres hi figurin, però ens
hauria agradat que hagués estat molt abans. Abans que hi
hagués hagut perill real per als alumnes d’aquestes aules, i em
referesc sobretot a El Molinar i La Soledat, on varen caure els
sostres a aules d’infants petits, per sort no en hores lectives.
Vàrem tenir aquesta sort tots, Sr. Bauzá.

I no ha contestat evidentment en relació amb si haurà
assumpció de responsabilitats polítiques per tot el que ha passat
aquests darrers dies a la conselleria, prou greus, Sr. Bauzá, prou
greus. Des de diverses entitats de directors, Assemblea de
Docents, etc., estan demanant ja responsabilitats a la Sra. Núria
Riera. I nosaltres ara li demanam que vostè s’impliqui, que
vostè doni la cara, que en aquest caos de la conselleria, amb tres
consellers i que ara ha caigut el número dos de la conselleria i
fent acusacions molt greus, molt greus en relació amb
mangarrufes a l’hora de nomenar interins, a l’hora de nomenar
comissions de servei, per afavorir la seva candidata a
l’Ajuntament de Lloseta.

Què en diu, Sr. Bauzá? Hi haurà assumpció de
responsabilitats polítiques? El tema és prou greu, Sr. Bauzá.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Barceló,
deficiències en els centres educatius i estructurals sempre n’hi
ha hagut, fins i tot quan vostès governaven, per si no ho sap.
Escoltant-lo a vostè pareix que venim de l’època daurada de les
Illes Balears i avui no invertiré temps a dir-li d’on venim, com
ens vàrem trobar la situació, quan el seu partit donava suport a
l’anterior govern.

El que faré avui és precisament parlar del Pla integral
d’infraestructures educatives, un pla que té una inversió de 27,7
milions d’euros i que farà aquestes actuacions en quatre línies
educatives. En primer lloc l’eliminació del fibrociment, afecta
19 municipis i les obres estaran acabades a la primera meitat de
l’any que ve, any 2015. El segon punt és eliminació de barreres
arquitectòniques, que afecta 65 instituts, 19 centres d’educació
infantil i 1 centre d’educació per a persones adultes i que
finalitzarà la primera meitat de l’any 2015. El tercer punt és la
construcció i ampliació de nous centres, un nou centre a
Campos que estarà acabat a mitjans de l’any 2016, a Bunyola a
mitjans de l’any 2016 i Mestre Pere Garau de Manacor, a
mitjans de l’any 2016; igual que també la nova escola d’adults
i també un nou gimnàs al Centre de Pintor Torrent de
Ciutadella, a finals de 2015. I obres de reforma.

En definitiva, una actuació que podrà donar solució a
determinats problemes en infraestructures i sobretot, el més
important, en un context econòmic que no ens hagués agradar
trobar, però encara així aquest govern li donarà solucions.

Moltes gràcies.
 

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 11549/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a qualitat de vida dels
ciutadans de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 11549/14, relativa a qualitat
de vida dels ciutadans de les Illes Balears que formula la
diputada Sra. Francesca Lluc Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, li he parlat en
moltíssimes ocasions del model de societat que vostès estan
creant, on augmenta la precarietat, augmenta la pobresa i
augmenten les desigualtats. Em podria dir avui si s’atreviria a
mirar a la cara als treballadors que pateixen les seves polítiques
i els diria que estan millor? Em podria dir si s’atreviria a mirar
a la cara a una persona que l’acaben de contractar per a 4 hores

setmanals i no arriba a finals de mes i li diria que està sortint de
la crisi? O només s’atreviria a mirar a la cara als que vostè vol
que vagin a les llistes electorals del Partit Popular? A aquests sí,
a aquests els mira als ulls i els diu, cap problema si ets un interí,
nosaltres ja forçarem la màquina per recolAlocar-te, recordant els
pitjors moments del Partit Popular.

Miri, avui, com sempre, em contestarà vaguetats sobre la
meva pregunta, sobre si la qualitat de vida dels ciutadans
d’aquesta terra està millor o pitjor. Ara bé, hi ha una pregunta
que només té una resposta possible, pensa cessar de forma
fulminant la directora general del SOIB i la consellera Riera?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, jo li
demanaria, vostè miraria a la cara a les 47.000 persones que
vostès varen enviar al carrer...

(Alguns aplaudiments)

...durant l’anterior legislatura? Perquè crec que vostè ni les va
mirar a la cara, ni varen mirar res per tal de fer feina per als
ciutadans. Varen mirar per les seves cadires, i això ho saben els
nostres ciutadans.

Jo insistiré que encara queda molta feina per fer i sabem que
és una feina dura i difícil i ens agradaria que hi hagués més
persones que poguessin veure aquest canvi de tendència. Això
vostè no li hauria d’impedir veure que la societat ha fet un gran
esforç i un gran sacrifici precisament per canviar aquesta
tendència. 

Miri, li podria donar xifres i més dades, vostè simplement no
les tendria en compte perquè no les vol escoltar. Només li faré
referència a un punt, ocupació. Avui 7.187 persones que l’any
passat no tenien feina, avui tenen feina. A aquestes persones a
les quals vostè mai abans no mirava a la cara, ara aquest govern
les pot mirar i els pot dir, estic segur que estan molt millor ara
que fa un any. Aquesta feina és l’esperança que tenen altres
persones de trobar feina, perquè amb aquest govern sí que es
genera feina. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb aquest govern sí que es
genera feina, per a aquell que volem que vagi a la llista electoral
del Partit Popular de Lloseta, li feim un trasllat, forçant tota la
maquinària, malgrat això signifiqui la dimissió del número dos
de la Conselleria d’Educació, quan vostè se va comprometre
amb els ciutadans que seria la legislatura de les autopistes de
l’educació i de trobar feina per als aturats.

Sr. President, estam en un cas clar de corrupció política, amb
totes les seves lletres. Si vostè calla i continua atorgant aquesta
situació, vostè és còmplice del que fa la directora general del
SOIB i la consellera Núria Riera. O les cessa o és còmplice, i si
és còmplice, Sr. President, ni torni parlar de regeneració
democràtica, ni ens torni parlar de lluitar contra la corrupció;
perquè, Sr. President, és dramàtic que segons l’informe de
FOESSA, 306.000 persones estan en risc d’exclusió social a les
Illes Balears. Vostès han eliminat les polítiques actives
d’ocupació, 4 de cada 10 contractes són a temps parcial. Són
moltíssimes les persones que són contractades amb contractes
de pobresa. I tenim la directora general del SOIB que es dedica
a fer mangarrufes fraudulentes per fer la campanya electoral del
Partit Popular. Això és absolutament indignant, Sr. President!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em sorprèn, Sra. Armengol,
que em faci una pregunta i després no me comenti res del que
fa referència a la pregunta. Entenc que és precisament perquè no
té respostes a les seves preguntes...

(Alguns aplaudiments)

Em parla d’exclusió social i no se’n recorda de les 47.000
persones que varen ser excloses de la societat per vostès quan
vostès governaven. El que li passa a vostè, Sra. Armengol, és
que no pot reconèixer que la situació comença a millorar. No
pot reconèixer que duim 25 mesos seguits baixant les xifres
d’atur, i això, encara que a vostè no li agradi, li hauria d’agradar
com a responsable política. 25 mesos.

Miri, Sra. Armengol, des del mes d’octubre de l’any 2012 -
mes d’octubre de l’any 2012- baixen les xifres d’atur a la nostra
comunitat. Fa més de dos anys que baixen les llistes d’atur...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci!

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

Sra. Armengol, vostès ens criticaven quan vàrem començar,
quan es comença a generar ocupació critiquen que no és
suficient. Quan l’ocupació s’incrementa ens diuen que hi ha
precarietat. I quan es produeix millor o major ocupació i
afiliació definitiva a la Seguretat Social, vostè ens diu que
encara així no és suficient. 

Miri, vostè sempre fa una cosa, demagògia i vostè fa crítica
d’ofici. Aquest és precisament el seu ofici, criticar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 4073/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 4073/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de salut.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Vicens Thomàs, per un temps de deu minuts. Quan vostè vulgui.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tots. Ja veig que el president i la consellera
d’Educació no hi són. “Jo no em desdic de res, ni he demanat
disculpes”, Sr. Deyà dixit avui matí.

(Remor de veus)

Sr. Sansaloni, fa tres anys i mig que el seu partit gestiona la
sanitat a les Illes Balears i tenim diversos temes que avui volem
posar damunt la taula. 

El primer, perquè és el més important per als nostres
ciutadans, continuen sent desgraciadament les llistes d’espera
sanitàries, que són preocupants i són greus. I aquí és on se
demostra la priorització en l’atenció sanitària que fa el PP.
Llista d’espera quirúrgica de 51 a 95 dies, pràcticament el
doble. Llista d’espera de consultes externes, de 30 a 105 dies,
més del triple. I, a més a més, vostè ha llevat els drets i les
garanties als ciutadans. Ja no tenim decret de garanties de
demora. No sabem quan entram i no sabem on anar a reclamar
aquestes llistes d’espera.
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Vostè ha negat informació repetidament durant tota la
legislatura, durant tota la legislatura. No hi ha informació
qualitativa, no es coneix el criteri per prioritzar, no sabem
quantes persones esperen més de 90 dies o més de 180 dies, ni
sabem el que espera cada persona per a un tipus d’intervenció
quirúrgica o consultes externes a cada hospital. Per no parlar
que no hi ha ni dades de proves complementàries. I parlam no
només de proves de diagnòstic d’imatge, sinó de moltes altres
coses. És veritat que l’altre dia, ja fa quasi sis mesos, varen
reconèixer que hi havia 53.000 persones pendents d’una prova
de diagnòstic d’imatge amb una demora de 162 dies. 

Tot això es deu l’activitat que ha duit a terme el Servei de
Salut, que segueix les instruccions de la seva conselleria. És
veritat que han augmentat una mica, bàsicament per activitat
concertada, però, per cert, l’Hospital Sant Joan de Déu, que
vostè va dur aquí un decret pels convenis singulars, ha estat dos
mesos sense fer intervencions quirúrgiques. Això representa que
s’han deixat de fer 700 intervencions quirúrgiques a finals
d’any. Ara ens han dit que comencen dia 18, per Nadal, que no
faran pràcticament res. Per tant, vostè amb aquesta qualitat
assistencial ha expulsat molta gent, l’ha expulsada cap a ofertes
de la privada, o per exemple, ben content deu estar, perquè les
assegurances sanitàries privades han augmentat un 5,8%. 

Les conclusions són simples. Situació d’empitjorament de
l’assistència sanitària, i això ja ho diuen els ciutadans, que en
repetides enquestes ens parlen d’una baixada espectacular en la
satisfacció de la sanitat pública. Ha aconseguit unes xifres de
rècord. També fa poc els vàrem demanar que posassin en marxa
un sistema d’informació automàtica perquè cada ciutadà
sapigués a quin punt es trobava en llista d’espera. La seva
resposta va ser no. Per tant, nosaltres volem insistir que es
millori i volem insistir que es restitueixi el Decret de garanties
de demora, que és a l’Estatut d’Autonomia i a la Llei de salut.

Li faig sis preguntes molt concretes: pensa fer un pla de xoc
per abordar les llistes d’espera? Pensa posar aquesta aplicació
informàtica perquè els ciutadans tenguin informació de les
llistes d’espera? Pensa restituir el defensor de l’usuari? Pensa
restituir el decret de garanties de demora amb uns paràmetres,
com teníem l’any 2006? I em pot dir quina productivitat ha
pagat en peonades enguany?

Passem a una segona àrea de problemes. Constitució
Espanyola, Llei general de sanitat, Llei general de salut pública,
Estatut d’Autonomia, tots diuen que hem de donar atenció
sanitària de manera universal. Vostès, i vostè, fa dos anys que
han exclòs a milers i milers de persones que viuen entre
nosaltres, la gran majoria estrangers, que són residents a
Espanya en situació irregular. L’excusa era reduir despesa, una
excusa, una mentida. Vostès el que cerquen és excloure
colAlectius vulnerables, persones amb malalties cròniques,
malalties rares i especialment immigrants. Tots sabem que ja no
tenim una atenció sanitària universal, pública i equitativa. Han
romput l’equitat i han posat més barreres. Ho ha reconegut com
un fet incorrecte la defensora del Poble, el Tribunal
Constitucional, el Consell d’Estat, etc. I vostè en persona va
retirar 20.000 targetes sanitàries i, entre d’altres, tenim ara
1.860 menors sense targeta normalitzada, no tenen atenció
sanitària normalitzada.

Per tant, nosaltres li demanam, Sr. Conseller, així com han
fet altres comunitats autònomes, com Astúries i Andalusia,
pensa vostè establir unes instruccions que reconeguin el dret a
l’assistència sanitària en els centres del Servei de Salut, per
garantir a aquestes persones immigrants en situació irregular i
que resideixen entre nosaltres, el mateix dret a la cobertura
sanitària que estableix per al conjunt de ciutadans i ciutadanes?
És una pregunta molt concreta. Altres comunitats autònomes ja
li han donat resposta.

I un tercer àmbit de temàtica: nou Hospital de Can Misses.
Tres any de retard, un hospital que es va aturar per complir un
pla d’equilibri econòmic; un hospital recepcionat fa 13 mesos,
que entre altres coses podem resumir que ja ens ha costat 10,5
milions, de moment, de costos financers, de tota la desinversió
que han fet, com el nou centre de salut de Can Misses, com no
fer una adaptació sociosanitària de l’hospital, com renunciar a
una reforma de 12.000 metres quadrats a l’hospital, tot això ens
ha costat 12 milions manco d’inversió. Vostès han decidit treure
l’equipament de mobiliari i han decidit una aportació econòmica
directa de 5 milions. Tot això suma una quantitat de 32,9
milions d’euros i, si això és poc, per a aquest modificat també
consta 22 milions més d’euros en concepte d’IVA, 22. Aquests
conceptes ja sumen 55 milions d’euros de sobrecost.

Clar, com he dit abans, vostè recepciona un hospital fa tretze
mesos i, per tant, ha hagut de començar a pagar i, sap vostè què
ha pagat ja per aquest edifici des de fa tretze mesos? 15 milions
d’euros, 15 milions d’euros. Si vol sumar 55 milions pel
sobrecost del que vostè ha fet durant aquests tres anys i mig li
pot sumar aquí 15 milions d’euros que ha pagat des de
novembre de l’any passat per un hospital que no està obert. I per
què no està obert, Sr. Sansaloni? Avui té l’oportunitat
d’explicar-ho, perquè, entre d’altres coses, encara té concursos
sense tancar i adjudicar: radioteràpia, equipament d’anestèsia i
respiració, l’equipament de monitorització, el sistema Óptima,
l’equipament d’endoscòpia...

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

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, preg silenci, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... o l’equipament de mitjana i baixa tecnologia del nou hospital.
És més, gasta molts de doblers, té fa tretze mesos un hospital
sense utilitzar i el pensa obrir sense neurocirurgia, sense cirurgia
vascular, sense hemodinàmica. 

Per tant, Sr. Sansaloni, li faig una sèrie de preguntes perquè
estam en una interpelAlació: per què varen aturar l’hospital?, per
què un hospital recepcionat fa tretze mesos no funciona?, estan
tots els concursos adjudicats?, quins són els que no ha tancat?,
per exemple, el de radioteràpia?, pensa obrir aquest hospital
sense neurocirurgia hemodinàmica o cirurgia vascular?, i,
sobretot, quan pensa obrir aquest hospital? Perquè obrir un
hospital vol dir atendre urgències, vol dir fer ingressos a
l’hospital, vol dir que hi hagi gent que hi pernocti. 
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I dues darreres preguntes, em pot contestar quina dotació
econòmica en el pressupost de l’any que ve té per adequar
l’edifici actual i per construir el nou centre de salut de Can
Misses? I una darrera pregunta, dia 4 de novembre varen
comunicar a la concessionària l’inici del tràmit d’un nou
modificat a Eivissa, ha signat qualque nou modificat? Aquesta
és la darrera pregunta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern té la paraula el
conseller de Salut, Sr. Sansaloni.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies, Sr. Diputat. Ens
centrarem en la interpelAlació, en la temàtica de la Conselleria
de Salut. Dins els tres eixos que vostè ha emmarcat, em centraré
en el primer dels eixos, que era el tema de les llistes d’espera
sanitàries. Tots els diputats que han seguit la seva exposició
segur que s’hauran adonat que vostè, intencionadament, ha
obviat el nombre de persones que tenen una espera per a una
intervenció quirúrgica o per a una consulta externa. S’ha centrat
exclusivament en el concepte dels dies de demora mitjana que
tenen els ciutadans d’aquestes illes, i la primera de les idees que
a mi m’agradaria destacar és el fet que quan ens comparam amb
la resta de comunitats autònomes, que també publiquen les
seves llistes d’espera, estam dins la mitjana de l’espera dels
ciutadans d’Espanya.

També, si vostè ha obviat el nombre de persones que
esperen dins el sistema públic de salut és perquè
intencionadament vostè, que ha estat conseller de Salut, sap que
sí és veritat que durant el primer any i mig les llistes d’espera es
varen incrementar a la sanitat pública de les Illes Balears, però
ha obviat la reducció que hi ha hagut d’ençà de fa dos anys en
les llistes d’espera. És veritat que vàrem arribar als 17.750
ciutadans en llista d’espera fa ja alguns semestres, però sap que
la darrera presentació de llistes d’espera eren poc més de
14.100. També sap que quan vostè va deixar la llista d’espera
quirúrgica, quant al nombre de persones, la va deixar el mes de
juny amb 13.600 ciutadans en espera. Per tant, diferenciar el
nombre de pacients que estan en espera del darrer tall que vàrem
presentar no difereix tant d’així com ens la vàrem trobar. 

No hem tengut les possibilitats d’incentivar mitjançant
peonada o activitat extraordinària o l’increment de
l’externalització, que per a vostès mai no és privatització de
processos, com vostè va fer el darrer any de legislatura, per tal
de deixar-les millor, però sí li puc dir és que es gestionen les
llistes d’espera d’acord a la priorització clínica, a donar prioritat
als malalts oncològics i a aquells que tenen, segons el cap de
servei, una necessitat més urgent. Ningú que no necessiti una
intervenció urgent ha d’esperar i intentam atendre’l des de la
indicació en aquests trenta dies. 

Per tant, jo crec que intencionadament vostè obvia el
nombre de pacients, i li pos l’exemple de les intervencions
quirúrgiques i de la llista d’espera quirúrgica, perquè ha baixat
substancialment; però també és veritat que si un repassa la
interpelAlació de fa un any, fa un any vostè deia que tot anava
malament, que tot era un desastre i ara s’ha centrat
exclusivament en tres eixos. 

Seguint amb el tema de llistes d’espera li vull dir que vàrem
presentar les proves complementàries, a petició d’alguns mitjans
de comunicació, en pro de la transparència i de donar a conèixer
quina és la situació real. Vostè, en quatre anys que va ser
conseller, mai no ho va fer. 

Per tant, les llistes d’espera lligades a un anàlisi equivocat
que vostè també feia que l’única opció que té el Servei de Salut
és incrementar l’activitat concertada i també errava amb el tema
de Sant Joan de Déu, el que li vull dir, Sr. Thomàs, és que els
hospitals públics d’aquestes illes, i així ja ho he dit en aquest
parlament i ho he dit en compareixença parlamentària a la
Comissió de Salut, vàrem fer més feina el 2013 que qualsevol
dels quatre anys que vostè era conseller quant a intervencions
quirúrgiques i quant a consultes externes. Aquestes són les
dades que surten dels sistemes d’informació, que són els
mateixos que vostè tenia i no els hem canviat. 

Enguany continuam fent feina també per implicar la màxima
eficiència i fer la màxima feina possible en els hospitals públics,
per tal que els ciutadans vegin minvats tant el temps d’espera
com el nombre de ciutadans pendents d’una prova o d’una
consulta externa.

Sr. Thomàs, és important ser precís amb les dades i no
dispersar-se, per tant, vostè sap que qui ha minvat també
l’externalització de processos en l’activitat concertada ha estat
aquest govern, vostè va batre el rècord d’externalització el
darrer any sencer de la seva gestió, l’any 2010, passant a 37
milions d’euros la quantitat d’activitat concertada que feien
altres hospitals que no eren hospitals pròpiament públics. Per
tant, Sr. Thomàs, no em digui que nosaltres l’hem incrementada
perquè la tenim substancialment més baixa. 

Quant al decret de garantia de demora, l’anterior equip,
l’anterior secretari general del Ministeri de Sanitat, ens va
demanar a totes les comunitats autònomes que no féssim cap
passa en temes de decrets de garanties de demores perquè va fer
un grup de feina, en el qual vàrem participar des de les Illes
Balears, per tal de treure un decret de garantia de demora que
anàs més enllà dels cinc processos que teníem inclosos en el
decret de garantia de demora nacional. 
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Em feia referència vostè també en el tema de les peonades.
Aquí exclusivament s’ha pagat activitat extraordinària per
diversos motius, primer, per un tema de prolongació de jornada
en cas que l’activitat quirúrgica no s’hagi pogut acabar en hora
i s’ha pogut pagar aquesta prolongació per acabar aquella
intervenció quirúrgica, la qual cosa també ens ha incrementat el
rendiment de quiròfans que es pot veure en els sistemes
d’informació; en determinades especialitats com puguin ser
cirurgia cardíaca i cirurgia valvular per necessitat, i, també, a un
dels serveis que vostè sap que quan gestionava la sanitat pública
d’aquestes illes dins el mateix hospital de Son Espases es
prestava també mitjançant una activitat concertada amb una
empresa privada i s’ha internalitzat dins el servei públic
mitjançant els nostres professionals. 

També feia referència als menors que han deixat de tenir
targeta sanitària. Ho he dit en aquesta tribuna, ho repetesc avui,
els menors independentment de quina sigui la situació
administrativa dels pares i d’ells tenen les mateixes garanties
per rebre assistència sanitària. Així ho marca el Reial decret
16/2012 i així s’ha de prestar aquesta assistència, ben igual que
si fos un ciutadà espanyol en els casos dels menors. Els
ciutadans en situació irregular sap que tenen dret a l’assistència
d’urgència a les malalties de salut pública, les embarassades i
les patologies de salut mental.

Vostè també feia referència, d’una manera molt clara, al
tema de l’hospital de Can Misses. El que vull dir en aquesta
tribuna és que si Eivissa tendrà un nou hospital és gràcies que
s’ha fet una gestió acurada dels recursos i amb la situació que
ens trobàrem el 2011 els ciutadans han de saber que si s’hagués
gestionat aquesta comunitat a la deriva que vostè, com una part
important de despesa, tenia abocada no hagués estat possible
acabar aquestes obres, vàrem haver de redimensionar l’hospital,
també vàrem haver d’aturar altres. Vostè és conscient que si
hem hagut d’estrènyer tant quant a la despesa, vostè ens va
deixar un hospital a mig fer, Can Misses, un hospital com
Manacor amb un pla director que passava els 8 milions d’euros
adjudicat sense la possibilitat de poder-lo tirar endavant, havia
inaugurat moltíssims centres de salut que havien de començar
a pagar a la nova legislatura i, a més, amb una despesa sanitària
desbocada i sense control no ajustada a la realitat.

Per tant, vàrem haver de fer una gestió acurada dels recursos
i dimensionar el projecte, dimensionar el projecte de Can
Misses segons les necessitats i les realitats econòmiques. 

És veritat que vostè va fer un pla director on incloïa
neurocirurgia, cirurgia vascular i hemodinàmica, però vostè sap
que aquest pla director que vostè feia per als ciutadans d’Eivissa
estava referenciat a una població de més de 180 mil persones,
cosa que ni en aquests moments té ni tampoc no tenia temps
enrere. Per tant, Sr. Thomàs, també li vull destacar que si els
ciutadans d’Eivissa cada vegada estan més a prop de tenir
radioteràpia i és la mesa d’adjudicació la que ha fet tots els
processos i està ben a punt de comunicar l’adjudicació
definitiva, és gràcies que el Partit Popular ha cregut en el
projecte, perquè vostè ni va modificar el projecte inicial ni
estava inclosa la radioteràpia en aquest projecte inicial que vostè
va aprovar. 

Per tant, Sr. Thomàs, l’important és que des de la darrera
interpelAlació fins aquí ja no ho feim tot tan malament, és
important acotar i puntualitzar la gestió sanitària, però també no
crear falses esperances com les que vostè creava quan va
dissenyar un hospital, no tenia ni tan sols les possibilitats de
desenvolupar-hi radioteràpia, això es va fer en el darrer
modificat de Can Misses, i vostè sap que des del mes de juliol
s’han començat a desplaçar determinats serveis, a poc a poc, cap
a les noves instalAlacions de Can Misses i ho farem de forma
gradual per no caure en errors del passat que els mateixos
assistencials de Son Espases es varen queixar quan vostè era
conseller. Dels errors s’aprèn i jo crec que junts ho podem fer
millor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Sansaloni, veig que continua amb la tònica de ser el
conseller més opac que hi ha hagut de Salut, tan opac, tan opac
que la principal empresa pública d’aquesta comunitat no té
memòria des de l’any 2010, no té memòria des de l’any 2010,
un fet impressionant, senyor, i això es fa aposta, és una decisió
política, perquè vostè només ha donat la informació que ha
volgut per dificultar el control de la seva gestió. I vostè ho sap,
perquè d’informació només tenim la que vostè ha volgut donar.
I de llistes d’espera, ni un quadre de comandament mensual, ni
un, i duim tres anys i mig, tres anys i mig.

Per tant, és evident que hi ha hagut una brutal disminució
d’activitat durant molt, molt de temps, molt de temps. Una
decisió política. Perquè vostè fa poc estava satisfet que el primer
semestre d’enguany s’havien fet 28.400 intervencions
quirúrgiques, idò mirin, el mateix espai de temps, l’any 2010, a
Son Dureta se n’havien fet 27.850. Si un fa la resta són 600
intervencions, que és l’activitat de dos dies del Servei de Salut,
de dos dies, i ara tenen set quiròfans més. Aquesta és la millor
dada que vostè ha donat. Evidentment, qui ha aturat l’activitat
a Sant Joan de Déu quasi tres mesos és vostè, i vostè sabrà que
l’ha retirada per qüestions econòmiques. 

Si avui parlam de llistes d’espera és perquè és el principal
problema dels ciutadans en atenció sanitària. No em torni a
repetir que vostè obeeix Madrid, el Govern del Partit Popular,
amb el decret de garanties de demora. Nosaltres teníem un
decret de garantia de demora des de l’any 2006, perquè ho diu
l’Estatut d’Autonomia i ho diu la Llei de salut, i varen ser
vostès els que el llevaren, i els ciutadans no tenen aquesta
garantia, no tenen on anar a reclamar, no tenen on anar, i ara es
dedica vostè a no donar informació, no sabem quantes persones
esperen més de 180 dies. Per tant, és vostè que els ha llevat
aquest dret que marca la nostra llei de salut i el nostre Estatut
d’Autonomia. No s’excusi a obeir Madrid, perquè ho fa perquè
vol. Vostè té la seva competència i ho podria fer perfectament,
però no vol fer-ho. 
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Miri, l’altre dia a Manacor un senyor major ens va dir que
l’havien donat cita per d’aquí a dos anys. Demani... per què és
que no contesta quan de temps es tarda a fer una colonoscòpia
a un hospital públic? Perquè li contestaran vuit mesos, deu
mesos, dotze mesos... per això no ho dóna, tot això ho amaga,
com amaga les dades de proves complementàries, però això
repercuteix en la salut dels ciutadans. És veritat que han baixat
les persones en llista d’espera, però, ha comptat vostè quantes
s’han anat seguint les ofertes que fa la privada per a una prova
complementària? Li acab de dir, han augmentat un 5,8 les
assegurances sanitàries privades, per què es pensa que és? Per
què?, perquè donen un pitjor servei. 22 punts ha baixat la
valoració que fan els ciutadans de les Illes Balears de la qualitat
assistencial del Servei de Salut, i això és una medalla seva. 

Li he fet preguntes, i crec que ja que no dóna informació
tampoc aquí no la dóna, és marca de la casa, li he demanat si
vostè pensa fer un pla de xoc per abordar les llistes d’espera,
perquè supòs que no li agrada que s’hagi doblat la demora per
a una intervenció quirúrgica o triplicat per a una consulta
externa. No ha contestat, entenc que no vol fer aquesta aplicació
informàtica perquè els ciutadans tenguin informació, que no
pensa restituir el Decret de garantia de demora. Li he demanat,
quina productivitat ha pagat per peonades? No ha contestat,
programes, activitat, rendiment enguany, per què en paga.

Tampoc no ha comentat la pregunta de si pensa establir unes
instruccions per reconèixer i garantir a les persones immigrades
l’atenció sanitària de manera regular. Ho han fet altres
comunitats autònomes, com Astúries i com Andalusia, que
tenen les mateixes competències en sanitat que vostè. Vostè va
retirar les targetes, vostè sabrà per què ho va fer, vostè té milers
de persones sense atenció sanitària garantida, i aquestes
mateixes comunitats autònomes els han garantit, a través d’unes
instruccions, l’atenció sanitària, i vostè no ho fa. No ho fa com
tampoc no ha fet...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Thomàs, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... no ens ha dit quan obrirà l’hospital d’Eivissa, no m’ha
contestat quins concursos encara no ha adjudicat -no ha
adjudicat, per exemple, radioteràpia-, quan funcionarà aquest
nou hospital, i si ha signat o si està pendent de signar un nou
modificat a Eivissa. 

He donat unes dades econòmiques que veig que no les ha
desmentit, 55 milions entre sobrecostos financers de la inversió
d’obra, treure el mobiliari, l’aportació econòmica directa o el
sobrecost d’IVA, 55 milions i mig...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs, ha d’anar acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

I per una altra banda ja ha pagat 15 milions d’euros, des de
fa tretze mesos, per un edifici que no utilitza.

Ara vostè té una segona oportunitat per contestar aquestes
preguntes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
el conseller de Salut.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident. Començarem per la part positiva
i és que el Sr. Thomàs ha entrat a reconèixer la disminució de
persones que s’ha produït en les dades de llista d’espera.

M’agradaria també matisar que desconec la font de la
informació quant a l’increment de les assegurances privades que
el diputat ha manifestat. El que li puc dir és que el darrer resum
de l’IDIS, que és l’institut que més prestigi té quant a les dades
d’assegurança privada, el que ens diu és que a l’any 2006 hi
havia un 25% de persones amb doble assegurança i que l’any
2012 es va reduir a un 22% de persones amb doble assegurança.
Per tant, amb aquesta xifra el que és clar és que s’ha reduït.
Avui, aquest institut, que és el que més garantia dóna, no ha
publicat cap memòria, la darrera que té publicada és aquesta que
jo li manifest, és la del 22% de persones amb doble assegurança.
Per tant, Sr. Diputat, el que està clar és que l’IDIS encara no ha
presentat aquesta memòria i veurem l’evolució que té.

Em parla també de ser el conseller més opac quant a la
presentació de llistes d’espera. Li puc dir que he comparegut
cada semestre per presentar les llistes d’espera, vostè no va
comparèixer mai per posar-se davant els mitjans de
comunicació per explicar. També li faig saber que vostè mai no
va presentar les dades de llista d’esperar de proves
complementàries, mai no les va presentar, i fins i tot la darrera
vegada que va presentar les llistes d’esperar no hi va ficar
l’hospital de referència per tal de millorar les dades abans de les
eleccions. Per tant, Sr. Thomàs, no em doni lliçons del que és
ser el conseller més opac.

(Alguns aplaudiments)

Quant a la memòria de 2010, vostè va ser conseller sis
mesos després per poder presentar aquesta memòria i ja li he dit
en reiterades ocasions que no és voluntat del conseller el fet que
no surtin les memòries, de fet haurien d’estar penjades i
publicades.
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De l’increment d’activitat de l’any 2013, també m’ha
reconegut que als hospitals públics s’ha fet i m’ha donat
referència de les 27.880 intervencions quirúrgiques a l’Hospital
de Son Dureta davant les 28.400 intervencions quirúrgiques,
600 intervencions quirúrgiques més, deia que eren dos dies de
feina i també feia vostè referència..., però s’oblidava que vostè
pagava activitat extraordinària i nosaltres hem fet un millor
rendiment dels quiròfans intentant concentrar l’activitat
ordinària.

Em deia que tendrem més quiròfans a l’hospital de
referència, i això és veritat, però tampoc no diu que vostè va fer
desaparèixer tots els quiròfans de l’Hospital General i els va
desmantellar, vostè tenia també quiròfans a l’Hospital General
i els va desmantellar.

Quant al pla de xoc de llistes d’espera, el que feim és una
anàlisi..., ja li hem dit que hem fet una comissió de llistes
d’espera i aquesta anàlisi es va abordant mensualment amb els
directors metges i els responsables del Servei de Salut de la part
assistencial.

Li he explicat també el que eren els serveis que tenim
controlats en què són necessaris els pagaments d’activitat
extraordinària, no li he pogut precisar la xifra exacta, però sí que
li he precisat els serveis que estan inclosos en aquesta activitat
extraordinària i també hem fet referència a l’assistència sanitària
en persones irregulars, repetint que els menors tenen el mateix
dret a rebre assistència que qualsevol ciutadà espanyol.

M’ha fet també menció al tema de Can Misses, li vull
repetir. Si els ciutadans d’Eivissa han pogut veure acabat
l’Hospital de Can Misses ha estat gràcies al fet que hem
redimensionat l’obra i li donaré les xifres generals: amb el
modificat que s’ha fet aquesta legislatura i amb la gestió
acurada dels recursos sap que els 30 anys costaran menys a la
sanitat pública del que costava la penyora que ens va deixar
vostè sense possibilitat d’acabar-lo i, a més, vostè sap que va
deixar també adjudicat el tema de l’Hospital de Manacor sense
poder-lo pagar, sense tenir l’assistència sanitària garantida i un
sistema totalment en fallida i va deixar els nous centres de salut
pendents de pagar dins la nova legislatura.

Vostè sap també que el pla d’usos que feia de Can Misses i
l’increment de serveis assistencials i sanitaris que s’havien de
desenvolupar era un increment per als propers anys i referenciat
a moltes més targetes de les que hi havia. Crec, Sr. Thomàs, que
vostè enganava fins i tot als seus fent-los falses promeses fins
i tot en el tema de la radioteràpia. Si els ciutadans d’Eivissa
tindran radioteràpia serà gràcies a un govern del Partit Popular
perquè vostè l’únic que va preveure era la zona, ni va adaptar el
projecte amb les necessitats estructurals que es tenien, ni tenia
previst quin pla de gestió . Per tant, els ciutadans ni d’Eivissa ni
de Menorca no haguessin tengut radioteràpia i cada vegada
estan més prop de tenir-la.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 11361/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política d'ingressos,
derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 817/13.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 11361/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política d’ingressos,
derivada del debat de la InterpelAlació núm. 817/13.

Per defensar-la i en nom del Partit Socialista té al paraula el
diputat Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
és una pena que com sol ser habitual quan s’ha d’obrir un debat
en aquest parlament sobre una moció dels grups de l’oposició o
sobre una proposició no de llei dels grups de l’oposició, sempre
ens falten responsables del Govern, que són els que tenen la
capacitat de gestió sobre aquests temes. Ara veurem una moció
sobre pressupostos i el conseller d’Hisenda i Pressupostos no hi
és. No és d’estranyar que llavors quan intervé, intervé en funció
del que li diuen o del que llegeix i no del que passa realment en
aquest ple i es permeti el luxe de dir que des dels grups de
l’oposició no feim propostes i que només criticam. És clar, si
quan es fan propostes no hi és, difícilment pot saber si se’n fan
o si no se’n fan.

Passem directament, però, al contingut de la proposta que
duim avui a debat i que és el resultat de la interpelAlació d’ara fa
quinze dies, on el conseller novament ens va demostrar que
quan es parla de pressupostos, quan es parla de política
d’ingressos a aquesta comunitat autònoma no li acaba d’agradar
i a vegades fins i tot es posa un tant nerviós. Mai no entén... i a
nosaltres no ens cap dins el cap com pot no entendre una cosa
tan simple, que quan parlam d’ingressos parlam de tots els
ingressos, no només de finançament, sinó també del REB,
també d’inversions estatutàries, d’ingressos tributaris, tot això
són ingressos que acaben equilibrant la balança d’ingressos i
despeses d’un pressupost en aquesta comunitat autònoma, però
anem per parts. 

Parlem del model de finançament, una aposta d’aquest
govern, una aposta del conseller d’Hisenda, una aposta del
president de la comunitat autònoma on deixen, de certa manera,
la seva credibilitat en mans d’aquesta proposta. Des de
l’arribada del conseller Sr. Marí és una constant la reclamació
de la necessitat urgent de modificar el model de finançament, i
ell, que en el seu moment també diu que mai no ha criticat
l’actual model de finançament de 2009, aprovat i negociat pel
Govern de la passada legislatura, resulta que quan fa
intervencions en aquest ple sí que posa en dubte determinades
coses. 
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Ha arribat a dir coses tan clares com que la nostra comunitat
autònoma hagués complert l’objectiu de dèficit amb escreix
només que el sistema de finançament ens hagués aportat la
mitjana d’ingressos a aportar a la comunitat autònoma. Per tant,
es tracta de reformar el sistema de finançament que és injust
amb les Illes Balears, així ho ha dit de clar el conseller malgrat
que llavors intenta no acceptar aquesta contundència en les
seves declaracions.

Fins i tot ha dit molt clarament que el gran problema que té
aquesta comunitat autònoma des del punt de vista econòmic i
pressupostari és precisament el sistema de finançament, que no
és un problema d’endeutament el que té la comunitat, no és un
problema de dèficit, el que té és un problema de finançament i
està enregistrat al Diari de Sessions, així ho va dir.

Per tant, s’ha de fer alguna cosa segons el seu punt de vista,
i per què s’ha de fer?, ell mateix ho justifica, perquè també en
afirmacions seves ha arribat a dir que aquest sistema de
finançament no ha donat resultat desitjats, almenys en el que es
refereix a les nostres illes. El seu gran argument que justifica la
necessitat de reformar aquest model de finançament rau en el fet
que els ingressos d’aquest sistema arriben a la nostra comunitat
autònoma dos anys després i no s’adeqüen al cicle econòmic de
la comunitat autònoma. Això és una realitat, però o ens adaptam
a això o ens asseguram que realment podrem i necessitam
canviar aquest model de finançament.

Per tant, això és un fet, però és un fet que va ser una
promesa que el Govern de Madrid, el Govern d’Espanya ja es
va encarregar de desmuntar, aquesta possibilitat, en totes les
declaracions que surten de ministres i fins i tot del mateix
president, que ja han assegurat que no veurem -com va prometre
el conseller d’Hisenda- cap tipus de negociació sobre el model
de finançament en aquest 2014, i jo estaria per dir que no el
veurem dins aquesta legislatura.

D’aquí que proposem que d’alguna manera amb la moció
puguem tenir en aquest parlament un debat seriós sobre què
volem en finançament de la comunitat autònoma, quina és la
proposta que es fa per part del Govern, on s’està disposat a
arribar, quin és l’objectiu que es persegueix amb aquesta
reforma del finançament, tot això són coses que poden ser
profitoses, per tant, és necessari que puguem obrir un debat aquí
entre tots, cosa que fins ara desconeixem perquè no sabem què
és el que s’està fent ni fins on s’ha arribat ni fins on s’està
disposat a arribar, i això és una de les propostes que feim.

Un altre tema important és el tema de les inversions
estatutàries. Hi ha un fet que és molt greu en aquest cas i que
sembla que per a aquest govern no té la més mínima
importància. El Govern d’aquestes illes està incomplint una llei
i no s’està fent per error, no és una equivocació a l’hora de
gestionar, és un incompliment intencionat. S’està incomplint la
llei més important de la comunitat autònoma que és l’Estatut de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. En concret, aquesta
disposició transitòria novena on la llei recull un dèficit inversor
de l’Estat a les nostres illes. És molt greu, per tant, que aquest
govern en lloc de defensar els interessos reals dels ciutadans
d’aquestes illes, els interessos de les Illes Balears, el que fa en
realitat és defensar els interessos d’un govern com el del Sr.
Rajoy malgrat que estigui perjudicant greument tots els
ciutadans d’aquestes illes.

Jo li volia fer..., bé, si de cas llavors a la rèplica li recordaré
unes dades concretes sobre el tema d’inversions estatutàries
perquè si no em quedarà algun un punt en el tinter i no vull que
sigui així.

Un altre tema important, el tema del REB. Aquest govern
s’ha permès un luxe que no és perdonable. Està al servei de
Madrid i en contra dels interessos de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, aquest REB, vàlid fins aquest 2014 i resulta
que som al mes de desembre d’aquest 201 4 i del nou no en
sabem absolutament res, res, quan ja hauríem de saber i havia
d’estar fins i tot si era possible aprovat a fi de desplegar
completament els seus efectes a l’exercici 2015, i què tenim?,
res absolutament res, i, què s’ha fet?, poca cosa. I vull deixar
clar que dic “poca cosa” perquè vull creure que, tal com el Sr.
Conseller ha comentat en més d’una ocasió, el primer que
s’havia de fer quan parlam de REB és saber on arriba i quin era
el cost real de la insularitat que per tant ha de recollir això, i ens
ha dit que s’havia fet i que això es té, volem creure la paraula,
però no ho hem vist això... bé, però no és prou clar, sí, sí, es va
enviar un document a la comissió corresponent de treball, etc.,
però no en sabem res més i quan dic -Sr. Camps, no s’alteri-,
que no hi ha una feina real feta en això és que a partir d’aquest
document se suposava que havíem de posar-nos a parlar i a
negociar sobre què és el que necessita aquesta comunitat
autònoma, s’havia d’obrir un diàleg, s’havia d’obrir una fórmula
perquè poguéssim treballar tots i aportar tots a les necessitats de
les nostres illes en aquesta matèria, i això no ha succeït i aquí és
on li dic que desconeixem fins on s’està disposat a arribar
també. El que desconeixem és fins on han arribat les
negociacions, que és el que s’ha fet i en quin punt ens trobam en
aquests moments. 

Passam al darrer punt d’aquestes potes que ja en la
interpelAlació li vaig comentar al Sr. Conseller que eren les que
constituïen el volum muntant global d’ingressos en aquesta
comunitat autònoma, i parlam de tributs. 

En matèria tributària resulta que aquest govern no té cap
credibilitat i no la té perquè pretén des del desconeixement o des
de la voluntat de no aplicar -i això també és greu- preceptes
constitucionals, com poden ser els de justícia i el de progressió
per molt que s’encaparrotin que sí, que la seva reforma fiscal sí
és progressiva.

Vostès en realitat en matèria tributària no sabem el que
volen, un dia protesten perquè Madrid els lliga les mans
perquè... per allò que fa a la capacitat contributiva pròpia i tres
dies després resulta que renuncien a seguir tramitant nous
tributs, independentment que fossin més o menys justos en
aquest cas; i ara ens ve amb una història d’una reforma fiscal
que suposadament ha de permetre que tots els ciutadans surtin
del forat provocat per la crisi i això ho faran gràcies al fet que
segons es manifesta i s’afirma per part del Govern aquesta
reforma fiscal permetrà que arribi a les seves butxaques més del
que hi ha arribat fins ara i, per tant, tendran una capacitat
infinita de consum i d’estalvi, a més d’inversió. Crec que tot
això no és més que una altra falAlàcia, és una... és un...
imaginació d’aquest govern en la seva proposta fiscal que al
final és una estafa.
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Aquí, ara no tenc temps, però en el seu moment, la setmana
que ve tendrem el debat de pressupostos, parlarem de l’articulat,
parlarem més en concret de la reforma fiscal i tendrem
l’oportunitat d’aportar dades que demostraran que efectivament
amb la reforma fiscal no s’és més progressiu, no es diu tota la
veritat, es manipulen algunes afirmacions... que s’estan fent, són
manipulades i que, per tant, és incert que s’apliqui la progressió
i, per tant, que els que més tenen, més paguen. No, com a molt
els que més tenen continuaran pagant el mateix i per tant, no es
provocarà aquesta justícia que hauria de ser la política tributària
en aquesta comunitat autònoma.

Per tant i per acabar, la darrera de les propostes, el darrer
punt de la nostra moció a dia d’avui i molt breument va referit
a una rectificació involuntària i per equivocació per part del
Partit Popular en el que fa referència a les inversions
pressupostàries per al pressupost 2015 en aquesta comunitat
autònoma. El Grup Socialista va presentar esmenes que
quantificaven en 322 milions d’euros la millora en inversió de
l’Estat en aquesta comunitat autònoma, per error el Partit
Popular al Congrés hi va votar a favor, després al Senat
s’encarrega de rectificar-ho. Hauria d’existir una mica de
coherència. S’hauria de defensar realment allò que es...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sr. President... allò que es manifesta en aquest
parlament i no tan sols els portaveus del grup parlamentari, sinó
el mateix conseller i el president del Govern han manifestat la
injustícia que suposava la distribució d’inversió del pressupost
general de l’Estat en aquestes illes. Bé, idò quan s’equivoquen
i voten a favor, que sol ser quan rectifiquen o quan
s’equivoquen o quan encerten, idò aquesta vegada
s’equivocaren i votaren a favor d’aquesta millora de la inversió,
idò ho tornen enrere provocant el desconcert de la societat
d’aquestes illes perquè no entenen a qui defensen i per a qui
treballen vostès.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Donarem suport a aquesta iniciativa als
punts 1, Sr. Boned, al 2, al 3 i al 5, al 4, sobre les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista al pressupost de la
comunitat autònoma, ens hi abstendrem perquè pensam que les
nostres són millors.

Sobre el model de finançament, què hem de dir, què hem de
tornar, un dèficit reconegut per l’Estat de més de 1.700 milions
d’euros cada any en el millor dels casos, 3.400 segons quins
altres balanços comptem, el 15% del PIB, sagnant, sagnant! El
Sr. Montoro diu que res de res, havien dit que el 2014 ho farien
i, Sr. Conseller, res de res. I el Govern del Sr. Bauzá res de res,
no hem aconseguit res de res, però res de res, res de res en
model de finançament. Ho mirem com ho mirem, som els que
més pagam, ho comptem com ho comptem. Per tant, el nostre
suport, Sr. Boned.

Quant al REB. Bé, el REB és un debat cíclic que es
produeixen aquí, havia d’entrar en vigor fa set anys, ha passat
l’1 de març i no el tenim. 20.000 euros dins el calaix, no sabem
dins quin calaix de la comunitat autònoma, però 20.000 euros
d’un estudi de la Universitat, un estudi que no diu res nou del
que ja sabíem. No sabem si tan sols aquest estudi ha arribat a
Madrid, si l’han entregat a qualcú, si l’han presentat, res de res,
però res de res. I això fa referència al nostre model econòmic.
És a dir, en concret enguany dues empreses de comerç
electrònic han fixat el seu centre de distribució, l’han passat de
Mallorca a Madrid. I jo això ho sé de bona mà i és pel model
que tenim, és a dir, perquè els suposa un aranzel del 70-80%. És
així, cream empreses aquí i al final se n’han d’anar a Madrid,
perquè el centre de distribució és més fàcil des d’allà que no els
costos d’aquí. Si tenguéssim un REB com toca i tengués en
compte el model econòmic i el fet insular, això no ho tendríem.

I què hem de dir del REB, de les declaracions del conseller
Sr. Aguiló l’any 2013, que va dir que dia 1 de març de 2014
hauria entrat a les Corts Generals, no hi ha entrat; del Sr. Camps
que va dir que enguany hi hauria un nou REB, res; del Sr. Marí
que va dir que esperava que es reunís la comissió mixta, no
sabem si s’ha reunit, no s’ha reunit, si està convocada; del Sr.
Bauzá que va dir que el Sr. Barceló s’hauria de menjar les seves
paraules, i res de res, REB res de res.

Inversions estatutàries. Bé, el flagrant incompliment de la
llei de lleis, de la llei primera, de l’Estatut d’Autonomia,
disposició transitòria novena. És un incompliment legal, el
Govern incompleix la llei, el Govern de Balears incompleix la
llei, greu, i el Govern de l’Estat també. Molt poca consideració
cap als ciutadans de Balears.

Inversions de l’Estat. Aquests dies arran d’això he repassat
declaracions i debats que hi ha hagut aquí. Jo vaig quedar entre
escandalitzat, horroritzat, o no sé què dir, quan vaig veure que
el portaveu de la Comissió d’Economia, el Sr. Camps, va dir
que Balears és una de les comunitats autònomes que està a la
cua d’inversions de l’Estat el 2011 quant a educació, sanitat i
serveis socials. Bé, no fa falta cap més comentaris, cap, som a
la cua.
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Vaig tenir la sensació de no saber què fer, si participar en
aquest debat, no participar-hi, proposar l’abstenció i al final he
proposat això. Però al final és que tenc la sensació
d’impotència, que el Partit Popular no pinta res ni aquí ni a
Madrid. El PSOE, la veritat, em sap molt de greu, però també
crec que no pinten... és a dir, aquí hi ha unes declaracions del
Sr. Marí que deia que el sistema de finançament del 2001
contenia una clàusula de revisió conforme s’acreditassin els
increments de població que jugava o havia d’entrar en vigor
l’any 2007 i que el Govern del Sr. Zapatero no va aplicar. O
sigui, ni PP ni PSOE, ni PP ni PSOE. Des de l’any 64, ho he
sentit dir al Sr. Marí, però no li he trobat les declaracions en el
Diari de Sessions, però des de l’any 64 tenim un dèficit brutal
quant a inversions, des de l’any 64! És a dir, ni Franco, ni
Suárez, ni el PP, ni el PSOE, ningú de ningú! No pintam un
pebre! No pintam un pebre! 

I jo no sé què han de fer vostès, no sé què han de fer vostès,
però és que no pintam un pebre, tenim un problema estructural
que acaba afectant ni més ni manco que aquells que van a la
consulta mèdica, aquells que van als hospitals, perquè
segurament molts de vostès es poden pagar una consulta
privada, però hi ha gent que no s’ho pot permetre, que no es pot
permetre tenir una consulta privada i ha d’anar al metge de la
sanitat, i això és molt greu, això és molt greu! Hi ha gent que
només pot anar a l’escola pública i ens cauen, ens cauen
damunt. Fa dos mesos vàrem tenir un debat sobre això, jo vaig
estudiar aquest cap de setmana -ja veuen quin cap de setmana!-
per repassar tot això i, clar, és que aquest debat el vàrem tenir
fa dos mesos amb el Sr. Marc Pons, i jo deia, hem de tornar fer
el mateix?, què feim aquí?, debatem, no sé què, remugam, no sé
què i no feim res. Jo estava per proposar al Sr. Barceló, mira, no
intervenim, ens abstenim i deixam de fer..., perquè no sé què
feim! O sigui, duim 40 anys que ni el PSOE ni el PP no han
aconseguit res de res! Som els darrers de la cua quant a
inversions de l’Estat, els darrers de la cua quant a dèficit fiscal
i aquí han governat des del temps de Franco, Suárez, el PP i el
PSOE.

Bé, al final vaig optar per una proposta no tan agosarada, no
vaig (...) el Sr. Barceló i votarem a favor d’aquests quatre punts
del Sr. Boned. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Després d’escoltar les intervencions dels portaveus que m’han
precedit, m’agradaria primer de tot posar en valor la gran feina
i l’encert del Govern de les Illes Balears en la seva política
econòmica, una política econòmica que ha donat un gir de 180
graus a una situació catastròfica, com la que ens vam trobar
l’any 2011, a principis d’aquesta legislatura. Comprenem que
no ho vulguin sentir, però jo crec que convé...

(Remor de veus)

..., convé fer aquesta petita introducció...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Una situació de caiguda dels ingressos, de desgavell de les
despeses, de 1.600 milions en factures sense pagar, de dèficit i
de deute en creixement geomètric. Era important afrontar
aquella situació amb rapidesa i amb molta contundència. Per
una banda era imprescindible reduir despesa i reduir-la de forma
important. I per altra, mirar d’incrementar els ingressos, a fi de
controlar el dèficit i evitar els increments tan desorbitats del
deute. Aquest va ser el nostre objectiu des del principi, objectiu
que a poc a poc aconseguim. Hem reduït les despeses, hem
incrementat els ingressos, tenim el dèficit controlat i estam en
disposició de començar a reduir l’endeutament en pocs anys. I
és un objectiu que hem de seguir consolidant, i seria un retrocés
i un error irreparable tornar enrere de les polítiques
implementades aquests tres anys.

I mentre que l’interès dels partits d’esquerres és incrementar
ingressos i pujar imposts per continuar gastant i continuar la
seva festa, derroches y despilfarros, com han pogut veure
també en tantes propostes que hem fet al llarg dels tres anys en
aquest parlament...

(Continua la remor de veus)

...el nostre interès, senyors diputats...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...el nostre interès és gastar el que sigui necessari i intentar que
els ciutadans hagin de pagar el mínim possible amb els
impostos, per poder cobrir precisament aquestes despeses, però
pagar el mínim possible. No perquè tinguem més ingressos per
malgastar. Hem de continuar, per tant, amb les polítiques
d’austeritat i de fer més amb manco.

Sempre hem pensat que la millor política d’ingressos és la
que ve de l’impuls i la millora de l’economia. I, per tant, des del
principi la nostra principal política d’ingressos ha estat dirigida
a reactivar l’economia, a crear llocs de feina i a crear les
condicions adequades per millorar la inversió empresarial
privada. Si hi ha més activitat econòmica, es creen llocs de
feina, augmenta el consum, les empreses tenen més benefici. I
açò vol dir que més gent paga IRPF, que hi ha més recaptació
d’IVA i hi ha més recaptació de l’impost de societats. La nostra
comunitat l’any 2015 rebrà en concepte de finançament, és a
dir, en concepte d’IVA, en concepte d’IRPF, en concepte
d’imposts de societats, 93 milions d’euros més que l’any passat,
93 milions que corresponen al resultat de l’activitat econòmica
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de l’exercici 2012; per tant, és previsible que millorarem
aquests ingressos per aquest concepte en els propers anys,
precisament perquè la millora de la nostra economia s’ha
produït a poc a poc durant aquests anys. I l’any 2013 ha estat
millor que l’any 2012, l’any 2014 ha estat millor que el 2013 i
l’any 2015 amb total seguretat serà molt millor que el 2014. I
per tant, progressivament i a través del finançament autonòmic,
rebrem més recursos dels que rebíem fins ara.

Aquesta millora de l’activitat també es nota en la recaptació
de l’impost de transmissions patrimonials, l’impost autonòmic
propi més important i el de major pes dins l’estructura
d’ingressos, i que té una relació molt directa també amb
l’evolució de la nostra economia i que demostra també que la
nostra economia va progressant i que va millorant. Idò bé, si
amb aquest impost l’any 2009 recaptàvem només 168,9 milions
d’euros, l’any 2013 n’hem recaptat 234,7, 65 milions més.
L’any 2014, a 30 de setembre ja en dúiem 195,4 milions, que
fent una senzilla regla de tres, ens situaria a finals d’any en uns
260 milions d’euros. És a dir, en només cinc anys la
recaptació..., que avui rallam de política d’ingressos, la
recaptació d’aquest impost, que és un termòmetre molt exacte
de la salut de la nostra economia, haurà augmentat en quasi 100
milions d’euros. És a dir, recaptarem l’any 2014 quasi 100
milions d’euros més en impost de transmissions patrimonials
que l’any 2009, un 55% més.

Són només alguns exemples que demostren l’encert de les
polítiques econòmiques duites a terme per aquest govern. Un
encert, perquè enfora d’allò que deien els agoreros de
calamitats, les polítiques d’austeritat i de control de la despesa,
de pujades molt selectives dels impostos, perquè hem hagut de
fer aquest esforç, hem hagut de demanar aquest esforç als
ciutadans, pujar impostos, ho hem hagut de fer, quan ara ja
podem baixar els impostos, hem sabut aixecar, hem sabut
reactivar i hem sabut impulsar l’economia de la nostra
comunitat autònoma. Per tant, avui Balears està creixent més
que la mitjana espanyola i europea, està creant més llocs de
feina per damunt la mitjana espanyola i europea. I crec, i ho dic
sense por d’equivocar-me, que som la punta de llança de la
sortida de la crisi en aquest moment de l’Estat espanyol.

Per tant, és cert que tot açò és així i és cert també que hi ha
algunes qüestions que no hem pogut resoldre en aquesta
legislatura. I una qüestió que no hem pogut resoldre és
precisament i malauradament, el tema del model de
finançament. I no ha estat per falta de voluntat d’aquest govern
o per falta de voluntat d’aquest parlament, encara que hem de
reconèixer que el PSIB s’hi ha afegit a darrera hora, sempre
havia defensat el model de 2009, però en qualsevol cas des
d’aquí, des d’aquest parlament, des d’aquest govern s’ha fet tot
el possible per modificar, per reformar aquest model de
finançament. I no serà perquè qui primer va reivindicar aquesta
necessària reforma del sistema de finançament en el si del
Consell de Política Fiscal i Financera no fos el nostre president
José Ramón Bauzá; va ser el primer president de comunitat
autònoma que va demanar i va reivindicar la reforma del model
de finançament. I no serà perquè el nostre president no cerqués
aliances amb altres comunitats, Madrid, València, Múrcia, per
tal de presentar altres alternatives més equànimes i més
equilibrades a l’actual model de finançament.

Tenim molt clar que el model de finançament necessita una
revisió i una reforma profunda, i per açò necessitam de tots, de
l’esforç del Govern que l’ha fet i ha intentat convèncer altres
comunitats autònomes, i també l’esforç que hauria de fer
l’oposició. Quantes reunions han fet els responsables del PSIB
amb la presidenta d’Andalusia, per posar un exemple, o amb el
president d’Astúries, que són del seu mateix partit, per tal de
convèncer-los de la necessitat de modificar el sistema de
finançament, quantes reunions, Sr. Boned? A nosaltres no ens
han de convèncer, estam convençuts, estam d’acord, a qui han
de convèncer són als altres. Nosaltres som els primers que
compartim aquesta inquietud. Sr. Boned, vostès convencin els
seus també, han de fer aquesta feina també per poder resoldre de
forma definitiva aquesta qüestió, que malauradament -ja dic- no
es donen avui les circumstàncies i les condicions perquè es
pugui resoldre, malauradament. 

I què hem de dir de les inversions estatutàries? Hem de
tornar repetir que tenim 150 milions d’euros de fons estatutaris
que van arribar a Balears i que vostès es van gastar en despesa
corrent per pagar festes i viatges, ho hem de tornar repetir? Vol
que li digui açò, Sr. Boned? Vol li torni repetir que aquest
govern ha fet l’impossible per evitar haver de tornar aquests
doblers? I que ha hagut de fer pròrrogues, ha hagut de refer
projectes per tal d’evitar tornar aquests 150 milions? Com
podem exigir més inversions estatutàries si tenim encara 150
milions que ballen per la seva falta de diligència, per la seva
negligència, per la seva alegria a l’hora de malgastar els doblers
de tots? I com en aquests cas, doblers que eren per a inversions
productives en aquesta comunitat autònoma. Clar, jo els ho dic
sincerament, jo no parlaria si estigués en el seu lloc,
d’inversions estatutàries, estaria avergonyit de rallar
d’inversions estatutàries quan vostès mateixos són els que les
van malgastar en despesa ordinària i varen evitar que
determinades inversions no es poguessin fer per culpa de la seva
mala gestió.

Podem parlar també del REB, basta repassar l’hemeroteca,
perquè el REB com deia el Sr. Mas, té tota la raó, és un tema
molt recurrent. El 2008 el Sr. Antich deia que hi hauria d’haver
un REB de forma imminent, i emprava aquesta paraula,
“imminent”, vaja que semblava que d’aquí dos dies tindríem el
REB, any 2008. Any 2011, roda de premsa, va presentar dos
paperets dient aquí hi ha les propostes per a un nou REB, any
2011, quan ja acabava la legislatura. Què van fer durant aquests
quatre anys? Què va fer el pacte de progrés per intentar resoldre
el tema del REB? És que no van fer res, no varen fer res. Aquest
govern com a mínim ha tingut l’ocurrència...

(Algunes rialles)

...vaja l’ocurrència, el detall..., no, escoltin, d’encarregar un
estudi integral del cost d’insularitat. Sr. Boned, l’estudi integral
del cost d’insularitat està penjat a internet, el pot llegir, és a la
pàgina web de la conselleria. S’ha fet aquest estudi, que no hi
era, no existia un estudi del cost integral de la insularitat, no
existia, ara el tenim. S’està fent feina, i avui tenim el Fòrum
Balears Competitiva, on hi ha representants tots els sectors
econòmics, empresarials, sindicals, societat civil, administració
pública, etc., que estan debatent aquest informe, altres informes
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i estan recaptant tota la informació per tal de fer una proposta de
REB. D’aquests passos que hem fet durant aquests tres anys i
mig, no se’n van fer ni un a l’anterior legislatura i vostès
insisteixen en el REB! Han fet més via ara que quan vostès van
governar.

Quant a les esmenes presentades pel Grup Socialista a la
reforma fiscal, lògicament tindrem ocasió de debatre-les avui
capvespre i en el ple de la setmana que ve, li diré -ja li puc
avançar- que no n’acceptarem ni una. Miri, unes esmenes que
demostren desconeixement, demostren improvisació i
demostren manca de rigor. Un exemple, un exemple ben
significatiu, han presentat una esmena que demana que
l’increment dels mínims personals i familiars a l’impost de
l’IRPF, en lloc de ser d’un 10%, que és el que demanam
nosaltres, sigui del 30%. Sr. Boned, Sr. Boned, les autonomies
no poden incrementar el mínim personal i familiar per damunt
d’aquest 10%, nosaltres ja descomptam el màxim. El que vostè
ens demana amb aquesta esmena seria ilAlegal, seria ilAlegal, no
la hi podem aprovar per ilAlegal...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, ha d’acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant. Tinc altres exemples d’esmenes, però en
qualsevol cas m’agradaria referir-me -per finalitzar- al darrer
punt, al punt 5 de la moció. Ho hem dit moltes vegades i ho
repetirem les vegades que facin falta. No estam d’acord amb
l’import que ens arriba a Balears quant a inversions públiques
de l’Estat, no hi estam d’acord ni amb aquest pressupost, ni amb
el de l’any passat, ni amb els dels darrers 20 anys, no hi estam
d’acord. Entenem que Balears està mal dotada quant a inversió
pública, però nosaltres ho deim avui quan governa el PP i vostès
no ho diuen quan governa el Partit Socialista. Aquesta és la
diferència i açò és el que fa que vostès no tenguin credibilitat.

Miri, Sr. Boned, el comprenc perfectament, ho té molt
difícil, té difícil fer un discurs creïble en temes econòmics...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor, acabi.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant, eh? Qualsevol comparació entre el que ha fet
el Partit Popular i el que van fer vostès, els deixa en evidència.
Per tant, jo crec que hem d’agrair al Sr. Boned perquè ens doni
l’oportunitat i té moltes més oportunitats..., jo li don les gràcies
per endavant que ens doni les oportunitats, per poder demostrar
i fer la comparativa entre el que vostès van fer i el que nosaltres
hem fet. Gràcies per tant, Sr. Boned, per aquesta nova
oportunitat i esperam que d’aquí a finals de legislatura puguem
continuar explicant les fites econòmiques d’aquesta legislatura
i les fites econòmiques d’aquest govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mas, vagi per endavant
l’agraïment pel vot favorable a quatre dels cinc punts, del quart,
que diu que s’abstindrà, només fer-li una consideració, sé que
som ja prop de les eleccions i cal començar a marcar posicions
i distanciar-se segons de qui, però miri, vostè pareix que
incideix en allò que el PP i el PSOE és tot el mateix, i no, Sr.
Mas, per aquí no puc passar-hi, això és absolutament fals. 

Miri, el Partit Socialista, en el seu moment, va determinar i
decidir que l’antic model de finançament era injust, era molt
dolent, de fet, la comunitat autònoma estava 21 punts per sota
de la mitjana de les comunitats autònomes d’Espanya, Sr. Mas,
i què va fer? Idò, va entendre que més que aplicar els sistemes
correctors que anunciava el Sr. Conseller, i que no eren tan
efectius com pretén fer-nos veure perquè no els aplicarem mai
tampoc en el seu cas ni ells mateixos, va negociar un nou
model, un nou model que no sent el perfecte, no sent el que
necessita aquesta comunitat autònoma, sí va millorar
substancialment i va aportar eines necessàries per dur a aquesta
comunitat autònoma a la mitjana de les inversions en aquest
país. Per tant, no som tots iguals, i cal entendre i posar a cada un
en el seu lloc. 

Sobre que les seves esmenes són millors, jo no ho he dubtat,
de fet jo ja li he dit, en ponència he votat a favor de totes les
seves esmenes, igual que ho ha fet el seu portaveu a les nostres.
Crec que si ells ens hagués presentat una esmena que
incorporàssim a la negociació al marge de les nostres les del seu
grup hauríem acceptat. Que són millors, és interpretable, però
bé, la seva decisió és lliure i, per tant, d’acord amb el que
vostè... no d’acord, però acceptam el que vostè planteja.

Sr. Camps, miri, vostè, com acostuma, comença fent una
mica d’història, perquè arguments en té pocs, posa per davant
totes les bondats de la política econòmica d’aquest govern, i la
política econòmica d’aquest govern en matèria d’ingressos és un
fracàs rere l’altre. Aquesta és la història d’aquesta legislatura en
matèria d’ingressos, fracàs amb el nou model de finançament,
per a 2014, i no existeix, i veurem què passa el 2015,
compromís del Sr. Conseller d’Hisenda; inversions estatutàries,
tres anys sense rebre res, ni un euro, no ha fet ni un sol projecte
que és l’obligació, vostès no compleixen l’Estatut d’Autonomia,
vostès no el compleixen, miri, vostè diu que no li he de parlar,
no, no, jo li parl, li reclam i li exigesc que compleixi l’Estatut,
paràgraf 2, “per fer front a aquest compromís inversor el Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears proposarà al
Ministeri d’Economia i Hisenda els convenis oportuns per a
l’execució dels programes i les accions estatals sobre R+D+I,
transports, medi ambient, ferrocarrils, carreteres, obres
hidràuliques...” i tot el que vostè vulgui. Què ha fet vostè? Què
ha fet el seu govern? Res, absolutament res. 
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(Se sent una veu de fons inintelAligible)

A vostès els hauria de caure la cara de vergonya, tres anys
sense fer absolutament res. I de què em parla?, de què em parla?

Miri, diu que nosaltres ens hi sumam ara, 4 de febrer, Ple en
aquest parlament, s’aprova una proposta del Grup Popular amb
esmenes del Partit Socialista, en el punt 2, “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat que el nou model de
finançament tengui efectes retroactius des del dia 1 de gener de
2014", que es el que deia el Sr. Conseller, o demanava. Què ha
fet aquest govern? Res, res, incomplir una proposta seva. 

Punt 5, “El Parlament insta el Govern de l’Estat que la
reforma del sistema de finançament respecti el principi
d’ordinalitat”, ja d’això ni en parlam, perquè si no parlen de
millorar el sistema ja parlar d’ordinalitat se’n va a extrems
inconfessables. I punt 7 -li pos tres exemples-, “El Parlament
considera necessari que els diferents grups que el conformen
disposin de la informació suficient sobre el procés de
negociació”. No en sabem res, ho amaguen tot, diuen que tenen
reunions, diuen que fan coses, el resultat segueix en zero, què
vol dir? Que poca cosa fan, que no fan pràcticament res.

Vostè ens diu que nosaltres volem incrementar els ingressos
per via tributària per continuar en festes, ja s’hauria d’acabar
això, Sr. Camps, si és que no són els més indicats, és que cada
vegada tenen més gent tancada a la presó per les seves festes,
què punyetes ens parla de festes del Grup Socialista? Si són
vostès els que tenen la festa. 

(Alguns aplaudiments)

Si molt prompte les festes de Nadal podran vostès anar a la
presó a celebrar-les amb tots els que tendran allí, que és on
estaran més tots junts...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... i vostè ens parla de festes, hauria de tenir una miqueta de
vergonya, simplement això, una miqueta de vergonya.

I ens parla d’imposts vostè, vostè no deu recordar... no se’n
recorda perquè no li interessa, no li interessa recordar qui ha fet
la pujada gran d’imposts en aquesta legislatura, si han estat
vostès!, si ha estat el seu partit; i ara ens vénen amb una
suposada rebaixa que no arriba ni tan sols al que trobaren abans
en tema impositiu, no hi arriba, Sr. Camps, faci comptes, faci
comptes, sumi, resti i deixi, faci el que cregui oportú, no hi
arriben, falsegen la realitat, manipulen els ciutadans i tot això ja
s’ha d’acabar i no es pot fer.

Miri, ja fa temps, no és nou, eh?, això és de l’any passat, és
del mes d’octubre, fins i tot el Fons Monetari Internacional li
deia, suggeria a Espanya una reforma fiscal perquè paguin més
els més rics, i això, Sr. Camps, no està passant, no està passant.

Vostès apliquen, i li pos un exemple -vaig acabant, Sra.
Presidenta ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara li ho anava a dir, per favor, acabi. 

EL SR. BONED I ROIG:

Li pos un exemple ràpid, vostè aplica deduccions per la
contractació d’assegurances mèdiques privades, apliquen
deduccions, i al mateix temps cobren a tots, independentment
del seu salari?, no, hi ha unes petites excepcions, però és poca
gent i als més necessitats, que hi estam d’acord, però per un
altre costat, guanyis el que guanyis, tant si guanyes 18.000 com
si guanyes 2 milions, t’has de pagar una targeta sanitària. Això
és... això...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... això és normal? No, no és normal. No, la targeta sanitària no
és el DNI, Sr. Conseller...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar. 

EL SR. BONED I ROIG:

... amb vostè tornam al mateix, el DNI són uns números que
l’identifiquen a vostè, vostè sempre parla...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, no pot intervenir. 

EL SR. BONED I ROIG:

... de números, però jo quan parlam de persones vostè no sap
què contestar i continua parlant de números, DNI, números, no!,
nosaltres persones, salaris, despeses...

(Alguns aplaudiments)

... buscar com afavorir els que tenen necessitats, Sr. Conseller,
no, no números de DNI, no, i més quan aquest números són
falsos perquè el DNI almenys dóna alguna cosa que et serveix
per a qualque cosa, la targeta no serveix per a res perquè
exactament el mateix teníem abans d’aquesta targeta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned. 
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EL SR. BONED I ROIG:

...abans de cobrar 10 euros fèiem el mateix que ara, l’únic que
fan vostès és cobrar més per donar un servei pitjor, perquè vostè
que parla que la seva reforma és tan beneficiosa resulta que no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned. 

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, ja. 

EL SR. BONED I ROIG:

... no serveix per a res perquè, entre d’altres coses, no té ni
per atendre correctament als pacients d’aquesta comunitat
autònoma, ni per a això, no té ni per contractar anestesistes, el
Sr. Sansaloni parlava, però el que no diu és que, per exemple, a
Eivissa cada vegada la llista d’espera per a cirurgia, per a
operacions quirúrgiques és més alta perquè no hi ha ni un
anestesista que pugui assistir-hi. Senyors, és vergonyosa la seva
política, i encara la justifiquen, no tenen vergonya.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned. 

(Alguns aplaudiments)

Passam a la votació i entenc que hi ha votació separada... 

Ah! Sí, Sr. Pastor, digui?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, presidenta. Demanaria votació separada del punt
4. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Del punt 4? D’acord. Si cap grup no s’hi oposa faríem una
votació conjunta dels punts 1, 2, 3 i 5. Ara passam... 

Senyors diputats, passam a la votació dels punts 1, 2, 3 i 5,
d’acord? Començam a votar. Votam.

Queden rebutjats per 34 vots en contra i 22 a favor.

Ara passam a la votació del punt 4. Començam a votar.
Votam.

Queda rebutjat per 34 vots en contra, 16 a favor i 6
abstencions.

IV.1) Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 3837/14, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, de transparència, bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon als
debat de la presa en consideració de proposicions de llei. En
primer lloc, debatrem la Proposició de llei RGE núm. 3837/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, de transparència,
bona administració i de bon govern de les Illes Balears.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista per fer
la presentació de la proposició de llei, té la paraula la Sra.
Lourdes Aguiló, per un temps de quinze minuts. 

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Em correspon avui presentar la proposició de llei de
transparència, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears, que el meu grup va presentar el passat mes d’abril,
que s’ha de sotmetre a aquest debat de presa en consideració per
fer-ne possible la tramitació parlamentària. 

Una vegada més, he de començar per dir que avui i ara no és
el moment d’analitzar en profunditat el seu contingut ni de
decidir sobre cada una de les obligacions i mandats que s’hi
contenen, és simplement el moment de decidir si tramitar
aquesta proposició de llei respon o no a l’interès general, si
respon o no a les demandes de la ciutadania, si amb la
tramitació d’aquesta proposició de llei farem possible la
introducció a la nostra legislació vigent d’una normativa que és
necessària per fer efectiva la nova forma d’exercir la política
que la ciutadania reclama. Aquest és el debat que ara hem de
dur a terme.

Amb caràcter previ, cal recordar que durant la legislatura
passada es va tramitar i finalment es va aprovar, pràcticament
en el darrer minut, la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, una llei
l’aplicació i el desplegament de la qual havia de correspondre
al govern que sorgís de les eleccions autonòmiques de 2011,
l’aplicació i el desplegament de la qual havia de correspondre,
per tant, al Govern del Partit Popular. I, malauradament, la Llei
4/2011 no ha donat els fruits que s’esperaven o els ha donat
molt parcialment pel fet que el Govern del Partit Popular s’ha
mostrat tal com és i s’ha limitat al compliment formal dels
mínims coincidents amb la normativa de transparència estatal.
Ho han fet per obligació, això s’ha vist ben clar, ho han fet
obligats per la cadena d’escàndols de corrupció que dia rere dia
han anat aflorant, en els quals els principals inculpats han estat
membres destacats del Partit Popular i, fins i tot, el propi partit.

Quan el Partit Popular es veu estret fa operacions de
maquillatge i tots aquests escàndols varen determinar
l’aprovació d’una llei de transparència estatal, just en el moment
que el Govern de les Illes Balears tramitava un projecte de llei
per podar i reduir la Llei de bon govern de les Illes Balears. El
Govern de les Illes Balears es va veure obligat a guardar dins un
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calaix el projecte de llei mutilador, i tot i que s’ha entestat a
ignorar la vigència de la llei autonòmica i a no complir-la, es va
veure obligat a donar compliment a la llei estatal, una llei de
mínims que al Govern de les Illes Balears no els ha quedat més
remei que complir.

I podem fer aquestes afirmacions perquè en aquesta cambra
hem constatat que el Govern s’ha negat, amb el suport de tot el
Grup Parlamentari Popular, a dur a terme el desplegament de la
llei autonòmica de la bona administració i del bon govern, fins
i tot d’aquells aspectes en què la llei establia uns terminis per
dur a terme aquest desplegament. En aquesta cambra tenim
constància de la negativa del Govern a dur a terme el
desplegament reglamentari de la llei vigent i de la negativa del
Grup Parlamentari Popular a instar aquest compliment, perquè
això va quedar molt clar en el debat de la interpelAlació i de la
moció presentada pel meu grup parlamentari i així consta en el
Diaris de Sessions de dia 28 d’octubre i de dia 11 de novembre
passats. 

És així que els he de confessar, senyores i senyors diputats,
que no tenc moltes esperances que aquesta proposició de llei
superi favorablement aquest debat i se n’aprovi la tramitació
parlamentària. Tot i així, com que crec fermament que aquesta
és una bona proposició de llei que respon a les demandes de la
ciutadania i també crec que al Partit Popular li cal un gest de
responsabilitat sobre aquesta qüestió, i ja que l’esperança és el
darrer que s’ha de perdre, demanaré el suport de tots els grups
parlamentaris i de tots els diputats i diputades d’aquesta cambra,
també els diputats i diputades del Grup Popular, perquè aquesta
proposició de llei es pugui tramitar i aprovar durant aquesta
legislatura. 

Actualment la ciutadania és més exigent que mai quant a la
gestió de Govern i el funcionament de les institucions
democràtiques. És cert que no es qüestiona el sistema, però sí el
funcionament de les institucions, i vol garanties, vol estructures
i sistemes que assegurin que totes les decisions que prenguin els
governants, totes les actuacions que duguin a terme els càrrecs
polítics responguin sempre a l’interès general i mai al particular.

La corrupció ha passat a ser una de les principals
preocupacions de la ciutadania, tal com va quedar ben palès en
les darreres enquestes del CIS, per això, és imprescindible que
aquest parlament elabori i aprovi una llei que serveixi de mur de
contenció per a pràctiques corruptes i per a les males pràctiques
en general, no només en l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears sinó a totes les administracions,
entitats i institucions públiques de les Illes Balears. I aquest és
el primer objectiu d’aquesta proposició de llei, ampliar l’àmbit
d’aplicació perquè abasti totes les entitats públiques de les Illes
Balears, cosa que actualment la llei vigent no fa. 

Hem de recordar que el dret a una bona administració, el
dret de la ciutadania a gaudir de serveis públics de qualitat i que
les administracions públiques de les Illes Balears tractin els seus
assumptes de forma objectiva i imparcial i en un termini
raonable; el dret d’accés a arxius i a registres, i també el dret a
accedir a la funció pública en condicions d’igualtat, també per
al personal interí, i segons els principis constitucionals de mèrit
i capacitat, com també a participar de manera individual o
colAlectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la
comunitat autònoma i també en els assumptes públics en

condicions d’igualtat, directament o mitjançant representants,
són drets reconeguts per l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, els articles 14 i 15, que s’han de desplegar mitjançant
una llei d’aquest parlament. 

Durant la passada legislatura es varen desenvolupar tot un
seguit d’actuacions encaminades a assolir aquests drets, i es va
aprovar la Llei 4/2011, de 31 de març. Però aquesta llei s’ha
quedat curta, fonamentalment per la negativa del Govern a
desplegar-la i donar-li compliment. Per això, cal una llei que
disposi d’un règim disciplinari que penalitzi l’incompliment. No
en queda d’altra, no queda més remei que establir garanties per
al compliment de la llei, molt especialment quan, com hem
pogut comprovar, tenim un govern que no sent obligat a
complir-la, ni tan sols quan els mandats són imperatius i
sotmesos a termini. Davant un govern incomplidor cal un règim
disciplinari que sancioni l’incompliment. 

De l’àmbit d’aplicació ja n’hem parlat. La llei vigent té com
a àmbit d’aplicació únicament el Govern i l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus alts càrrecs i
ens que s’hi vinculen. Això també s’ha de canviar, cal ampliar
l`àmbit d’aplicació a totes les administracions, entitats i
institucions de les Illes Balears. Cal ampliar l’àmbit d’aplicació,
per exemple, a aquest parlament, els consells insulars, els
ajuntaments, a la Universitat de les Illes Balears, etc. Aquesta
és la intenció d’aquesta proposició de llei.

Durant la tramitació parlamentària de la llei vigent algunes
qüestions, inicialment previstes en el projecte de llei aprovat pel
Consell de Govern, varen decaure en benefici de l’assoliment
del màxim consens possible entre els grups parlamentaris.
Actualment, però, s’ha fet ben palès que cal recuperar, concretar
i fins i tot ampliar tots i cada un dels mandats de transparència,
participació ciutadana, rendició de comptes, avaluació de
polítiques públiques i altres obligacions que es contenen en
aquesta proposició de llei. 

L’aplicació pràctica de la llei vigent o l’escassa aplicació,
duites a terme pel govern actual, com també tots els
esdeveniments posteriors vinculats a les investigacions de casos
de corrupció que afecten de manera molt particular càrrecs i
persones vinculades al Partit Popular i, fins i tot, el propi partit,
fan necessari revisar la legislació vigent en matèria de bona
administració i bon govern en el sentit que el meu grup pretén
amb aquesta proposició de llei, no només per incrementar
l’àmbit d’aplicació de la llei a totes les institucions i entitats
públiques de les Illes Balears, imprescindible per tal d’assolir i
estendre a tots els àmbits públics de la nostra comunitat
autònoma els objectius de bona administració i bon govern, de
transparència i de govern obert que es contenen en aquesta
proposició de llei; sinó també per establir més obligacions quant
a transparència, més obligacions quant a l’obertura de dades,
més obligacions quant a la participació ciutadana, més
obligacions quant a l’avaluació de les polítiques públiques i més
obligacions quant a la rendició de comptes. 
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En aquest sentit, aquesta proposició de llei té per objecte
garantir de manera efectiva la total transparència en la presa de
decisions i en l’activitat de l’administració autonòmica, de les
entitats del sector públic que s’hi vinculen i, en general, de les
institucions i administracions públiques radicades en el territori
de les Illes Balears. El dret dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears a accedir a la informació que estigui en poder de
l’administració autonòmica, de les entitats del sector públic que
s’hi vinculen i, en general, de les institucions i administracions
públiques radicades en el territori de les Illes Balears amb
garantia de veracitat i objectivitat. La participació ciutadana,
com a mecanisme d’impuls de la democràcia representativa,
per aconseguir una efectiva connectivitat dels ciutadans i
ciutadanes amb els seus representants, fomentada tant des del
punt de vista cívic com des del punt de vista institucional, en la
definició de les polítiques públiques i en la presa de decisions
que s’hauran de basar en processos de govern obert, tal com
defineix aquesta proposició de llei. 

Com a complement necessari per establir el govern obert, la
llei també preveu mecanismes perquè l’administració pública es
doti d’estructures i de procediments simplificats i innovadors
que la facin més propera i accessible a la ciutadania a la qual
han de servir. Recull els principis i definicions imprescindibles
per a la bona aplicació de la llei i estableix els procediments i en
fixa els terminis i en regula els efectes dels incompliments.
També estableix mecanismes que assegurin l’avaluació de les
polítiques públiques i la rendició de comptes. Però tot això no
és suficient, cal introduir garanties d’aplicació i per això la
proposició de llei preveu dos sistemes de garantia i control, que
assegurin l’acompliment dels mandats que es contenen a
l’articulat, i per això es proposa: primer, que el control de
l’aplicació d’aquesta llei s’encomani a un òrgan extern, en lloc
d’un òrgan intern, com passa ara, enlloc d’un òrgan que està
vinculat a la Conselleria d’Administracions Públiques, es
preveu que s’encomani a un òrgan vinculat al Parlament a través
de la Sindicatura de Comptes, l’Oficina de Transparència i
Avaluació Pública de les Illes Balears. Es tracta de garantir-ne
l’objectivitat i la independència.

I segon, l’establiment d’un règim disciplinari i sancionador
que penalitzi els incompliments de les previsions de la llei;
tipifiqui les conductes infractores per a les quals s’estableixen
sancions i reguli també un procediment sancionador la
tramitació del qual s’encomana a l’Oficina de Transparència i
Avaluació Pública com a garantia també d’independència i
objectivitat.

En definitiva, la tramitació d’aquesta proposició de llei ens
permetrà disposar d’una legislació més àmplia i més concreta en
l’establiment dels drets dels ciutadans i sobretot en les
obligacions de les entitats públiques i dels càrrecs públics als
quals s’encomana la gestió dels interessos de la ciutadania.

Ens permetrà disposar d’una norma que contendrà les
obligacions de transparència, bona administració i bon govern
que actualment recull la normativa comparada més moderna.
Perquè han de saber, senyores i senyors diputats del Grup
Parlamentari Popular, que pràcticament tots els mandats que es
contenen en aquesta proposició de llei han tengut el suport del
Grup Popular o del Partit Popular, com a mínim a un altre indret
de l’Estat espanyol, em referesc a la comunitat autònoma
d’Extremadura, on també governa el Partit Popular. A

Extremadura s’ha aprovat una llei de transparència molt
semblant a la que es conté en aquesta proposició de llei, ara
tendrem l’oportunitat de saber si les mesures de transparència,
bona administració i bon govern que es contenen en aquesta
proposició de llei compten també amb el suport del Partit
Popular de les Illes Balears o no; podrem comprovar si realment
el Partit Popular creu en la necessitat de governar d’una manera
més transparent i oberta, com reclama la ciutadania, o si no hi
creu en absolut, i es limita a aprovar mesures de transparència
únicament quan no li queda més remei, com ha fet a
Extremadura el president Monago, el qual, segons hem pogut
constatar posteriorment, allò de la transparència i de les bones
pràctiques no és precisament el seu fort.

No crec, senyores i senyors diputats del Grup Parlamentari
Popular, que el Partit Popular de les Illes Balears sigui gens
sensible amb el tema que avui ens ocupa, estic convençuda que
si no se senten obligats a fer-ho, preferirien no donar suport a la
tramitació d’aquesta proposició de llei. A vostès, com a
conservadors que són, els agrada molt més la vella manera de
fer política, la política dels privilegis, la política obscurantista,
la política clientelar, la política que els permet posar l’interès
particular per sobre de l’interès general, com en el cas del
funcionari interí de Menorca el qual pretenien dur a Mallorca
únicament per un interès electoral del Partit Popular.

Però, senyores i senyors diputats, el temps de la vella
política s’ha acabat i com més prest se n’adonin, com més prest
ens n’adonem tots que això és això, millor ens anirà a tots. Si
més no serà millor per als ciutadans els quals ja no permetran
que es pugui governar de cap altra manera. Per això mantenc
l’esperança que el Grup Popular, obligat per les circumstàncies,
doni suport a la tramitació d’aquesta proposició de llei, perquè
entenc que no els queda més remei, a parer meu no els queda
més remei que fer-ho si no volen perdre la poca credibilitat que
els queda, si volen recuperar una mica de credibilitat han
d’acceptar avui mateix que es tramiti aquesta proposició de llei,
perquè la lluita contra la corrupció comença per aquí.

Esperam que tots els membres d’aquesta cambra ho tenguin
prou clar i que aquesta tramitació es pugui iniciar
immediatament durant aquesta legislatura.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Conseller?

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

Sí, Sra. Presidenta, per demanar un torn incidental.
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LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò obrim qüestió incidental. Té la paraula el
conseller d’Administracions i de Funció Pública, sense limitació
de temps.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada. Bien, en
primer lugar, le diré que el monopolio de la lucha por la
transparencia creo que no la tienen ustedes, como mínimo nos
dejará compartirla al resto de los grupos de esta cámara, y a los
hechos me remito; es decir, mucho hablar de transparencia,
muchas propuestas, pero la realidad es que las evaluaciones
independientes que se han hecho sobre transparencia a ustedes
les daban un 56,3 y a nosotros nos dan un 93%, un 56,3 en el
2010, un 93% en el 2014. Por tanto, eso son hechos concretos
y no palabras, cosas concretas sobre transparencia, aplicación de
medidas concretas que ha hecho este gobierno. Por tanto, creo
que en este tema, por mucho que se intente valer de tópicos y de
prejuicios en mantener que ustedes son los que tienen el
monopolio de la transparencia, a los hechos me remito y esa es
la realidad.

Mire, hago uso del derecho al turno incidental en materia de
transparencia porque es un tema que al Gobierno le ha
preocupado, le sigue preocupando y le seguirá preocupando.
Hemos intentado en este tema explicarle, por activa y por
pasiva, todas las acciones que se han llevado a término en
aplicación de la Ley 4/2011 y de los problemas que se ha
encontrado el Gobierno a la hora de aplicar esta ley, se lo hemos
explicado aquí y lo hemos mantenido. Hemos mantenido
también la postura positiva con ustedes, intentar comentar todas
las cuestiones que hubiese sobre esta materia y la posibilidad de
que se pudiese abrir un tiempo de consenso, de espacio de
debate sobre esta materia. Y creo que con esta proposición de
ley pues es un momento adecuado y, por tanto, como Govern,
les digo que me parece adecuado abrir este debate porque los
ciudadanos solicitan a los poderes públicos más acciones en
materia de transparencia, una acción en positivo en materia de
transparencia y que no se dedique solamente a ser meras normas
escritas que no se puedan cumplir, o retahíla de normas que ya
existen, sino normas concretas.

Creo que no podemos frustrar la legítima aspiración de los
ciudadanos a que los gobiernos sean más transparentes, pero
más transparentes de verdad, y ya le digo, nosotros lo hemos
demostrado con hechos de evaluaciones independientes, no
simplemente con retórica y con palabras que no dicen nada más
que intentar atacar al adversario. Y yo creo que los ciudadanos
nos piden que en estos temas no nos tiremos los trastos por la
cabeza, sino que, como mínimo, intentemos normas que sean
aplicables, que estén de acuerdo con el resto del ordenamiento,
que no sean mera reiteración de otras normas.

Decirle que, usted lo sabe perfectamente, y la prueba más
evidente que sabe perfectamente que la ley 4/2011 que se
aprobó, pues hay muchos aspectos que no son aplicables, es que
ustedes presentan aquí una enmienda a la totalidad a su propia
ley, y la presentan porque saben perfectamente que no es
aplicable, que hay muchos aspectos que no lo son. Hay otros
que sí que lo son, y le hice una lista de todos los aspectos de los

procedimientos, de la simplificación administrativa, del acceso
a los ciudadanos, del portal de transparencia, etcétera, que sí lo
son. Ustedes aprobaron esa ley en el último momento y la
aprobaron hasta incumpliendo la ley; es decir que la Ley de
buen gobierno se saltó el trámite preceptivo de la Ley del
Consell Consultivo que le decía que debía estar sometida al
informe preceptivo del Consell Consultivo, se saltaron hasta la
norma que establece las normas de buen gobierno y de buena
administración, un elemento sustancial, básico para la validez
de esa norma. No sé por qué lo hicieron, seguramente se lo
saltaron porque sabían que si llevaban su ley al Consejo
Consultivo les iban a decir: esto es inaplicable, esto ya está
puesto en otra normativa, esto contradice otra normativa,
etcétera. Por eso no lo hicieron, lo hicieron en el último
momento porque les interesaba un titular.

Y yo creo que los ciudadanos de esto sí que están cansados,
están hasta las narices de sacar titulares que después sus
derechos reales y efectivos no se puedan cumplir, de eso sí que
están cansados. Y por tanto, lo que quieren son normativas que
se puedan cumplir, normativas sencillas que no sean una
retahíla de repetición de normas que ya están reguladas, de
derecho de acceso de los ciudadanos a determinada
documentación que está establecido en un montón de
documentación.

Ustedes, de su norma, de su propuesta, le reconozco que hay
aspectos positivos y le reconozco que hay otros aspectos que
puedo no estar de acuerdo, que puedo discutir y, por tanto, lo
que creo es que debemos abrir ese plazo de debate, de debate
que no sea un debate de a ver quién pone más cosas porque así
parece que es más transparente, aunque sepa en el fondo que lo
que pone no se puede cumplir. Yo creo que eso no sería serio,
no sería responsable y lo que hacemos es crear normas que
frustran a los ciudadanos, porque les decimos que van a hacer
un montón de cosas y en el fondo, al final, frustramos esa
expectativa que crea la ley.

Por tanto, estamos de acuerdo en mantener esa necesidad de
ese debate, es más, su propuesta, como he dicho, viene a
confirmar lo que les hemos venido diciendo, que la norma, la
Ley 4/2011 no se puede cumplir. Usted echaba en cara al
Govern que, bueno, que solamente han cumplido lo que era
obligatorio por la ley del Estado; esa afirmación usted sabe que
también, lo sabe porque conoce la ley, que no es cierta, que es
totalmente de cara a la galería, no es verdad sencillamente
porque la Ley de transparencia del Gobierno central se aprobó
en diciembre de 2013 y todas las actuaciones del Govern pues
llevan muchísimo más tiempo realizándose, las evaluaciones
han sido anteriores y por tanto lo que usted ha dicho carece de
todo tipo de fundamento. El Govern tira adelante las acciones
de transparencia por convicción política de tirar adelante las
acciones de transparencia, no lo hace por aplicación de la ley
del Estado, porque ya le digo, la aplicación de la ley del Estado
se publicó en diciembre de 2013 y, por cierto, algunos artículos
entran en vigor mañana,. Por tanto, eso carece absolutamente de
sentido.
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El texto que ustedes presentan, es verdad, es un texto denso,
yo creo que es excesivamente extenso; cogen elementos de la
Ley de Extremadura; cogen otros elementos de la Ley
autonómica vigente y de la Ley estatal y hacen un refrito, de las
cuales hay ideas positivas y otras de las cuales difiero.

Por tanto, manifestar que queremos por parte del Govern
actualizar y modificar la Ley 4/2011, que sea hacerla coherente
y coordinada con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno del Estado; que sea una norma de
verdad práctica; que la aplicación real de los derechos de los
ciudadanos no sea una mera retórica; que haya mayores
exigencias de transparencia, porque yo creo que los ciudadanos
en este momento nos piden a todos mayores exigencias de
transparencia, pero mayores exigencias reales, no la discusión
y el tirarse los trastos por la cabeza sobre quien es más
transparente, quien tiene más casos, desgraciadamente, de
corrupción, y si no que de verdad pongamos, con verdadera
voluntad de diálogo y de compromiso con los ciudadanos, con
verdadera..., no con meros gestos, una normativa que de verdad
sea aplicable y que tenga garantizada esa permanencia en el
marco normativo de esta comunidad autónoma y que sea
aplicable gobierne quien gobierne.

Y por tanto, le manifiesto, pues, esa voluntad por parte del
Govern. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té el torn de paraula la Sra. Lourdes Aguiló, dins el torn
incidental, té cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sr.
Conseller. Li he d’agrair que donin suport a la tramitació
d’aquesta llei, a mi em consta que no ho fan per convenciment,
sinó obligats per les circumstàncies, però tot i així li ho agraesc
i no em dol demostrar la meva satisfacció.

Sr. Conseller, nosaltres no compartim amb vostès la seva
manera de lluitar contra la corrupció ni d’aplicar sistemes de
transparència, no ho compartim. Vostès venen aquí cada vegada
a dir que gràcies a les darreres..., les darreres avaluacions han
estat positives, és veritat, en tema de transparència, i que venen
aquí a dir que ha estat gràcies a vostès, però, no, és que no ha
estat així.

Miri, és cert que nosaltres vam arribar i ens vam trobar que
no hi havia res en aquesta matèria de Govern obert i llavors ens
vam haver de posar a fer feina a la DGT, que és la Direcció
General de Telecomunicacions, perquè establís els sistemes que
permetessin després establir sistemes de transparència, i vostès
es varen trobar amb la feina feta. Tota la feina prèvia es va fer
durant la passada legislatura, es varen posar les bases, es va
aprovar la llei i sí, va ser en el darrer moment, però, què passa,
què quan una llei s’aprova en el darrer moment aquesta ja no
l’ha d’acomplir el Govern que ve? No és així, les lleis s’han
d’acomplir, les lleis s’han d’acomplir, totes, les que ara
aprovarà el Parlament durant aquest temps que queda, la de
pressuposts que s’aprovarà enguany, les que s’aprovaran en el

mes de gener, que es declararà hàbil justament a posta, les que
s’aprovaran en el mes de febrer i en el mes de març s’han
d’acomplir i les han d’acomplir els que venen, i això és així,
això és així, pel principi de legalitat el qual consagra la
Constitució, article 9.3, les lleis s’han d’acomplir.

I no em digui que aquesta llei no es pot acomplir, perquè tots
i cadascun dels punts que vàrem dur a la moció de dia 11 de
novembre eren de desplegament reglamentari, d’acords o
decrets del conseller o del Consell de Govern, que es podien
prendre, perquè era establir procediments reglamentaris. Com
em poden dir que no es pot dictar un reglament que reguli el
Govern en funcions, que era un dels punts? És que no es pot
acomplir! Com que no es pot complir? No es pot elaborar un
decret que reguli el Govern en funcions? No es preocupi, ho
farem, a la propera legislatura es farà.

Miri, el que he d’advertir també és que no consentirem una
mutilació d’aquest text en tot allò que sigui minvar la
transparència, minvar la qualitat democràtica, minvar les
obligacions d’avaluació de polítiques públiques, minvar les
obligacions de participació ciutadana, minvar les obligacions de
rendició de comptes, sobretot minvar les obligacions que
competiran als càrrecs de les Illes Balears i de l’administració
de les Illes Balears si s’aprova aquesta llei. Estarem molt atents
a totes les esmenes que se suposa que presentarà el Grup
Popular.

Sabem que tramitar aquesta llei al final d’aquesta legislatura
té aquest risc, té el risc que el Grup Popular, amb la majoria que
té, té la paella pel mànec i pot intentar mutilar la llei. La nostra
feina a partir d’ara serà estar molt pendents de tot això, intentar
evitar que es faci, en la mesura que sigui possible, i si això no
és possible, la ciutadania tendrà la possibilitat de jutjar les
propostes que venguin del Grup Popular dia 24 de maig a les
properes eleccions i veurem qui tendrà la majoria parlamentària
posterior, i si s’ha de millorar la llei que surti d’aquest
parlament es millorarà.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tanca el conseller la qüestió incidental, sense limitació de
temps.
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gracias, presidenta, gracias diputada. Efectivamente, las
leyes están para cumplirse y las tenemos que cumplir todos,
estava vigente la Ley del Consell Consultivo en marzo de 2011,
que decía que era preceptivo que los proyectos de ley llevasen
informe del Consell Consultivo, y ustedes se la saltaron a la
torera y no cumplieron esa ley. Es decir, ¿estaba o no estaba
vigente la Ley del Consell Consultivo que obligava a tener
informe preceptivo, preceptivo -artículo 18 de la Ley del
Consell Consultivo? Y ustedes se lo saltaron a la torera, y usted
me viene a decir que si hay un reglamento que no se ha
desarrollado o una cuestión de la Ley de buen gobierno que no
se ha desarrollado, ya lo hemos debatico este tema.

(Remor de veus)

Yo creo que eso..., lo fundamental y lo básico creo que en
este momento es iniciar el trámite para modificar la Ley 4/2011,
para adecuarla a la Ley estatal, para que salga una normativa
efectiva, aplicable y creible y, evidentemente, que dé a los
ciudadanos transparencia e información sobre la acción de
gobierno, pero que esa normativa sea efectiva, que no sea un
marasmo legislativo que se dedique a repetir lo que existe en
otra normativa o que sea totalmente inútil o inaplicable.

Por tanto, en esa línea, en intentar alcanzar un consenso, en
llegar a un acuerdo también me dirá que el Grupo Popular
tendrá en su momento la legitimación suficiente, legitimación
democrática en esta cámara para intentar un acuerdo que es para
que salga la mejor ley posible, ¿o también le va a negar en su
aplicación de los principios democráticos que el grupo
mayoritario haga aportaciones o manifieste su parecer sobre una
norma o una ley en este caso? Pues creo que, evidentemente, en
esa línea de alcanzar un acuerdo de que el texto que salga de la
tramitación parlamentaria sea una ley aplicable, efectiva y que
no defraude a los ciudadanos, en esa línea nos va a encontrar al
Govern.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula el
Sr. Nel Martí, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Vull avançar, abans de res, Sra. Aguiló, que donarem
suport a aquesta proposició de llei perquè creim que és una nova
i necessària oportunitat per millorar en transparència, en control,
en governança, en credibilitat cap a les nostres institucions. A
més, creim que el Partit Popular lògicament també li hauria de
donar suport, no només ara perquè el Govern s’hi hagi
pronunciat o hagi fet aquest gest, sinó per donar compliment a
una proposició no de llei que, precisament, el Partit Popular va
presentar i es va aprovar, en la qual s’instava a millorar l’actual
llei del Govern. Per tant, en compliment d’aquesta proposició no
de llei que va presentar el Partit Popular i amb la majoria del

Partit Popular, doncs aquest suport hi hauria de ser per la seva
part.

És un punt, és un bon punt de partida, hi hauria coses,
segurament, de la proposta que matisaríem o ampliaríem o
modificaríem, però estam d’acord amb el punt de partida, com
deia, i sobretot amb la voluntat.

A més, creim que la iniciativa és oportuna i té molt a veure
amb la vida diària que viu aquesta comunitat autònoma i en
concret no es pot deixar de fer referència a l’afer que ha dut a la
dimissió del Sr. Deyà, perquè la transparència administrativa no
serveix de res, de res, si no hi ha transparència governativa, del
Govern, transparència en les decisions del Govern. Si les
decisions del Govern no són o són, presumptament, ilAlegals, de
res no serveix parlar de transparència; si no es donen
explicacions quan correspon de res no serveix parlar de
transparència, i més quan no s’assumeixen responsabilitats per
part del Govern, de res no serveix parlar de transparència.

Se’ns diu constantment que els índexs de transparència
internacional de l’organització independent que la valora, doncs
són positius de cara al Govern, i és cert, en transparència
administrativa s’ha avançat, administrativa, però no en la
transparència del Govern. I el Govern no ho diu, utilitzant els
mateixos índexs de transparència internacional, el mateix
organisme que utilitza el Govern, ens trobam que aquest Estat
i aquesta comunitat autònoma que desgraciadament hi ha
contribuït molt, ha passat del 2012 al 2014, ha empitjorat en
transparència governativa, ha augmentat el descrèdit, passàvem
de la posició 30 a la 37, en corrupció, en percepció de la
corrupció. Els ciutadans ens veuen, tenen menys credibilitat, i
açò és Transparència Internacional.

Ara Transparència Internacional 2014 ens diu que l’Estat
espanyol, al qual aquest govern i aquesta comunitat
desgraciadament ha contribuït, són més corruptes,
Transparència Internacional, percepció, que Taiwan, que
Botswana, que Qatar, que som més corruptes, aquesta és la
percepció. I per tant, quan parlem de transparència parlem de
transparència no només de penjar informació a la pàgina web,
parlem també de l’acció de govern, perquè sense l’altra, sense
aquesta, res no té sentit.

La transparència, idò, ja no és una possibilitat, hi estarem
d’acord, és una exigència social i una necessitat democràtica, no
hi ha transparència real si no..., no hi ha democràcia real si no
hi ha transparència real; transparència no només a l’àmbit d’allò
públic, però sobretot a l’àmbit de la gestió pública,
efectivament. I deia que és una necessitat, perquè, sense
acomplir amb la transparència no podem fer front a dos dels
principals reptes que tenim avui: la corrupció i el descrèdit,
l’allunyament, la desafecció política de les institucions
públiques, dels partits polítics, dels polítics.

Perquè no podem oblidar que el bum de les polítiques de
transparència sorgeixen en els anys noranta com a
conseqüència, precisament, d’açò, de la pèrdua de confiança
dels ciutadans cap als seus representants i cap a les seves
institucions. En una altra cultura democràtica no seria necessària
una llei de transparència, no hauria de ser necessària una llei de
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transparència, perquè els gestors públics han de tenir clar que
gestionen recursos dels ciutadans i que aquests han de poder
saber en tot moment com i en què es gasta. Si un ciutadà avui
sap, en temps real, en el moment, tot el que li ingressen i li
cobren del banc per la web de l’entitat bancària, per e-mail o
fins i tot per SMS, per què un ciutadà no ha de poder conèixer
quasi al moment, i guardant les distàncies, en què es gasten els
seus doblers, els doblers de tots? Perquè el repte, efectivament,
és aquest, que els ciutadans se sentin orgullosos dels recursos
que aporten a l’administració perquè s’utilitzen bé, perquè
serveixen per garantir serveis bàsics per a tothom, que prest o
tard, directament o indirectament, tots els ciutadans utilitzaran.

I el que genera desafecció i, a part de la corrupció, és
l’incompliment de la llei i, molt especialment, de les mesures de
transparència i control, o que aquestes es demostri que són
inútils o que són un producte de la cosmètica, i açò és el que
crec que ha passat durant aquests quatre anys, que no s’han pres
les mesures previstes i que s’han aplicat mesures de
transparència aparent i no real. No s’ha complert la llei de
transparència vigent, una llei que, perdonin, aquí ara sembla...,
que el Partit Popular hi va votar en contra, recordin el Diari de
Sessions i la seva votació, què va votar el Partit Popular el 2011
a la Llei de transparència vigent, què va votar?

Una llei que s’havia de desenvolupar, com ja s’ha dit, ara,
durant aquests quatre anys, no només perquè es va aprovar a
finals de la legislatura, sinó també i sobretot perquè mai com
ara, mai, no s’havien reclamat mesures efectives de control, de
transparència i de participació en l’exigència actual; unes
exigències, com deia, sortides d’aquesta desafecció i d’aquesta
indignació generada per la corrupció, pel mal ús del poder, per
decisions polítiques no encertades, etcètera. Com deia, la Llei
del bon govern s’havia de desenvolupar ara, perquè tocava, però
sobretot perquè la gent reclamava respostes, moltes de les quals
eren incloses, són incloses a la llei vigent.

Però el Govern va proposar, efectivament, va optar per no
acomplir-la, i no ens equivoquem, va proposar una modificació,
no per millorar-la; què proposava la modificació de la Llei del
bon govern vigent? Proposava eliminar la publicació de les
despeses superiors a 500 euros, relacionades amb dietes;
proposava, es transformava el control del Parlament quant a la
idoneïtat dels membres nomenats pel Govern; proposava
eliminar l’obligació d’obrir la participació ciutadana als
projectes de llei via audiència pública; proposava eliminar
també la participació en la priorització de les inversions en el
pressupost, no eren modificacions per millorar el text, eren
modificacions per modificar el contingut del text. Tant és així,
tant és així que sí, el Consell Consultiu deia d’aquesta proposta
de modificació, acusava el Govern de limitar el control del
Parlament.

I ens sona molt açò, es vol limitar el control del Parlament,
té molt a veure amb un altre projecte de llei que haurem de
debatre el qual afecta aquesta cambra i que té molt a veure amb
aquesta mateixa filosofia.

Una llei de transparència té poc o cap sentit, com deia, si no
existeix una autoritat independent que la gestioni, aquesta
proposta de llei així ho contempla també i per açò ens agrada,
i que la faci acomplir un organisme que garanteixi el dret
d’accés a les dades i a la informació a qualsevol ciutadà. De fet,

la Llei de transparència estatal ha nascut amb alguns dèficits i
en posaré de manifest dos, els quals aquesta proposició de llei
recull: primer, un sistema de sancions adequat i garanties
d’independència per al Consell..., per a les garanties d’aquesta
transparència, per al Consell de Transparència, que s’inclou
com a figura. I segon dèficit, que no es garanteix la
independència d’aquest organisme de control, i aquesta
proposició de llei ho contempla.

De fet, ja que parlament de Transparència Internacional,
aquests dos dèficits són posats de manifest per Transparència
Internacional, el dèficit d’un organisme independent i d’un
sistema sancionador, de garanties, que vagi i que garanteixi
aquest compliment.

I també, crec que parlant de compliment de la llei, és
inevitable fer una altra referència, avui tenim dues lleis que
parlen d’una oficina de transparència i d’avaluació, la Llei del
bon govern i una altra oficina, que cada any vostès l’hauran
vista, en el pressupost apareix, l’Oficina de Transparència i
Control de Patrimoni dels Càrrecs Públics, aquesta oficina
també existeix, la recordaran. Una oficina que en el seu moment
al nostre grup no ens agradava el seu plantejament, en vam ser
molt crítics, i explicaré per què, però es va aprovar a proposta
del Partit Popular i la tenim, aquesta oficina està creada i és,
precisament, una oficina vinculada al Parlament, independent.
S’hagués pogut crear, aquest parlament l’hagués pogut crear, i
saben com, i s’estableix en el seu articulat? Bàsicament,
nomenant el seu director, amb un acord d’aquesta cambra.
Recursos no n’hi havia? Mirin, amb un sol assessor, un assessor,
sigui de la Mesa o de la mateixa presidenta del Parlament, era
possible tenir el director i tenir l’Oficina de Transparència i
Control, tan senzill com açò. Està aprovada, està inclosa en el
pressupost, faltava una petita dotació, era tan fàcil com aquesta
dotació, no la tenim.

Per què vam ser crítics en el seu moment? Bé, perquè era
una proposta clarament per tapar la situació que es vivia. I quina
situació es vivia el 2006, que és l’any en què s’aprova aquesta
Oficina de transparència, a instàncies del Partit Popular, la qual
no ha dut a terme? Bé, el context era el cas Andratx, el context
era el cas de Can Domenge, de Son Oms, del cas Neder, De
Santos, de Bitel, de CDEIB, de Palma Arena, de Turisme Jove,
aquest era el context, i en aquest context naixia una oficina, amb
la qual érem crítics, perquè era clarament una proposta per
emmascarar, per tapar un context realment negatiu. 

I en aquest sentit nosaltres l’instaríem per què no han
desenvolupat aquesta oficina, per què no l’han feta realitat? En
lloc d’açò, s’utilitza una altra excusa, l’Oficina d’Avaluació
inclosa a la Llei del bon govern no es pot dur a terme perquè es
preveu a la disposició que no suposarà un increment de la
despesa. Bé, idò, a l’oficina, en canvi, creada pel Partit Popular,
aquesta disposició no hi és, la podien crear, de fet, podien crear
no, posar-la en marxa, creada hi està, és llei, és compliment de
la llei. Per què no s’ha acomplert la llei?
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Posar en marxa aquesta oficina, com deia, hagués estat una
autèntica mesura de transparència, amb totes les modificacions
que a nosaltres ens hagués agradat afegir, molt més real que
penjar a la web del Parlament, per exemple, les declaracions de
patrimoni o de renda dels diputats i diputades, perquè on són les
declaracions dels membres del Govern i dels seus alts càrrecs,
que sí contempla l’Oficina de Transparència, on són? A la web
del Govern? No. A la web del Parlament? Tampoc. On són? A
la web d’una entitat privada del Partit Popular, allà, açò és el
que val? Està bé, és una passa, la resta de partits també ho
tenim, però açò és l’instrument que s’articula, que articula
aquest parlament de transparència? No, no pot ser. Deixi’m que
els digui que açò cap als ciutadans, efectivament, Sr. Conseller,
és una autèntica estafa, açò no és transparència, açò no és
transparència.

Transparència és que hi hagi un organisme independent que
tengui la informació i que la pugui avaluar i que la pugui
destriar i que pugui respondre a les demandes dels mitjans de
comunicació, dels ciutadans, del Parlament.

Però el Govern, com deia, en lloc de reconèixer, que hagués
estat una passa important, real, crear aquesta oficina,
s’acontenta amb aquests indicadors, amb els indicadors de
transparència d’informació divulgada a través de la pàgina web
que valora Transparència Internacional, i ens la repeteix aquí
dia sí i dia també, hem millorat, i nosaltres li direm sí, tenim
més informació, hi ha més informació a l’abast, enhorabona,
però aquesta transparència no ha servit ni serveix de res per
combatre el gran drama que tenim en aquesta comunitat
autònoma, corrupció. Li demanam també transparència
governativa, del Govern, i d’aquesta Transparència
Internacional també en parla; en parlin, en parlin.

La transparència activa i real és aquella que disposa d’un
organisme independent el qual vostès haguessin pogut crear.

I mirin, exigeix també altres coses, hi ha altres organismes
necessaris per aconseguir aquesta transparència i control i una
d’aquestes és aquest Parlament, mirin per on. I aquest Parlament
es veu constantment debilitat per dur a terme la seva tasca de
control i de transparentar l’acció del Govern. Tenim preguntes
escrites que no es contesten, solAlicituds de documentació sense
contestar o contestades amb falsedats; preguntes orals fetes pel
Govern i contestades pel Govern a través dels diputats del
mateix partit, destinades a l’autobombo; no s’acompleixen, no
es produeixen les compareixences a les comissions permanents
per respondre les preguntes dels diputats, mai no s’havia
comparegut tan poc a les comissions permanents per respondre
als diputats. La llista de preguntes sense resposta és, bé,
immensa.

Però en canvi tenim molts exemples de no transparència: on
són les memòries dels serveis dels departaments, on són? Des
del 2011 no es publiquen. On són les memòries de l’ib-salut?
On és la memòria de la dependència? Les demanam, les
reiteram i al cap de vuit mesos ens arriba alguna cosa.

Però no només açò, i acab, el Govern Bauzá, a més d’ignorar
i menysprear aquest parlament en la seva tasca de control i
transparentar la gestió del Govern, intenta, jo diria, introduir
mesures per encara minorar encara més el Parlament i reduir
aquest parlament a un parlament de paper i cartró, amb menys
capacitat de control i amb menys capacitat d’iniciativa. I açò
significa, clar, que l’executiu serà menys controlat, menys
transparentat i la mala gestió, si no la corrupció, quedaran
impunes davant el poder quasi absolut de l’executiu. Aquest és
l’objectiu, efectivament, de la reforma electoral que tant ens
proposa el president Bauzá, un parlament i un control més dèbil,
un govern menys controlat i més impune.

I sempre deixant de banda una altra qüestió, i acab fent la
referència a Transparència Internacional també, què diu de la
transparència governativa? Un element que aquest govern no
afronta mai, diu que, en el marc insti..., llegesc textualment del
seu informe del 2012, que es diu Estudi sobre la integritat
política internacional a Espanya: ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Acab. “En el marc institucional de la democràcia espanyola
prima la recerca de governabilitat sobre la garantia de
representativitat, tot i que, a la pràctica, açò no garanteix que els
governs siguin eficaços -una afirmació.” Una altra: “Els partits
han anat colonitzant poc a poc les institucions i açò ha anulAlat
la indispensable rendició de comptes cap a la nostra societat”.
I quan parla de quines són aquestes institucions parla del
Parlament, del Tribunal de Comptes, del Tribunal
Constitucional, organismes reguladors, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... etcètera. Per tant, sí estarem, ens tindran al costat de la
transparència; sí donam suport a aquesta proposta, com a punt
d’inici per avançar en aquest camí, però dubtam molt, com
també ha fet la portaveu proposant d’aquesta proposta, de la
voluntat d’aquest govern, perquè fins ara el que ha demostrat no
és precisament açò, el que ha demostrat és voler posar cortines
de fum, torn repetir, oficina de la transparència, aprovada pel
Partit Popular, que encara no s’ha dut a terme i encara esperam.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Miguel Jerez, per un temps de quinze minuts.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Darrerament es produeix a tots els nivells de l’administració
pública la creació, la promulgació, l’aprovació de les
anomenades pràctiques de bon govern, les quals han derivat en
disposicions legislatives encaminades a millorar, precisament,
la imatge que té la societat actual de l’activitat pública, de
l’activitat política. Les institucions pròpies de la comunitat i del
nostre país, Espanya, viuen des de fa anys sota la necessitat de
garantir bons governs i la necessitat de lluitar contra la
corrupció, però no sols precisament per raons econòmiques,
sinó per raons de credibilitat institucional, de justícia, per raons
d’igualtat i fins i tot de coexistència pacífica, circumstàncies
moltes de les quals d’impossible materialització amb la Llei de
bona administració i bon govern, aprovada l’anterior legislatura,
una llei que es va fer en la recta final precisament del seu
mandat, en els darrers minuts, amb seriosos i greus
incompliment de la transparència que suposadament havia de
garantir més com a un producte -i els ho vaig dir- comercial,
que no com a una eina eficaç per aconseguir els objectius que
vostès precisament en aquell moment ens anunciaven. 

Es tracta en definitiva -i vostès avui aquí ho han constatat i
són conscients d’això- d’una llei que va crear i manté avui
encara difícils i insuperables conflictes normatius i que han estat
un veritable obstacle, un veritable obstacle de cara a l’aplicació
integral de preceptes d’una importància inqüestionable en un
estat de dret i democràtic, una llei de 50 articles que duplicava
-i això ho sap vostè perfectament, Sra. Aguiló-, duplicava
procediments i introduïa obligacions per a qüestions que ja es
contemplaven en altra normativa. 

Amb aquesta situació i amb aquestes circumstàncies es va
trobar aquest govern que va dedicar un important període de
temps a intentar aplicar una llei que patia unes incoherències
jurídiques que la feien inaplicable, en gran part de les seves
disposicions i, per tant, en gran part dels seus principis
inspiradors.

Sigui com sigui, el cert és que l’accelerada in extremis
aprovació de la Llei de la bona administració i bon govern per
part del pacte de progrés va donar com a resultat un text
insuficient en les seves aspiracions que encara que ha millorat
en la present legislatura continua patint situacions conjunturals
i estructurals que no permeten el seu desenvolupament integral.
I aquest resultat espontani i aquest resultat precipitat i accelerat
és conseqüència de moltes circumstàncies -i cal recordar-les-
coincidents en un lloc -aquest- i en un temps determinat -fa més
de tres anys i mig-, que avui és necessari posar-les novament de
relleu. 

En primer lloc, la Llei de la bona administració i bon govern
patia del més important, del cabdal, del principal i important
que és un consens ampli que atorgués major legitimitat a la
norma reforçant la seva causa i convertint-la en el mitjà idoni
per restablir la confiança i per restablir la credibilitat a les
nostres institucions. La situació en la qual arribava aquell text
no podia ser més inapropiada, el pacte de progrés arrossegat pel
seu propi descrèdit i desprestigi pretenia aprovar una llei sense
el suport del grup majoritari d’aquesta cambra que era el Grup
Parlamentari Popular, i així i tot ho feren, aprovaren un text
sense el nostre suport, sense l’aprovació del grup majoritari

d’aquesta cambra i ho feren amb una minoria que no arribava ni
manco a la majoria absoluta amb un total de 28 diputats
aprofitant una abstenció responsable del meu grup parlamentari.

Però no només això, sinó que en el moment de la votació  -
recordin-ho vostès- es va produir precisament un fet totalment
insòlit a aquesta cambra, el Grup Parlamentari Mixt demanava
l’abstenció, fixin-se vostès en el que els dic, el Grup
Parlamentari Mixt demanava l’abstenció d’un diputat del Grup
Parlamentari Popular perquè la votació acabés precisament
atorgant un resultat positiu, i això efectivament era una situació
anormal, totalment irregular a l’hora d’aprovar precisament una
llei d’aquesta envergadura, d’aquestes característiques i sobretot
d’aquesta profunditat, un grup mixt que era precisament aquell
que a vostès els ajudava a aprovar els pressuposts any rere any,
un grup mixt on els seus components avui no són aquí, són a un
altre espai, a un altre lloc, molts ja saben on, i que precisament
els donava suport a totes les seves iniciatives de govern, un grup
mixt que avui manca en aquesta cambra i tots sabem per quines
raons hi manca.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, en segon lloc la llei mancava
dels informes favorables preceptius que havien d’assegurar el
seu encaix dins el marc estatutari i dins el marc constitucional.
Se li ha dit aquí, l’avantprojecte de llei no va ser objecte del
dictamen del Consell Consultiu perquè no es va solAlicitar un
dictamen al Consell Consultiu, el que va suposar una flagrant
vulneració de l’article 18 de la Llei del Consell Consultiu. 

És clar, com podia sortir bé una llei de bon govern d’un
govern que precisament es dedicava a incomplir la llei?,
impossible. 

Miri, altres lleis o avantprojectes que no passin pel Consell
Consultiu efectivament és un fet anormal i totalment irregular
i no es contempla a la llei, però que precisament la Llei de la
bona administració i bon govern no passi aquest filtre
fiscalitzador del Consell Consultiu, no només és irregular i
ilAlegal, sinó que és absolutament immoral, Sra. Aguiló,
immoral.

Dit això, convindran amb mi que aquestes varen ser les
circumstàncies que envoltaren aquella aprovació, una situació
de debilitat, una situació de feblesa en la qual se substanciava
aquell debat per a l’aprovació d’un text que havia de convertir-
se precisament en el pilar fonamental per a la consolidació
d’una nova forma de governar. Per tant, convindran amb mi que
l’escenari no era el més idoni, l’escenari no era el més propici
ni el més favorable per impulsar amb garanties d’èxit un procés
legislatiu que acabàs bé. 

No obstant això, crec que no podem menysprear tampoc
aquells aspectes aprofitables de la llei que vostès avui
pretenen... o li pretenen donar sepultura. Avui vostès pretenen
donar sepultura a la seva llei i precisament abans que això
succeeixi crec que almenys als aspectes positius, jo ho faré,
posar-los de relleu.
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Els deia fa unes setmanes i els ho repetiré avui que en els
darrers quatre anys la nostra comunitat autònoma ha
incrementat notablement els seus nivells de transparència, a
l’any 2010 partíem d’uns nivells de transparència insostenibles,
d’uns nivells de transparència inassumibles per a una comunitat
autònoma moderna i una comunitat autònoma adaptada a les
exigències socials i democràtiques del moment.

El primer índex de transparència de les comunitats
autònomes, l’INCAU 2010, va qualificar la nostra comunitat
amb un 56,3; a l’informe INCAU 2012, dos anys després, la
comunitat autònoma de les Illes Balears va aconseguir superar
aquest índex de transparència i el situava precisament en un
83,8%, el que significava un 27% de millora. Doncs bé,
l’INCAU a l’any 2014 situa la nostra comunitat en un registre
de 93 punts sobre 100, el que ens permet ocupar amb moltíssim
d’orgull, crec que ho hem de dir tots, la sisena posició en
matèria de transparència a nivell estatal, situació notablement
millorada respecte a la posició residual que ocupaven vostès
quan governaven.

Per tant, on hi havia molta opacitat avui en aquesta
comunitat hi ha més transparència, i si aquesta era una de les
virtuts de la seva llei crec que també hem de destacar les
veritables misèries que també les tenia el seu text. Crec que és
de justícia posar-ho de manifest precisament aquí i dir què és el
que no ha funcionat del seu text i precisament un dels eixos més
importants, un dels eixos cabdals, un dels eixos imprescindibles
de tota llei de transparència i bon govern: l’oficina d’avaluació
pública de les Illes Balears, un ens limitat pel criteri que aplica
l’article 50 de no increment de plantilla a l’Administració de la
CAIB i per la disposició addicional tercera de no increment de
despesa pública, així vostès precisament ens deixaren les coses.

Però no només això, Sra. Aguiló, sinó que a més a més la
possibilitat de compatibilitzar el manteniment de les labors
habituals del personal que s’adscriu a aquesta oficina amb el
compliment de les funcions que té assignades és difícil i
certament complicat i complex d’entendre, encara més difícil
d’implementar per raons que vostè sap, per raons que vostè
coneix i per raons absolutament lògiques.

I aquestes són les llums i aquestes són les ombres d’aquesta
llei, de la seva llei, del seu text, una llei que promogueren vostès
i a la qual avui, tres anys després, amb aquesta iniciativa li
presenten -com ha dit molt bé el conseller- una esmena a la
totalitat, una llei que no pretén enviar a la paperera de reciclatge
el seu text, sinó que el que pretén és enviar-la directament a
l’abocador de les lleis d’impossible compliment, una llei en la
qual vostès no creuen, i permetin-me que els digui que no hi
creuen, i ho diuen no només aquí en públic, sinó que també ho
diuen en privat, una llei que amb aquesta iniciativa que vostès
presenten certifiquen que no ha aconseguit la mínima
permanència en el text que a tota llei se li suposa. 

Senyores diputades i senyors diputats, no s’enganyin, ni
vulguin enganyar ningú, aquesta proposició de llei que porten
per a la seva presa en consideració no pretén reforçar res, no
pretén estalonar la Llei de bona administració i bon govern, el
que vostès proposen és una llei nova, una proposta de
reconversió integral del text que vostès varen promoure i que
canvia substancialment l’aprovat.

I permeti’m que li manifesti amb tot el nostre escepticisme
en molts dels aspectes que recull la seva proposta el nostre
posicionament. Sra. Aguiló, no vulgui fer veure que es tracta
d’una simple millora a la proposta que portaven vostès aquí fa
més de tres anys, es tracta -com dic- d’una llei nova que
duplica, precisament duplica, quasi res, el nombre d’articles que
recollia l’anterior, molt han canviat les coses, Sra. Aguiló, que
presenta una fusió de distints texts aprovats en àmbits legislatius
distints i que en alguns aspectes és susceptible de no complir la
finalitat per la qual ha estat redactada.

Sra. Diputada, no s’equivoquin una vegada més, no pensin
que com més ample és l’articulat, com més extens és la norma
més qualitat tendrà la llei. No pensin vostès que perquè la seva
proposta concentri una combinació d’aspectes regulats a les
distintes legislacions sobre la matèria sigui la millor llei de totes
les possibles. Només es tracta, Sra. Aguiló, d’una proposta més,
només es tracta d’un punt de partida, ni més ni menys que això.

Senyores diputades i senyors diputats, a part de tot
l’esmentat són molts els motius que avui també reclamen i
exigeixen la substitució d’aquell text impracticable, en molt
bona part dels seus preceptes és necessari fer-ho i hi ha motius
suficients que fan necessari l’impuls d’una nova llei: en primer
lloc la necessitat d’adaptar-se a les exigències que contempla la
llei estatal; en segon lloc, perquè hi ha realitats necessitades
d’una regulació més exigent que han superat àmpliament les
previsions normatives que s’inclouen al seu text; i en tercer lloc
perquè es fa necessari la incorporació de nous principis
inspiradors que han acabat recollint-se a altres normatives sobre
la matèria.

Vull deixar ben clar que el meu grup aposta pels principis de
transparència, de la participació ciutadana i de les bones
pràctiques que inspiri qualsevol text possibilista, no obstant això
per aconseguir el que perseguim hem de tenir, Sra. Aguiló, la
millor llei de totes, i aquesta precisament, la que avui hem
d’abandonar, a la qual avui hem de donar sepultura no ho és. 

Necessitam, com deia fa unes setmanes una llei possibilista,
una llei amb vocació d’aplicar-se i no una llei estèticament
correcta. Aquesta comunitat necessita d’una vegada per totes un
text normatiu que constitueixi una veritable ferramenta per a la
regeneració democràtica que tan d’actualitat està. No podem
perdre més temps amb allò que no funciona, que no ha donat els
resultats desitjats i que no ha permès que ningú no estigui
confortable, (...) ni content, ni a nosaltres ni estic segur que a
vostès aquesta llei els va bé.
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Per tant, avui el Grup Parlamentari Popular votarà convençut
que una altra llei de bona administració i bon govern a les Illes
Balears és possible. Avui votarem a favor de la presa en
consideració d’aquesta proposició de llei tenint ben clar que
això no significa, Sra. Aguiló, que estiguem d’acord en tot el
que vostès proposen en aquest text, susceptible sens dubte de
millorar amb l’aprovació de tots, sinó que es tracta d’un vot a fi
d’aprofitar una nova ocasió que permeti recuperar els consensos
i una nova oportunitat que permeti recuperar precisament les
oportunitats perdudes. 

Senyores i senyors diputats, en la tramitació d’aquesta llei
no esperin del Grup Parlamentari Popular tampoc un
comportament ni conformista ni un comportament contemplatiu,
sinó que esperin una resposta exigent pel que representa aquest
text i una resposta exigent pel que significa aquesta llei.

Senyores i senyors diputats, el consens és fonamental per a
la tramitació i aprovació d’aquest text, sense aquest consens que
ha de ser de màxims -i quan dic de màxims dic de màxim i
tothom m’entén- precisament per raó de la matèria ho hem
d’intentar aconseguir.

Avui posam fil a l’agulla, avui començam a treballar amb un
nou text i depèn de vostès i depèn de nosaltres aconseguir la
millor de totes les lleis possibles. Confio i tenc l’esperança que
això és possible. Confio i tenc l’esperança que som capaços que
això es produeixi, hem de tenir alçada de mires, hem de tenir
una visió llarga i de futur de les coses, no a curt termini, les
fotografies en premsa són efímeres, Sra. Aguiló, i la llei ha de
tenir una vocació en el temps i per això som aquí, per intentar
aprovar -com dic- en el futur la millor llei de totes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, presentant de la iniciativa, la Sra. Lourdes Aguiló per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair el
suport del Grup Parlamentari MÉS perquè estic segura que el
donen convençuts que aquest text millorarà molt la legislació
vigent i que podrà millorar encara més durant la tramitació
parlamentària amb les seves aportacions.

Quant al Grup Parlamentari Popular, ja ho he dit abans, em
consta que no ho fan per convenciment, sinó obligats per les
circumstàncies, però tot i així agraesc i mostr la meva
satisfacció, encara que la pelAlícula de terror que vostè, Sr.
Jerez, ens ha contat sobre com es va aprovar la llei vigent, que
efectivament havia minvat en relació amb el projecte que es va
aprovar al Consell de Govern precisament perquè intentaven
aconseguir un cert consens en aquesta cambra, acredita que
consensuar normes que lluitin contra la corrupció amb vostès
resulta molt complicat, fins i tot en aquell moment en què els
casos de corrupció colpejaven el Govern del Partit Popular, el
govern del Sr. Matas, però ara estam al debat de presa en
consideració de la proposició de llei, per tant, sabem que això
no significa que vostès donin suport a tot el seu contingut -ja hi

comptàvem-, en qualsevol cas, significa que aquesta llei es
tramitarà, que aquesta llei podrà veure la llum.

El contingut podrà variar durant la tramitació parlamentària,
el Grup Popular certament té la majoria parlamentària, la paella
pel mànec, i amb aquesta opció d’obrir la porta passaran a tenir
el control sobre el resultat final. Tenen assegurada la majoria
parlamentària de què disposen amb l’aprovació de les seves
esmenes, però tendra tot el focus d’atenció sobre les seves
propostes i no podran mutila ni minvar de mala manera el
contingut d’aquest text, sense quedar ben retratats.

Queda ben clar i ben palès que la ciutadania reclama que la
lluita contra la corrupció sigui efectiva. S’ha de posar fre, la
ciutadania vol posar fre a la corrupció i a les mals pràctiques, a
les males pràctiques dels governs del Partit Popular en aquestes
Illes Balears durant tantes i tantes legislatures. És
imprescindible millorar la qualitat democràtica de les nostres
institucions. 

Em satisfà que aquesta llei pugui ser una realitat a les Illes
Balears, però farem esment i estarem atents a totes i cadascuna
de les propostes que venguin d’aquesta bancada per assegurar
que es tramitarà i aprovarà o bé com està redactada o millor,
perquè la ciutadania no consentirà que empitjori. 

Som al final d’aquesta llarga legislatura, queden poc mesos
per a les eleccions autonòmiques, el proper 24 de maig els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears es pronunciaran a
les urnes i jutjaran la seva forma de governar i la nova majoria
que sorgirà de les urnes aplicarà aquesta llei i no posarà excuses
de mal complidor, com les que vostès han posat fins ara, perquè
es limiten a fer unes crítiques que també saben que no són reals
i ho saben que és aplicable aquesta llei i de fet, gran part del seu
contingut es mantindrà a la nova..., es manté a aquest nou text
que nosaltres hem presentat perquè el que hem afegit són les
garanties de compliment, és a dir el control extern, el règim
disciplinari.

Miri, és imprescindible una nova forma de fer política,
completament transparent i oberta, amb participació de la
ciutadania, amb avaluació externa, amb rendició de comptes, i
les passes endavant que es donaran al futur no tendran volta
enrere. La vella política, la que vostès representen, senyores i
senyors del Grup Parlamentari Popular, la vella manera de fer
política s’ha acabat. 

Aquesta llei representarà el punt d’inflexió, aquesta llei
representarà un mur de contenció contra la corrupció de futur;
aquesta llei evitarà que els titulars dels diaris i dels mitjans de
comunicació dels anys 2016, 2017 i 2018 i següents ja no siguin
les notícies sobre la Gürtel i Noós. Acabarem amb la mala
imatge dels polítics, guanyada a pols amb la manera de fer
política del Partit Popular. Aquesta llei vigirà i acabarà per
estendre els seus efectes a tot l’espai públic, a tot l’àmbit públic,
perquè això és una demanda social que els representants de la
ciutadania hem de donar resposta de manera immediata.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS
el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Excuses, excuses i excuses.
No hem avançat en la transparència real i en la lluita contra la
corrupció simplement perquè el Partit Popular no ha volgut
aplicar mesures i instruments realment eficaços i ha aplicat
mesures cosmètiques, perquè contra la corrupció, més. Podria
semblar un eslògan de campanya, però és més transparència,
més control, més participació, i en transparència, per molt que
a vostès els pesi, les xifres canten: del 2012 al 2014 a l’Estat
espanyol, amb la gran contribució d’aquesta comunitat
autònoma, tenim una percepció de percepció més dolenta que
mai, passam de la posició 30 a la posició 37, incrementam 7
punts, ens veuen com a més corruptes. Ho torn dir, més que
Botswana, més que Taiwan, més que Qatar. Transparència
Internacional, el mateix organisme que vostès apliquen.

Transparència Internacional diu també i marca les causes
d’aquesta manca de transparència en els governs i lligada a la
corrupció. Diu que la corrupció està directament vinculada a la
manca de transparència administrativa i de control als governs,
i diu que el sistema polític espanyol està caracteritzat pel
presidencialisme, la primacia de l’executiu sobre el legislatiu i
la capacitat dels líders de decidir els components del Tribunal
de Comptes, el Tribunal Constitucional, etc. En aquesta línia no,
i en aquesta línia és en la que treballa el Partit Popular. Per tant
no anam per bon camí.

Transparència? Però si és que tenim dues..., en aquest
moment diguin vostès als ciutadans que tenim dues oficines de
transparència, dues!, amb dues lleis. Hem aprovat i tenim dues
lleis, dues oficines de transparència!, i cap no s’ha creat, no s’ha
posat en marxa! I record: Llei de mesures tributàries i
administratives, Llei 25/2006, que entrava en vigor el gener -dia
1- de 2007; bé, idò, aquesta crea l’Oficina de transparència i
control del patrimoni dels càrrecs públics. Saben qui la signava,
aquesta llei que creava aquesta oficina? Quines contradiccions
de la vida, eh?, el Sr. Jaume Matas Palou. I saben què deia el
Partit en boca de la diputada Sra. Sugrañes d’aquesta llei?
“Aquesta llei estarà creada dia 1 de gener del 2007",
textualment del Diari de Sessions. Encara esperam, i podrem
esperar. 

I curiosament no es deroga; la llei que anulAla instruments,
normes, lleis obsolets, no, no, aquesta és vigent, i els repetesc
que amb un simple assessor de tots aquests que té el Parlament,
amb un simple assessor tindríem avui l’oficina (...). I torn a
insistir, venga a insistir que aquesta llei vigent no es pot
complir; per què no?, és que el Partit Popular hi va votar en
contra?, és que tot açò, aquestes excuses avui exposades les va
argumentar en el seu moment? Però és que llegeixin el Diari de
Sessions, res de res!, res de res!, i ara la referència reiterada al
Consultiu; res de res en aquell moment!, en aquell moment molt
bé, molt bé!, i tenim la llei. No, no, el que vostès volien i
proposaven era reduir en control i en transparència. L’Oficina
d’Avaluació, volien que fos un càrrec de confiança, fixin-se fins

a quin punt es dóna la independència d’un organisme
imprescindible per dur a terme aquesta tasca.

I finalment -també ho marca Transparència Internacional- és
fonamental perquè hi hagi..., per lluitar contra la corrupció,
perquè hi hagi més transparència, dos elements clau:
participació, participació ciutadana i participació política, i açò
és el que no hem trobat. Un parlament de paper i cartró és el que
vol el Grup Popular; no tenim Consell Econòmic i Social, no
tenim Consell de Joventut. Els organismes de participació han
desaparegut, la participació s’ha reduït als mínims. No ens
venguin a parlar de transparència si lligats a la transparència no
hi posen els instruments fonamentals: participació, control, un
parlament fort, una societat civil articulada, amb capacitat, amb
possibilitat de participar. Açò, açò és el que demanam.

I els tornaré a dir que el Consell Consultiu, que sí informava
sobre el seu projecte, era molt clar: acusa el Govern de limitar
el control al Parlament. Quedin-se amb aquesta perquè aquesta
era la intenció i em tem que és la intenció encara vigent avui per
part del Grup Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular el Sr. Miquel Jerez per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
no ho hem fet abans i no entrarem ara en el fons del seu text per
analitzar allò que ens va bé i allò que no ens va bé, sinó que ja
tendrem temps, efectivament, durant el desenvolupament del
text de saber efectivament quines són aquelles coincidències i
què és allò que ens allunya, però sí que crec que el consens en
aquest sentit, i crec que és important tornar-ho a reiterar, és
important i ha de ser un consens de màxims.

Després de les intervencions que avui han tengut lloc en
aquesta tribuna torn a dir que se certifica una vegada més que la
seva llei va quedar curta. Vostès amplien avui l’àmbit
d’aplicació precisament institucional d’aquesta llei, d’aquesta
llei de transparència, bona administració i bon govern, a altres
àmbits precisament per intentar que aquesta transparència arribi
com més lluny millor, qüestions que debatrem i insistirem en el
debat parlamentari. 
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Però permeti’m que li digui una qüestió, amb independència
d’aquelles qüestions, certament exòtiques, que hem detectat
també en el seu text: que ens permeti ser escèptics una vegada
més amb la proposta que vostès plantegen. Jo li ho he comentat:
és un text que duplica els articles, el doble d’articles, que
l’anterior llei té, passam de 50 a 108; però no només això, sinó
que, veurà, jo el que he fet ha estat intentar, per una qüestió
pràctica, reduir la seva llei en una espècie de petit manual,
reduït a lletra petita, i m’han sortit 63 pàgines, 63 pàgines per
estudiar durant el temps que tenguem en aquesta cambra per fer-
ho. Però, clar, és inevitable que es facin comparances, i el que
he fet ha estat també veure quina amplitud, quina dimensió i
quina profunditat té, sobretot en l’extensió, la Llei de
transparència d’Andalusia. La Llei de transparència d’Andalusia
té 16 fulls a lletra ben grossa, a full complet, a full complet. Per
tant vostès pensin, reflexionin i donin un parell de voltes per
saber si una llei de 63 fulls amb lletra reduïda té la virtualitat de
complir segons quines qüestions que possiblement la llei amb
lletra grossa i a full complet, la Llei de transparència
d’Andalusia, té.

Per tant què li vull dir amb això? No per molt que vostès
fusionin, refonguin lleis per convertir això en aquest precís text
i portar-lo a aquesta cambra aconseguirem tenir precisament la
millor llei de transparència possible. Això és el que no volen els
ciutadans, els ciutadans no volen una llei de 63 fulls, volen una
altra cosa diferent, volen una altra cosa diferent.

(Remor de veus)

Com és possible que els separi a vostès, a dos partits d’àmbit
nacional, a diferents comunitats autònomes, textos de 63 fulls
contra textos de 16? Aquí alguna cosa els falla, a vostès. On els
falla?, a Andalusia?; fallen moltes coses a Andalusia, però
aquesta potser n’és una; o els falla precisament aquí, en aquesta
comunitat autònoma?

En fi, nosaltres utilitzarem tots els mecanismes que ens
permet precisament el Reglament d’aquesta cambra per fer
aportacions a aquest text, per fer esmenes, i ja li avanç i ja li dic
que sense perjudici que aquest grup parlamentari es plantegi,
que s’ho planteja, fer una esmena a la totalitat de la seva llei
amb un text alternatiu, perquè el Grup Parlamentari Popular
també té models de transparència, el Partit Popular també té
models de bon govern i bona administració, i no s’ho pensin
vostès, que el patrimoni exclusiu precisament de la bona
administració, el bon govern, el tenen només vostès. Això,
aquesta paternitat no els correspon precisament a vostès. Per
tant, insistesc, el consens és important, la posada en comú de
valors sobre la transparència, les bones pràctiques i la
participació ciutadana és cabdal, i els convid a trobar el consens
en aquesta tramitació parlamentària que, com dic, el Grup
Parlamentari Popular emprarà el Reglament per tal d’esmenar
el text en tot allò que consideri sense perjudici -també els ho
anuncii molt seriosament- de la possibilitat d’introduir una
esmena a la totalitat amb text alternatiu.

Per tant poca cosa més tenc a dir. Crec que ens hem de
felicitar tots d’aquesta aprovació, i a les comissions i en aquest
plenari ens tornarem a trobar a fi d’intentar, com dic i insistesc,
entre tots tenir la millor llei de totes. I en una cosa -acab-
possiblement els puc dir que en aquest moment coincidim del
seu text, una qüestió inqüestionable, i li diré que estam d’acord

amb la disposició derogatòria, apartat 3: es deroga la Llei
4/2011, de 31 de març, de bona administració i bon govern de
les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació. Puc entendre que queda aprovada per
assentiment la presa en consideració...? Puc entendre que queda
aprovada per assentiment per part de tots els diputats, fins i tot
dels diputats no adscrits? D’acord.

Per tant queda presa en consideració la Proposició de llei
RGE 3837/14.

IV.2) Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 6929/14, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, relativa a deducció per la Llei de l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.

Passam a la Proposició de llei RGE 6924/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a deducció per la Llei de
l’impost sobre la renda de persones físiques. 

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

EL SR.  MAS I COLOM:

Bon dia. La mar ens envolta pertot; tenim aigua pel nord, pel
sud, l’est i l’oest. Ara, Sra. Aguiló, definitivament som unes
illes, ho ha endevinat, enhorabona, som unes illes. No és cap
amenaça, vivim molt bé dins unes illes.

El mes de juliol vàrem presentar una llei, una proposició de
llei que tenia tres propostes de deduccions fiscals: la deducció
per estudis a fora, la deducció per habitatges sostenibles, i la
deducció per donacions a la investigació. La deducció per
estudis a fora és una acció que proposam a l’impost d’IRPF de
rendes fins a un màxim de 1.500 euros o 1.600 euros per a
aquelles famílies que tenguin un fill o per a aquells fills que
facin estudis fora de l’illa que no es puguin cursa a la mateixa
illa. 

La fiscalitat és una eina eficaç, determinant per implementar
polítiques i intentar dibuixar la societat del futur que volem, i
així poder corregir les disfuncions de moltes derivades. En
aquest sentit l’impost de la renda de les persones físiques té una
incidència recaptadora notable i una capacitat de modular la
realitat social (...). Avui en dia a Balears un estudiant que hagi
de cursar estudis fora de l’illa ha de demanar o ha de tramitar,
o pot tramitar, demanar una subvenció al MEC, al Govern i als
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consells; fins a tres administracions ho ha de fer si viu a
Menorca, a Eivissa i a Formentera; si és a Mallorca només seran
dues; amb l’inri que a més a més els mateixos eivissencs,
formenterencs i menorquins s’han de pagar la seva condició
d’insularitat mitjançant el consell, o sigui que ho paguen el
doble els menorquins, els eivissencs i els formenterencs. Aquí
en el Parlament se n’ha parlat molt sovint, del tema de la
subvenció, que s’ha de fugir de la cultura de la subvenció.
Aquesta és una proposta per fugir de la cultura de la subvenció.
A una empresari si li demanes què prefereix, pagar primer i
després reclamar, o no pagar i no reclamar després, és obvi el
que dirà un empresari: pagar primer i després reclamar això
sempre implica anar darrere, i el que proposam aquí és usar la
fiscalitat com una eina: no pagar i no haver de reclamar després.
Això suposa un estalvi de burocràcia, de burocràcia
administrativa, i a més a més un estalvi perquè aquest estudiant
no ha de fer fins a tres formularis al Govern central, al Govern
d’aquí i al consell per demanar subvencions.

Som unes illes, una obvietat. Menorca, Eivissa i Formentera,
som unes illes, i això ho condiciona tot. Condiciona la nostra
visió del món, condiciona la nostra relació amb el món, tenim
unes fronteres ben delimitades per la mar; condiciona també,
evidentment, el nostre jovent de forma notable. No són ni un, ni
dos, ni tres els nostres joves que no han pogut estudiar el que
volien perquè no s’ho podien pagar, i això resulta senzillament
inacceptable. No és el mateix viure a Lleida o a Toledo que a
Menorca o a Mallorca. Els costos de desplaçament són molt més
elevats, fins al punt que hi ha famílies, joves que no s’ho poden
permetre, i han d’acabar estudiant altres carreres que no són la
seva primera elecció, o senzillament no estudiant. Aquesta
deducció fiscal resulta de plena lògica d’acord amb la nostra
condició insular. De fet he de confessar, i això se sap, que
aquesta deducció fiscal és un plagi de la deducció fiscal canària;
jo vaig estar mirant un dia El derecho i vaig trobar aquesta
deducció fiscal i vaig dir que és molt interessant. A Canàries la
tenen implementada des de l’any 2006. La lògica i la ràtio a
Canàries, un altre arxipèlag d’illes, són les mateixes que aquí,
i aquesta deducció fiscal té el suport allà de tothom, de Coalició
Canària, del PP i del PSOE, perquè és de sentit comú, és el que
pertoca a una comunitat insular. Per tant, fet insular; dos, jovent.

Però és que aquesta proposició de llei també és molt
interessant perquè aposta pel nostre jovent. El nostre jovent ha
d’encarar un futur més complex i més competitiu i requereix
molta més formació que en el passat. És una aposta de la
societat balear pels nostres joves, i també és una aposta per
educació i cultura. Aquesta deducció obeeix a una clara voluntat
de potenciar l’educació, la cultura i la formació; l’educació és
la clau de l’evolució de la humanitat, sense lletres, sense estudis
no deixaríem de ser una espècie animal més, som el que som per
la cultura i l’educació. És la clau de la humanitat, i és la clau
també no només de la cultura sinó de la mateixa economia; no
de bades aquells països més avançats en educació i cultura
presenten més altes taxes de benestar i de riquesa econòmica.

I corolAlari de tot això -i passem al model econòmic- aquí
també és necessària aquesta deducció fiscal per ajudar a definir
un nou model econòmic de més indústria i millor turisme, de
més indústria, que anam cap enrere, Sr. Conseller, de més
indústria i de millor turisme. Hem passat de ser la primera
comunitat autònoma en renda per càpita el 85 a la setena l’any
2013, passant de 5 milions a 13 milions de turistes. És necessari
redefinir el nostre model econòmic i no podem seguir per
aquesta sendera, no podem seguir rost avall, i això suposa també
invertir en educació i formació dels nostres joves, suposa posar
doblers on resulten més rendibles des del punt de vista social,
cultura, però també econòmic, que és l’educació.

I el darrer motiu però no menys important és el de justícia
social. No volem acceptar de cap de les maneres que cap jove
no pugui estudiar allò que desitja per causes econòmiques, per
ser pobre. No resulta tolerable que un ric pugui estudiar allò que
vulgui i un pobre no; si l’ascensor social no funciona la societat
no funciona. No és just que un jove no pugui estudiar allò que
vulgui perquè prové d’una família modesta; no es pot pair, no
resulta tolerable des d’un punt de vista social i també econòmic.
Cap jove, cap jove balear no ha de deixar d’estudiar allò que vol
per causes econòmiques, no ho podem consentir.

Estam ben segurs que aquesta proposició de llei és ben
assumible per tothom, per tots els grups polítics d’aquesta
cambra, però en especial vull fer una crida als diputats de
Menorca, Eivissa i Formentera -no sé si són tots aquí o no- ja
que els toca el seu viu. A Mallorca aquesta aprovació resulta
procedent, però a Menorca, Eivissa i Formentera resulta
absolutament imperiosa, cap diputat de Menorca, Eivissa i
Formentera no hauria de votar en contra d’aquesta proposició de
llei, ja que els afecta plenament, a les seves famílies i al seu
jovent.

Demanam un vot de reflexió, un vot de sentit comú, un vot
de seny, un vot de consciència.

I pel que fa a les altres deduccions fiscals que hem proposat
en energies renovables i per donacions d’investigació, sols
comentar que vam registrar aquesta proposició el mes de juliol
i ara veim que la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma
incorpora aquestes deduccions, tot i que amb un caràcter més
limitat. No sabem quin grau d’influència ha pogut tenir la nostra
proposició, en qualsevol cas ens felicitam que l’aprovació de la
Llei de pressuposts del Govern actual incorpori aquestes
deduccions fiscals, tot i que presenta unes limitacions les quals
esperem que siguin esmenades durant el tràmit parlamentari del
pressupost, per la qual cosa obviï la defensa d’aquestes dues
deduccions, perquè han estat incorporades pel Govern a la
pròpia llei de pressuposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Joan Boned, per un temps de quinze minuts.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Som el mes de desembre, estam en tràmit parlamentari
de la Llei de pressuposts, per tant una proposició de llei que està
registrada ja fa mesos la que ve avui a debat, doncs potser és un
bon moment per parlar-ne. Ja n’hem parlat d’ingressos i
d’imposts a altres punts de l’ordre del dia del Ple d’avui, però
podem continuar i parlar de la proposta que fa MÉS, referida a
l’impost sobre la renda de persones físiques.

Diu el contingut de la iniciativa d’aquesta proposició que la
fiscalitat és una eina eficaç i determinant per implementar
polítiques que puguin corregir disfuncions i modelar quin tipus
de societat volem. Estic d’acord amb això i hi afegiria més, que
no tan sols és així, sinó que és també el reflex d’allò que un
governant vol per a la societat que gestiona i que administra. La
forma com s’obtenen els ingressos és la que determina el grau
d’implicació que els polítics que governen tenen amb les
necessitats més bàsiques de la societat en general. I sense cap
dubte, si parlam específicament de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, parlam segurament d’una proposta impositiva
que és la més adient, és una de les més adients a l’hora de fer un
plantejament de redistribució d’ingressos i de recursos i de
despeses per compensar desigualtats socials, partint de
desigualtats econòmiques.

Dic això i he vist que el portaveu del Grup MÉS s’ha centrat
bàsicament en la proposta d’adopció per cursar estudis superiors
fora de l’illa, efectivament les altres dues propostes d’alguna
manera són plantejades, no sé si exactament igual, però tenen en
alguns punts les inversions en energies renovables i donacions
en investigació, és així, però, en qualsevol cas, jo sí em referiré
també, encara que sigui breument, a les altres dues, sobretot a
una d’aquestes.

Però pel que fa referència a aquesta proposta d’estudis
superiors fora de l’illa, efectivament, deia el Sr. Mas que es
dirigia especialment als diputats d’Eivissa, de Menorca i de
Formentera, perquè sense cap dubte són els colAlectius socials
que més pateixen aquesta desigualtat i aquesta injustícia que
provoca tenir o no els mitjans econòmics necessaris i suficients
per fer front als estudis per part de les famílies d’aquestes illes.
Hi ha, efectivament, extensió universitària en determinats
estudis, estudis molt concrets, però limitats quant a la
diversificació d’aquests estudis. No és així a Formentera, que sí
té el greuge que no té això i a més a més, necessàriament, sí o
sí s’ha de sortir, no hi ha més opció. En aquest cas, aquella frase
de la doble o la triple insularitat aquí sí que s’acompleix, en el
cas de Formentera.

Però sense cap dubte és un cas que afecta aquestes illes de
manera molt especial i diferent del que pugui afectar Mallorca,
que, per l’oferta d’estudis disponibles a la mateixa illa, sí es pot
produir el problema, però crec que en qualque cas podria ser
puntual i amb estudis concrets, que, sense cap dubte se’ls ha de
prestar la mateixa atenció que les altres illes, però és cert que és
un problema que s’agreuja considerablement quan parlam de la
resta d’illes, a part de Mallorca. Resta d’illes on de vegades
parlam de fracàs escolar i que s’abandonen o que potser hi
podria un percentatge més elevats d’estudiants de bàsica,
d’ESO, de primària, del que sigui, que podrien accedir als
estudis universitaris i quasi sempre es posa l’excusa que les

facilitats a l’hora de trobar determinades feines en aquestes illes,
eminentment turístiques, sobretot la temporada d’estiu, fan que
hi hagi molts joves que aparquin els estudis i que es dediquin
directament a treballar i a l’obtenció d’ingressos de vegades, o
fins no fa gaire, importants.

Però la veritat és que no només és això, sinó que és cert que
moltes famílies no es poden permetre el luxe que els seus fills
surtin de l’illa perquè té un cost. Jugam amb diferents cartes,
jugam amb diferents condicions, no tenim la possibilitat que el
teu fill surti de ca teva, vagi a la universitat, torni i vengui a
dinar, s’entorni a la tarda, no, quasi sempre, en aquests casos el
teu fill ha de viure fora de l’illa, ha de mantenir-se, ha
d’estudiar, té uns costs que no van únicament en funció de
l’import de la matrícula, i si la universitat és pública o és
privada, van en funció de la necessitat i de l’exigència
d’abandonar el seu lloc allà on viu per traslladar-se a un altre
indret per poder fer els estudis. Per tant, crec que estam
totalment i absolutament d’acord en aquest cas.

També hi estam, com he dit, en els altres dos casos, però en
el tema de les energies renovables crec que fa molt de temps
que parlam d’energies renovables i també hem tengut
l’oportunitat de tenir certs debats en matèria energètica en parlar
del tema de les prospeccions i quan parlam de prospeccions, un
dels temes que necessàriament surt és el canvi de model
energètic, i si parlam de canvi de model energètic hem de parlar
d’energies renovables. Però jo, particularment, port ja algunes
legislatures en aquest parlament i fa temps que sent parlar
d’energies renovables, però a la pràctica no les he vist, no és
veu que realment s’aposti per això. Entre d’altres coses, perquè
d’un costat i de l’altre moltes vegades es posen traves a aquesta
situació, jo tenc la sensació que s’ha enganyat i també manipulat
la gent en el tema d’energies renovables, se’ls havia posat un
pastís interessant que molts havien decidit agafar un tros
d’aquest pastís, jugar efectivament, i fer inversió fins i tot en
energies renovables i s’han trobat que poc després tenien quasi
quasi el perill de perdre tota la inversió que havien fet, perquè
la política en energies renovables per part de l’administració
s’ha modificat radicalment i ja no existeixen les subvencions
necessàries, no existeix el suport necessari perquè això sigui una
realitat.

Per tant, crec que sí ha arribat el moment i l’hora de no fer
petits plantejaments d’aposta per les energies renovables, sinó
que hauríem d’anar molt més enllà i hem d’apostar
decididament per un canvi de model energètic, i quan parlam de
la comunitat autònoma sempre per part del Govern de l’Estat es
parla de la dependència energètica que es té i que tot el que ens
gastam en important el que ens fa falta per a la producció
energètica, i en el nostre cas, essent illes, de vegades també
tenim més limitacions, i hauríem de cercar també intentar
apropar-nos, aparcar una mica grau de dependència de
determinades energies per apostar decididament per aquestes
energies renovables. Per tant, també hi estam d’acord.
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El tema de la investigació i les donacions a investigació està
clar, si és cert que hi ha propostes a la reforma fiscal que parlen
de fomentar aquestes propostes, crec que és en aquesta línia que
s’ha d’anar; efectivament, s’ha d’apostar per tot allò que
permeti cercar una solució alternativa al que tots coneixem;
s’han de cercar alternatives i la millor manera és que els que
tenen la possibilitat de dedicar-s’hi ho puguin fer, que no és
tasca fàcil, és complicat i per tant s’han de cercar fórmules per
ajudar que això es pugui fer.

Però, com he dit abans, quan parlam d’aquesta proposta
tributària hem de ser realistes i crec que no ens hem de quedar
amb l’acceptació simple i senzilla que la proposta que ens fa de
cara als pressuposts del 2015 el Govern sigui suficient, perquè
no ho és. No s’utilitza ni tan sols aquesta eina de què parlam
avui, que és l’IRPF, per equilibrar i per impartir més justícia
fiscal, més justícia tributària, no es fa, malgrat que sí és cert i
reconec, que amb l’increment dels trams de l’IRPF que proposa
aquesta reforma fiscal, sí hi ha una certa reducció dels ingressos
de les persones i famílies que tenen els ingressos més baixos,
però llavors hi ha situacions que no són realment tal com s’ha
volgut vendre, i per tant s’han de cercar fórmules per rectificar-
les.

Crec que no ens adonam que quan parlam que sí reduïm als
de baix, però que es mantenen els tipus aplicables als que més
guanyen, no fem política tributària progressiva, que seria el
necessari, perquè no aplicam aquell fet, tot i que sí és cert que
el seu tipus ja d’entrada és més alt el que guany 100.000 que el
que guanya 15.000, però potser no és suficient i no compensa.
I per això aquesta comunitat autònoma continua amb problemes,
perquè hi ha falta de liquiditat de vegades, com passa ara en
aquest darrer trimestre i en aquests dos darrers mesos a la nostra
comunitat autònoma, una comunitat autònoma on hi ha
problemes per pagar les escoles, el que els correspon, tot el que
es deu; per pagar els menjadors escolars; problemes per
contractar personal sanitari; problemes que tot això provoca el
malestar del sector escolar, malestar dels pacients que han
d’esperar cada vegada més i tot és producte d’una situació
irregular.

El conseller, en el seu moment, va parlar de disfuncions en
els ingressos i en les despeses i que això era com s’havia
d’arreglar, però s’ha de fer front a aquesta necessitat, s’ha de fer
front a aquesta situació i s’ha de tenir en compte que, avui per
avui, i segons les darreres dades, en aquestes illes hi ha 53.000
persones que no tenen cap prestació i que segurament aquesta
eina de la qual parlàvem, l’impost de l’IRPF, és una fórmula
com una altra per cercar solucions als que més ho necessiten i
a compte d’aquells que més tenen; aquells que més tenen que si
han de pagar una mica més no ho notaran gaire, cap desequilibri
econòmic a les seves butxaques, però sí podria servir per
compensar els que tenen i pateixen més necessitats.

La desigualtat creix a passes de gegant a la nostra comunitat
autònoma, també. Desgraciadament, les dades ens diuen que
cada vegada més hi ha un grup de pocs que són molt rics i que
en situació de crisi econòmica, que ha provocat desencert i ha
provocat nombroses situacions de crisi real a moltes famílies,
resulta que aquest petit grup s’ha enriquit més i n’hi ha molts,
molts, molts més són el percentatge de persones que tenen greus
problemes.

Sense cap dubte, aquests que tenen greus problemes són els
que pateixen situacions com les que avui parlam; tenen fills que
no els poden enviar fora de l’illa, perquè no tenen ni tan sols per
arribar a finals de mes, com van a enviar els seus fills a estudiar
fora si els costa arribar a finals de mes? I per tant, són situacions
que s’ha de cercar com arreglar i quan fem propostes de
modificar les taules d’IRPF ho fem amb aquesta idea, amb
aquesta intenció, no perquè..., se’ns ha arribat a dir que la
proposta de reforma fiscal permetria que tots els ciutadans
d’aquestes illes tenguessin a les seves butxaques més
disponibilitat, més renda, per gastar, per a consum; és una
falAlàcia, és demagògia, a veure, ja li vaig posar l’exemple, els
salaris entre 18.000 i 33.000 euros tenen entre 6 i 7, poden,
essent optimistes, entre 6 i 7 euros mensuals de repercussió real,
això quin consum permet, això quin estalvi permet? No permet
res. Em vol dir que gràcies a això ara les famílies que no poden
enviar a estudiar fora de l’illa els seus fills, amb 6 euros
mensuals ara sí ho podran fer, podran enviar-los a la millor
universitat? No, doncs, han de ser realistes i han de cercar
fórmules perquè aquest IRPF sigui una eina realment per
resoldre desequilibris socials.

Tots tenim el mateix dret i hi ha elements, com és
l’educació, la sanitat, que no haurien de dependre de la capacitat
econòmica de cadascuna de les famílies, i això és el que passa,
però tampoc no se cerquen eines per resoldre aquest tema. I crec
que és un moment interessant, la proposta, repeteix, del Grup
MÉS arriba a un moment ideal per dir que som a un moment de
debat dels pressuposts, i el nostre grup entén i pensa que aquesta
reforma fiscal és clarament insuficient, no serveix per al que
s’anuncia, no té la repercussió real que pretén que tengui a la
societat i per tant és el moment de modificar-la, i això s’hauria
de fer ja.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Óscar Fidalgo, per un temps de quinze minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Mas, cuando he tenido
oportunidad de revisar esta proposición de ley me fijé en la
fecha y vi que era del 7 de julio del corriente. Como usted sabe,
el día de San Fermín, patrón de los vinateros y de los panateros,
y entonces dije que quizás el Grupo Parlamentario Popular, el
Grupo Parlamentario MÉS había tenido una exaltación del
patrón en ese día para presentar la proposición de ley que
ustedes hoy nos ponen encima de la mesa, sobre todo por los
antecedentes, Sr. Mas, que tenemos. Yo sé que usted cuando
sube a esta tribuna siempre se encarga de recordarnos que hace
muy poco tiempo que está aquí, yo también hace poco tiempo
que estoy aquí, meses más que usted, Sr. Mas, pero obviamente
las hemerotecas y la historia nos dice lo que han hecho los
grupos políticos, y usted pertenece a un grupo político cuando
han tenido la oportunidad de gobernar.
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Y fíjese que le digo todo esto habiendo recibido de manera
satisfactoria esa propuesta, yo tengo, personalmente y creo que
mi grupo también, una conciencia liberal y creo que, además,
como decía Cánovas, la política es el arte de aplicar aquella
parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Y creo que
precisamente las circunstancias hoy han hecho posible que se
plantee por parte del Gobierno de José Ramón Bauzá una rebaja
fiscal, no todo lo buena que a todo el mundo le gustaría, muy
probablemente, y lo digo por el portavoz del Grupo Socialsita,
que ha aprovechado para hacer un repaso de política general,
pero sí una reforma intensa e importante, dadas las
circunstancias.

Y creo además, Sr. Mas, que el Gobierno ha tenido una gran
sensibilidad, puesto que es cierto que esta propuesta ustedes la
hacen en julio y usted mismo ha reconocido que ya el proyecto
de presupuestos, que ya se está tramitando en esta cámara,
recoge ya, quizás no de la manera más ambiciosa que usted
planteaba en el documento, una deducción para inversiones en
energías renovables, nosotros..., ustedes proponían un 50%
hasta 600 euros, hasta el total de la cuota, y nosotros, al final, y
cuando digo nosotros, digo el Gobierno de las Islas Baleares,
plantea un 10% hasta 10.000 euros, yo creo que es algo
oportuno y que se ajusta a su pedimento.

Igualmente, la deducción por donaciones a la investigación,
ustedes proponían un 25, que se queda en el proyecto de
presupuestos en un 15%, con el límite del 10%, como usted
sabe, de la cuota autonómica.

Yo creo que ambas cuestiones representan la sensibilidad
del Gobierno hacia sus propuestas y además, hacía propuestas
que son, no porque son suyas, sino porque además son
beneficiosas si son viables. Además le digo sinceramente Sr.
Mas, que creo que durante la tramitación parlamentaria del
presupuesto, tendremos oportunidad de debatir y estoy seguro,
conociendo su talante, que seremos capaces de llegar a un buen
acuerdo.

En cuanto a la deducción para cursar estudios superiores
fuera de la isla, obviamente yo tengo que suscribir todas
aquellas reflexiones que se hacen entorno a la desigualdad que
sufren los estudiantes de Baleares con respecto a otros
estudiantes de otras comunidades autónomas españolas, porque
es cierto que la movilidad representa una traba añadida a poder
cursar y además un sobrecoste también a la hora de poder cursar
estudios superiores fuera de la comunidad autónoma, en el caso
de que estos estudios superiores no se impartan en el ámbito y
en el seno de esta comunidad; pero debo decirle, por aquello de
la historia y de que hace tiempo que algunos estamos aquí, el
tiempo que hace que está usted y que estoy yo, que su partido
formaba parte, como usted sabe, del llamado pacto de izquierdas
que gobernó en la anterior legislatura esta comunidad autónoma
y fíjese usted que su partido no dijo nada cuando se eliminaron
las ayudas para desplazamiento de los estudiantes.

Fíjese lo que hizo su partido. ¿Sabe usted lo que ha hecho el
Partido Popular? Pues tuvo oportunidad de anunciarlo la
Consejería de Educación hace algunos meses ya, pues fíjese
usted, cuando ustedes eliminaron las ayudas a desplazamientos
de los estudiantes, éstas estaban entorno a los 442 euros. ¿Sabe
usted lo qué ha hecho este Gobierno, pese a las dificultades y
pese a los ajustes que se han tenido que aplicar en esta
comunidad autónoma?, pues mire usted las ha duplicado, las ha
multiplicado por dos y actualmente llegan a más de 900 euros.
Lo que ha hecho que por primera vez en la historia las ayudas
a los estudiantes de Baleares se puedan equiparar a las de
Canarias. Esto nunca había sucedido jamás, Sr. Mas. Y
actualmente, es cierto que queda un largo trecho por recorrer,
pero actualmente esas medidas están encima de la mesa, son
vigentes y están al alcance de los chavales que tienen la
oportunidad y el desafío de plantear un futuro profesional en
cuanto a su formación.

En este sentido tengo que decirle igualmente que además
existen ayudas por parte de los consejos insulares y a parte, si
tiene usted oportunidad de leer el BOIB, de día 4 de diciembre,
lo digo porque es muy reciente, día 4 de diciembre del corriente,
el BOIB núm. 165, verá usted que además se destinan más de 2
millones de euros en adición, a los que ya he expresado, para
ayudas al desplazamiento. En Baleares hay aproximadamente
poco más de 5.000 personas, y cuando digo 5.000 personas me
refiero a jóvenes universitarios que deciden cursar por las
circunstancias que sean, los estudios fuera de la comunidad
autónoma, y fíjese que las ayudas van destinadas a más de 4.600
jóvenes, lo doy por reproducido, si usted actualmente abre el
BOIB y lo mira, verá como lo que le estoy diciendo,
efectivamente se recoge y es cierto.

Digo todo esto porque nosotros durante todos estos años,
hemos hecho en mi opinión y en la de mi grupo parlamentario,
todo aquello que teníamos que hacer, yo también voy
aprovechar la circunstancia para hablar de lo que ha hecho mi
grupo parlamentario y el Gobierno al que da sustento. Y hemos
hecho todo lo que teníamos que hacer cuando ustedes nos
predicaban durante prácticamente estos cuatro años de
legislatura, que debíamos hacer justamente todo lo contrario.
Nosotros hemos tenido la capacidad de aguantar de manera
obstinada y estoica, porque estábamos radicalmente
convencidos de que siempre el buen trabajo da sus frutos, y
consecuencia de ese buen trabajo y de cifras que ustedes han
estado un año y medio negando, las cifras de la recuperación
económica, ponían ustedes en duda hasta las cifras del paro. Al
final obviamente, la verdad se impone y ustedes acaban por
reconocer que las cifras son reales, pero ya le encuentran otros
peros, que si el tipo de trabajo, la temperatura no es la correcta.
En fin, circunstancias en mi opinión adjetivas, que evidencian
que se han quedado ustedes sin argumentos.
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Igual pasa, Sr. Miguel Ángel Mas, con el planteamiento,
fíjese usted, nos acusaban hace pocas semanas ustedes a
nosotros de oportunistas, de demagogos y no sé de cuántas
cosas más a la hora de plantear el presupuesto de la comunidad
autónoma con la gran reforma fiscal, que sí y se lo digo al
representante del Grupo Socialista, sí va a ser capaz de poner en
circulación, es cierto, Sr. Boned, nosotros con esta reforma
fiscal no pretendemos arreglar el mundo, ni tan siquiera
pretendemos recuperar con esta reforma fiscal tan solo el
desastre que fueron ustedes capaces de hacer en cuatro años;
pero no negará usted, porque se trata de una cuestión
matemática, son sumas y restas, como decía usted esta mañana
al Sr. Camps, haga usted sumas y restas y verá como tiene usted
la oportunidad de traer, que existen en este caso más de 60
millones de euros que en adición a los de la reforma planteada
por el Gobierno de España suponen que en la economía haya
250 millones de euros más de los que ha habido este año para
que la gente con el dinero en el bolsillo haga lo que estime
pertinente. Y le puedo dar muchos detalles de la reforma del
IRPF que usted, Sr. Boned, pretende ridiculizar. Probablemente
por una gran frustración, porque usted dio soporte a un gobierno
durante cuatro años que no fue capaz de hacer nada parecido a
lo que ahora mismo nosotros hemos planteado; y lo hemos
planteado después de desoirles a ustedes durante tres años,
creyendo en el esfuerzo de la gente, en la capacidad de la gente
de Baleares y en lo acertado de las políticas que se tenían que
aplicar. Y consecuencia de esa circunstancia, hemos sido
capaces de vislumbrar un proyecto de presupuestos y una rebaja
fiscal sin precedentes en la historia económica de esta
comunidad autónoma. Y todo ello en un ejercicio de tan solo
tres años y poco, que ha permitido que Baleares vuelva a liderar,
cosa que nunca debería haber dejado de hacer, las tasas de
crecimiento económico de este país, las tasas de creación de
empleo de este país y prácticamente todos los índices positivos
que ustedes puedan imaginar, y puedo hacer un gran relato.
Supongo que no les interesa en absoluto escucharlo, porque
además lo doy por reproducido no sólo de los medios de
comunicación, sino de los principales institutos económicos que
refrendan lo que yo estoy diciendo.

En cualquier caso, y ya me dirijo al Grupo Parlamentario
MÉS, Sr. Mas, en primer lugar por técnica legislativa, porque en
mi opinión si ahora aprobáramos, tendríamos que iniciar el
procedimiento legislativo para algo que sinceramente sólo tiene
virtualidad en un sentido, porque es cierto que en cuanto a las
energías renovables y al I+D+I, ustedes hacían un pedimiento
mayor de que finalmente se recoge el proyecto de ley de
presupuestos, pero también es cierto que en el tercer caso son
iniciativas que ya están en marcha en cuanto a las deducciones
que ustedes plantean en la número 1, pero sí en todas las demás.
Y le digo que sería poco probable con el actual calendario
parlamentario, que pudiéramos extraer nada positivo de un
proyecto legislativo de tres artículos, en los que dos ya están en
disposición de funcionar.

Por eso yo le propongo, Sr. Mas, llegar a un entente y que
seamos capaces de entendernos durante la tramitación
parlamentaria del presupuesto. Yo sinceramente creo que sus
iniciativas parten de buena voluntad, obviamente usted tiene la
obligación de pedir. Yo creo que hay que enmarcarlas también
de manera lo suficientemente razonable en el ámbito temporal
dónde nos encontramos, es decir, en el seno de una gran reforma
fiscal que se hace en este presupuesto, que va mucho más allá

de la mayoría de cosas que ustedes ni tan siquiera han planteado
en el seno de este parlamento y que este gobierno ha sido capaz
de hacer; pero bueno, en fin, yo voy a dejar a parte los
reproches, para decirle que el grupo parlamentario en la
tramitación del presupuesto de la comunidad autónoma, va estar
en disposición de alcanzar acuerdos para defender los intereses
de los ciudadanos de las Islas Baleares, que es definitiva para lo
que todos y cada uno de nosotros estamos en esta cámara.

Muchas gracias por su paciencia, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Grup Parlamentari MÉS,
el Sr. Miquel Àngel Mas per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

O sigui, no, no, no, no, no, no, és que no m’ho puc creure,
Sr. Fidalgo. Ara li tornaré el rotllet que sempre pos jo. Per a un
ciutadà que ve del carrer i presenta una iniciativa on diem que
cap jove d’aquestes illes es quedi sense estudiar el que ell vol
estudiar per motius econòmics, no, sí, sí. Sr. Fidalgo, clar que
sí! Qui ho pot entendre això? (...) Sr. Fidalgo sí, sí, sí. 

Molt bones paraules perquè no li queda més remei que dir
bones paraules, perquè dir no a això, perdoni, és tan..., ara em
sortia una paraula dura, és tan ..., és que no poden dir no a això.
I els menorquins i els eivissencs també diran que no a això? I els
formenterers o la formenterenca, també diran no a això? No
m’ho puc creure! És que no m’ho puc creure! A més a més,
accept el que dieu, que no tendrem temps, però és el missatge
polític que llançam, que vostès es poden penjar la medalla.
Primer, som unes illes. Segon, no volem que cap jove
d’aquestes illes es quedi sense estudiar el que vol estudiar. Idò
votau a favor que sí, pim, el número 2. Sí, sí, votau en
consciència, Sr. Fidalgo, no allò que us digui la Sra. Cabrer,
votau en consciència...

(Remor de veus)

No m’ho puc creure!

La cultura de la subvenció. Vós m’heu comentat que ha
augmentat i duplicat. Jo no ho pos en dubte si vós ho dieu m’ho
crec. Però aquesta és la diferència entre la cultura de la
subvenció i l’eina de la fiscalitat, Sr. Fidalgo. Què és la cultura
de la subvenció? La cultura de la subvenció..., a veure, a un
empresari li demanes, tu prefereixes primer pagar i després
rescabalar i demanar, o tu prefereixes primer no pagar i ja està?
És clar, és un avantatge per a ell, per al jove, per a l’empresari
i és un avantatge per a l’administració. Ens en llevam de
paperassa! Actualment cada jove, si vol, de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera -i de Mallorca, dos- han de fer tres
peticions i estar pendents de veure què els contesta el Ministeri
d’Educació, el Govern balear després i el consell. És la
diferència entre la ineficiència o l’eficàcia, entre voler apostar
o no voler apostar, Sr. Fidalgo.
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Igual que Canàries. No és cert, a Canàries estam parlant de
1.500-1.600 euros i aquí ha dit que el Govern balear està en 900.
I els consells donen 200-300 euros. No arribam a Canàries, però
així i tot jo li vaig dir al Sr. Conseller la setmana passada, m’és
igual, podríem començar, m’és igual si en lloc de 1.500
comencem amb 200 o 300, és el missatge polític que llançam,
que tenim voluntat d’autogovern, que volem regular l’IRPF, que
volem apostar pels joves, que som unes illes que tenim la mar
a dalt, a baix, a l’esquerra i a la dreta. Això és el que passa, Sr.
Fidalgo. No m’ho puc creure!

I acab, no importa parlar de més, està tot dit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista. El Sr. Joan
Boned, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mas, per aquest costat, els
eivissencs, eivissenques i formentereres pot estar tranquil, veim
la necessitat, a més és una cosa evident, el vot serà favorable.
Tendrà dificultats en aquest costat, ja ho deu saber, encara que
vostè per si és molt optimista, porta poc temps, però ja s’haurà
adonat que hi ha coses que són impossible i fer entendre a
aquest costat segons què és pràcticament impossible. Per tant,
comenci a assumir aquesta situació perquè és així.

Mirin, senyores i senyors diputats, ens deia el portaveu del
Partit Popular, Sr. Fidalgo, continuen parlant d’aquests tres
anys, amb la definició “d’anys de dificultat i ajustos”. No diuen
la veritat, no parlen clarament que estan parlant de tres anys de
retallades salvatges, d’intents desesperats per eliminar la classe
mitjana d’aquesta societat, d’intents desesperats per abolir
l’estat del benestar d’aquesta societat. Això és el que ha passat
amb les mesures econòmiques en aquestes illes també. I parlen
de dificultats i ajustos i que ara ve l’hora de tots amunt, ja no hi
ha dificultats, no passa res, tot és fantàstic. Ho diuen aquí, ho
diu el Sr. Fidalgo. El Sr. Rajoy, segons per on, el que va dient
és tot el contrari. Les coses van molt bé, som optimistes,
Espanya és el país europeu que més creixerà, que més avança en
tot. Ara, això sí, l’any 2015 seguirem amb retallades, bé, ajustos
que diuen ells. Però seguirem.

Per tant, quan el plantejament que es fa és que..., quan es
mira la vista enrere, que per part del Partit Popular es fa sempre,
i es diu que d’allà on venim i que ara tenim una recuperació
econòmica clara, que podem començar a treure el cap i tirar
endavant, jo em pregunt per a qui hi ha una recuperació
econòmica? Per al Govern segurament, per a les xifres i els
comptes de l’administració. Però és que aquest govern i aquest
grup de diputats no escolten, no escolten ningú, ni els portaveus
de l’oposició que els expliquen determinades coses aquí, ni
escolten la gent del carrer que reclama millores i que exigeix
resoldre necessitats peremptòries i urgents. I no es tenen en
compte.

Es parla de la reforma fiscal que planteja el Govern per a
aquest pressupost de 2015 i que entre altres coses parla d’això,
d’allò que estam parlant avui, d’IRPF, però no s’ha dit fins ara
i veurem exemples en els debats d’aquí endavant, la setmana
que ve, que aquesta mateixa proposta en el tràmit autonòmic
d’IRPF s’està aplicant a determinats salaris, segurament a la
franja de salaris on hi ha més percentatge, una deducció quasi
real. Sí, hi ha salaris que en tram autonòmic se’ls aplicava un 14
i ara se’ls aplicarà més d’un 17. És així, Sr. Conseller, i està
passant en els salaris d’entre 18.000 i 33.000 euros, que són els
que més abunden. Què passa? Aquests veuran, si arriba fent els
comptes globals quan apliquem tram autonòmic i tram estatal,
tal vegada veurem, com els deia abans, un estalvi de 6 o 7 euros
al mes, però res més. 

I diuen vostès, “feim una proposta que és progressiva perquè
continua afectant en un percentatge més elevat els que més
tenen”. Però és que no és així, vostès als que guanyen més de
100.000 euros els continuen aplicant el mateix percentatge que
els aplicaven, com ja els he dit, aquests no tenen problemes de
salari, a aquells no se’ls ha retallat la seva nòmina cada mes;
resultarà que guanyen més i quan se’ls aplica el mateix tipus, el
que fan és que tenen més benefici, no aporten més, ells guanyen
més però aporten el mateix. No servirà per a res, no és una
proposta progressiva, senyores i senyors diputats.

Què feim? Acabam la legislatura i jo els diré com. Vostès
acabaran aquesta legislatura incomplint el que varen dir. Varen
assegurar que els ciutadans pagarien menys del que pagaven i
després d’aquesta reforma fiscal els ciutadans continuaran
pagant més el que pagaren quan vostès arribaren. I això és així!
I això és un tema que no discuteixen perquè no poden, perquè
és la realitat dels fets.

I ens diuen el que passava la passada legislatura i com érem
de dolents. Jo li diré una cosa, miri, Sr. Fidalgo, la passada
legislatura no hi havia en aquestes illes 53.000 persones que no
rebien cap prestació, no existia aquesta xifra en aquestes illes,
no n’hi havia, Sr. Fidalgo, no n’hi havia, no n’hi havia. Sap
quina és la realitat? Una tercera part dels salaris actuals, Sr.
Fidalgo, no arriben al salari mínim interprofessional, no arriben
als 600 i pocs euros, una tercera part dels salaris que es cobren
amb els contractes que es fan ara. El 50% dels salaris que es
cobren, amb els contractes que es fan ara, no arriben ni als 900
euros, abans, a la passada legislatura, el que tenia un salari de
1.000 euros tenia un gran problema, i se li deia milAleurista...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

... aquest, el milAleurista, és un afortunat, els que tenen
problemes són els altres, els que no arriben als 600 euros, els
que no arriben als 900 euros, i això, per als fills d’aquestes
famílies no se’ls resol ja la situació d’enviar-los a estudiar, no...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

... tenen problemes per subsistir cada mes, i això és el que no
volen entendre i vostès no escolten ningú.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Óscar
Fidalgo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Es decir, Sr. Boned, que su
gobierno que no sólo dejó a 46.000 personas más de las que
encontró en el paro sino que luego las abandonó a su suerte, su
gobierno y usted nos vienen a dar lecciones al grupo
parlamentario que hace que sea posible que durante veinticinco
meses se esté reduciendo el paro en esta comunidad autónoma,
Sr. Boned, veinticinco meses reduciendo el paro en esta
comunidad autónoma y diecinueve ya de creación de empleo
neto. ¿A usted esto le parece razonable, Sr. Boned, cuando
habla usted de ciudadanos?, ¿acaso cree usted, Sr. Boned, que
los ciudadanos son estúpidos?

En fin, no voy a entrar en sus consideraciones sobre el tema
fiscal porque está visto que las matemáticas no es un asunto
concerniente ni a usted ni a su grupo parlamentario, a la vista,
a la vista de la historia y de los resultados. 

En cualquier caso, y voy al Sr. Mas, Miguel Ángel, Sr. Mas,
yo he sido y le he tendido la mano durante la tramitación
parlamentaria de los presupuestos porque creo que es lo más
razonable. Es cierto que usted y yo podemos salir ahí fuera y
hacernos una foto, pero la traducción con el Reglamento del
Parlamento en la mano es papel mojado, donde tenemos usted
y yo, o su grupo parlamentario y el mio, que llegar a acuerdos
para que estas consecuciones que usted plantea sobre el papel
sean posibles es en el debate del seno de los presupuestos que
es ahora, y, ¿por qué digo esto? En primer lugar, porque su
grupo parlamentario que fue el que formaba parte del Gobierno
que quitó las ayudas, todas, Sr. Mas, todas las ayudas para
desplazamiento de estudiantes de Baleares, las eliminó todas, le
dice al grupo parlamentario que no sólo las ha recuperado sino
que las ha duplicado y las ha puesto en la media de la
comunidad autónoma de Canarias, por primera vez en la
historia, y tiene usted la osadía de subir a esta tribuna y
reprochárnoslo...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Oiga, me parece, me parece que es el mundo al revés. Me
parece, Sr. Mas, que ni siquiera el tiempo que lleva usted en el
Parlamento justifica lo que usted dice en esta tribuna, porque
creo que no es razonable y porque creo, además, que no es
cierto, pero lo más importante es que además creo que no
beneficia nada a los ciudadanos, que usted plantee una
propuesta como ésta y que al grupo parlamentario que da
sustento al Gobierno le diga a usted que haremos lo propio en
el debate que hay ahora de los presupuestos, que yo creo que es
lo razonable porque usted y yo sabemos que si tramitáramos
esto como un asunto legislativo el plazo, y los plazos que tiene
el Parlamento harían que este debate fuera agua de borrajas y
fuera papel mojado. 

Usted ya sabe que existe una declaración de principios
irrenunciable que es la presentación del presupuesto que ha
hecho el conseller de Hacienda y el Gobierno de las Islas
Baleares, y lo ha hecho aceptando recomendaciones suyas en el
mes de julio, tan es así que ha recogido dos y la tercera yo le
estoy argumentado lo que se está haciendo en ese sentido, le he
dicho pues que en el BOIB de 4 de diciembre del corriente hay
prácticamente 2,5 millones de euros en ayudas a
desplazamientos, que ahora hemos recuperado las ayudas a
desplazamientos que el pacto de progreso había eliminado para
los estudiantes y que no sólo las hemos recuperado sino que las
hemos duplicado. Sabe usted que hay ayudas y deducciones
para inversiones en energías renovables en el proyecto de
presupuestos y que además hay deducciones por donaciones a
la investigación. Sabe usted, igualmente, porque se lo acabo de
decir, cuáles son las medidas de impulso para que los
estudiantes de Baleares puedan competir en igualdad de
condiciones con los del resto de la península, y mi grupo
parlamentario se pone a su disposición para hacer, en mi
opinión, lo que tenemos que hacer, que es trabajo y política para
que al final los ciudadanos sean los beneficiados.

Yo no voy a subir a esta tribuna a hacer un debate
absolutamente demagógico porque yo no me he dejado la coleta
en casa, como otros, eh!, yo vengo aquí pues con las
circunstancias que tengo encima de la cabeza...

( Remor de veus)

... así que sin más dilación, Sr. Mas, le reitero...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

... el ofrecimiento de mi grupo parlamentario y la buena
disposición para que lleguemos a un acuerdo que sea bueno para
la gente de esta comunidad autónoma porque eso es lo que
necesitan y para eso estamos todos nosotros aquí.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació i deman a la Cambra si es pren o no en
consideració la Proposició de llei RGE núm. 6929/14.
Començam a votar. Votam.

Per tant, per 33 vots en contra i 23 a favor, no es pren en
consideració aquesta proposició de llei.

IV.3) Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 10595/14, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, de règim sancionador en matèria d'activitats
marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i
recreatives) a les Illes Balears.

Seguidament, debatrem la Proposició de llei RGE núm.
10595/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de règim
sancionador en matèria d’activitats marítimes, nàutiques i
subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears. 

Intervenció per part del Grup Parlamentari Popular per fer
la presentació de la proposició de llei, té la paraula el Sr. Carlos
Veramendi, per un temps de quinze minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Como ustedes saben, mediante el Real
Decreto 102/96, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la comunidad
autónoma de las Illes Balears, se traspasaron a ésta las
competencias en materia de enseñanzas náutico-deportivas y
subacuático-deportivas, además, como también sabrán,
mediante el Decreto 35/96, de 7 de marzo, nuestra comunidad
autónoma asumió estas competencias.

Once años después, con la modificación efectuada por la
Ley Orgánica 1/07, de 28 de febrero, de reforma de nuestro
Estatuto, este otorgó a nuestra comunidad autónoma,
concretamente en su artículo 30.11, la competencia exclusiva en
materia de turismo, ordenación y planificación del sector
turístico y también, en su artículo 30.12, el fomento, la
planificación y la coordinación de las actividades deportivas y
de ocio. Además, el artículo 30.6 del Estatuto de Autonomía
establece también la competencia exclusiva en materia de
transporte marítimo exclusivamente entre puertos o puntos de
la comunidad autónoma sin conexión con otros puertos o puntos
de otros ámbitos territoriales. 

Recordemos que actualmente la Conselleria de Turismo y
Deportes, mediante la Dirección General de Puertos y
Aeropuertos, viene ejerciendo diversas competencias en materia
de actividades marítimas, náuticas, subacuáticas tanto
deportivas y recreativas. Así, las escuelas de navegación que
imparten enseñanzas para la obtención de titulaciones náuticas
de recreo, las de alquiler de embarcaciones y centros de
arrendamiento de motos náuticas por día, las de centros
lucrativos de piragüismo y las que hacen referencia al buceo
recreativo son actividades que entran en este ejercicio
competencial, pero el ejercicio de estas competencias viene
regulado en diversas normas, algunas autonómicas, otras
estatales, esta dispersión se hace más patente en el régimen
sancionador disperso igualmente en diferentes normas. Así, en
todas estas materias, la administración ejerce una competencia

de control y autorización, pero el régimen sancionador de estas
actividades está diseminado y disgregado en diferentes normas
de una manera no siempre clara. 

Por ello, desde el Grupo Popular consideramos que se hace,
por tanto, necesaria una reordenación de carácter normativo en
estas materias. Éste es el objetivo de esta proposición de ley del
Grupo Popular que ahora se tramita, que hoy se toma en
consideración, unificar en un solo texto legal el régimen
sancionador aplicable a todas estas actividades, competencia de
nuestra comunidad autónoma, para conseguir así un marco
normativo que garantice el control del ejercicio de las citadas
actividades y que recoja una tipificación adecuada al objeto de
las materias que trata, ya que además de la deficiente
tipificación de las conductas, al margen de las normas, no en
todas las materias queda clara la preceptiva asistencia de una
atribución por ley de la potestad sancionadora a un órgano de
nuestra administración autonómica. 

Actualmente, la deficiente tipificación y la falta de
atribución expresa de la potestad sancionadora pueden hacer que
ciertas conductas al margen de la normativa, o con un claro
incumplimiento de la misma, queden impugnes. Todo ello,
además, que permita superar un régimen sancionador anterior
establecido de manera parcial en una ley de medidas de
acompañamiento de los presupuestos de la comunidad
autónoma, como es la Ley 6/07, de 27 de diciembre, de medidas
tributarias y económico-administrativas, que ya regulaba en su
artículo 31 un régimen de infracciones, sanciones en materia de
actividades subacuáticas. Así como también en el Real Decreto
Legislativo 2/11, de 5 de setiembre, cuando se aprobó el texto
refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina
mercante, debiendo decir que esta última norma estatal no
siempre recoge una tipificación muy adecuada para las materias
objecto de esta proposición de ley, pues, está pensada más para
la marina mercante y para las actividades portuarias.

Todas estas normas citadas se recogen en el correspondiente
listado de antecedentes normativos que acompaña a esta
proposición de ley, tal como establece el artículo 130 del
Reglamento de esta cámara. 

La norma propuesta pretende unificar en un solo texto legal
el régimen sancionador aplicable a estas actividades,
competencia de la comunidad autónoma, dejar clara la
atribución expresa, la potestad sancionadora y conseguir así un
marco normativo único que garantice el control del ejercicio de
dicha actividad, recogiendo una tipificación adecuada al objeto
de las materias que trata, poniendo fin así a un marco normativo
calificable de farragoso, complicado y con tipificaciones
inadecuadas muchas veces, no adaptada a la realidad actual de
un sector estratégico para esta comunidad y que para el Partido
Popular y este govern es prioritario y a sus diversas actuaciones
al respecto me remito.
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Así, además, es importante recalcar que esta proposición de
ley también tiene por objeto regular el ejercicio de la potestad
sancionadora en las materias relacionadas con las actividades
marítimas y con las actividades náuticas, recreativas y
subacuáticas, tanto deportivas como recreativas, competencia de
nuestra comunidad autónoma, que no dispone de un régimen
sancionador especifico en ninguna otra norma, cuestión crucial
a la hora de hacer ejecutar de modo eficiente las competencias
que fueron transferidas, como he dicho antes, a nuestra
comunidad.

Así, podemos decir que se someten a este régimen
sancionador las actividades de escuelas náuticas deportivas, las
de escuelas de navegación que imparten enseñanzas para la
obtención de las titulaciones náuticas de recreo, las de alquiler
de embarcaciones y centros de arrendamiento de motos náuticas
por día, la de los centros lucrativos de piragüismo y también las
que hacen referencia al buceo recreativo, tan encendidas en
nuestra comunidad. 

Punto aparte, también, que efectuamos en esta proposición
de ley es la definición de los tipos de infracciones
administrativas que se distinguen, como es habitual en el ámbito
administrativo, entre infracciones leves, graves y muy graves,
haciendo una clara descripción y definición de las diferencias
entre las unas y las otras y, además, dentro de cada respectiva
calificación se recoge la diferenciación entre la materia de
alquiler de embarcación de recreo por un lado y la materia
marítima de actividades náuticas subacuáticas, evidentemente,
por otro.

Ejercer la actividad de arrendamiento de embarcaciones de
recreo sin haber efectuado la declaración responsable o sin
autorización; no tener actualizados los datos contenidos en la
declaración responsable o los contenidos en la autorización
administrativa, incumplir el deber de informar a la
administración competente, el incumplir los usuarios los
requisitos establecidos en la reglamentación vigente para la
práctica del buceo deportivo y recreativo, que las escuelas y
centros de formación de estas materias incumplan los requisitos
establecidos en la reglamentación vigente respecto a
instalaciones, personal y subtitulación, faltar al respecto al
personal habilitado para ejercer el control y la inspección, no
colaborar en las actividades de control e inspección u obstruirlas
sin llegar a impedir que se ejerzan, desobedecer o poner
resistencia o hacer obstruccionismo al personal que ejerce las
tareas de inspección y control de forma que impida el ejercicio
de la actividad, el ejercicio de las actividades sin el responsable
técnico o el incumplimiento del requisito de titulación, el
incumplir por los centros de buceo la supervisión de las
inmersiones o de la presencia de personal cualificado, el buceo
en zonas de reservas sin la autorización correspondiente,
obtener la habilitación para el ejercicio de la actividad
basándose en información o documentación falsa, incumplir las
normas que hacen referencia al número máximo de pasajeros,
el ejercicio de actividades aquí comprendidas sin la cobertura
del seguro de responsabilidad civil exigida por la
reglamentación vigente, la prestación de cursos de buceo a
menores de edad sin la autorización de padres o tutores o
incumpliendo las limitaciones de profundidad, e incumplir las
normas de seguridad para la práctica de tales actividades.

Todas estas son algunos de los ejemplos de la importante
materia sobre la que se pretende dar cobertura normativa más
adecuada y ajustada a la realidad actual de la actividad del
sector mediante este texto de la proposición de ley. 

Este texto también prevé la identificación y la definición de
los responsables de las posibles infracciones tipificadas en el
texto de esta proposición de ley, ya sean, y así se distingue,
personas físicas o jurídicas que las realicen, por acción u
omisión, aunque estén integradas dentro de las asociaciones
temporales de empresa, agrupaciones o comunidades de bienes
sin personalidad, además de regular la concurrencia, las
responsabilidades y la vinculación en el orden jurisdiccional
penal. Además, el texto también prevé las habituales
condiciones, muy típicas, para la extinción de la responsabilidad
así como la prescripción de la responsabilidad derivada de la
comisión de infracciones fijada en el texto de esta proposición
de ley. 

Como no puede ser de otra manera, también se prevén las
sanciones correspondientes a las diferentes infracciones
establecidas, con un abanico amplio que va desde la simple
advertencia hasta la multa, con una clara graduación de ella, que
puede llegar a un máximo de 60.000 euros. Me gustaría que se
comparara con normativas estatales al respecto. Además,
establece que estas sanciones podrán venir acompañadas de una
serie de sanciones accesorias, tales como la suspensión de las
actividades, la retirada de la autorización, la no renovación de
la autorización o el cierre por un período máximo de cinco años.
Además, la posible prescripción de las sanciones y los criterios
de graduación de las mismas también están recogidos en el texto
normativo que esta proposición de ley recoge.

Se hace referencia también a la clarificación de los órganos
competentes, no es muy complicado, para el ejercicio de la
potestad sancionadora, dirección general correspondiente o
conselleria correspondiente, y los plazos máximos para notificar
las resoluciones a fin de dar la necesaria seguridad jurídica a los
correspondientes procedimientos administrativos al respecto.

En el texto de esta proposición de ley también recogemos un
apartado específico respecto a la clarificación del contenido de
las necesarias actas de inspección, dándole su valor, así como la
determinación de la posibilidad de llevar adelante una serie de
actuaciones previas y necesarias por parte del órgano
competente, así como la posibilidad de adoptar por parte de la
administración competente de toda una serie de medidas de
carácter provisional en caso de ciertas infracciones, si la
urgencia de la circunstancia lo hace necesario.

Como no podía ser de otra manera, con todas las garantías
que recoge el artículo 72 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, como serían la suspensión
provisional de las actividades y el decomiso de los
correspondientes aparatos de buceo. 
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Además, se incluye en el texto una disposición transitoria
única, totalmente necesaria, relativa a clarificar los
procedimientos iniciados o las infracciones cometidas antes de
que pueda entrar en vigor esta norma, además, por supuesto, de
una derogación expresa, que también se pretende, de las citadas
normas de acción económico-administrativas en materia de
actividad subacuática de la ley de acompañamiento de los
presupuestos generales de la comunidad autónoma, Ley 6/07, de
27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-
administrativas. Les recuerdo que se usó una ley de
presupuestos de la comunidad en la anterior legislatura para
hacer una cierta regulación.

Y por último, se establece la correspondiente disposición
final única relativa a su entrada en vigor, estableciéndose de
forma inmediata al día siguiente de su publicación en el BOIB
y considerándolo así necesario.

Como pueden ver, el texto normativo propuesto es un texto
completo, claro, conciso, totalmente necesario, actualizado y
adaptado a la realidad de unas actividades, la marítima, la
náutica y la subacuática tan en auge en nuestra comunidad y tan
importante para el desarrollo social y económico de nuestra
comunidad autónoma, necesitándose un marco normativo
eficaz, claro, actual y unificado para que la administración
autonómica competente pueda ejercer ese necesario control para
el bien y seguridad de los usuarios de esta actividad. Además,
controlar, para el bien del gran número de sus usuarios, y poder,
con plenas garantías, sancionar a sus posibles infractores, los
que no cumplen, ya que lamentablemente hay actuaciones que
pueden, posiblemente, hasta poner en peligro la vida y la
seguridad de los usuarios, y es lo más importante, y por el bien,
la garantía y la seguridad de los verdaderos profesionales, que
ejercen o imparten docencia en esta actividad que viene
reclamando y así nos lo están haciendo una norma así como la
que hoy traemos, y sus múltiples usuarios; es necesario que la
administración competente, en este caso la autonómica, cuente
con un instrumento normativo actualizado y eficaz, tanto para
el control como para la inspección como forma de cumplimiento
y prevención y de sanción, si se llegara el caso, para el que no
cumple, con todas las garantías de seguridad, aparte de la vida
de las personas, también jurídicas que ello requiere y supone. 

Entendemos, desde el Grupo Popular, que este texto
normativo que hoy proponemos mediante esta proposición de
ley, es idóneo para tales fines y así lo consideramos indicado,
pero no duden, como ha sido siempre, que desde el Grupo
Parlamentario Popular estamos abiertos, y así lo he manifestado,
al diálogo y al consenso de las posibles aportaciones que puedan
hacer los demás grupos parlamentarios, no lo duden, en aras a
la posibilidad de enriquecer el texto normativo que hoy
presentamos a consideración de esta cámara.

Por ello, les pido, y se lo he pedido incluso particularmente,
su respaldo, con su voto afirmativo, para que, una vez superado
hoy este trámite parlamentario de toma en consideración en el
Pleno, continuar con su necesaria tramitación parlamentaria,
que, desde el Grupo Popular, les pedimos que sea consensuador.
Por nuestra parte siempre tendrán la mano tendida para
enriquecer y, en la medida de lo posible, poder mejorar el texto
que hoy presentamos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. Torn en contra, el Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula..., perdó, perdó, no,
passarem a la lectura del criteri del Govern.

Sra. Secretària primera vol fer-ne lectura, per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sí, gràcies, Sr. President.

El Consell de Govern, a la sessió de dia 28 de novembre del
2014, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

“Acord de manifestació del criteri del Govern de les Illes
Balears respecte de la presa en consideració i de la tramitació de
la Proposició de llei de règim sancionador en matèria
d’activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques, esportives i
recreatives a les Illes Balears, RGE núm. 10595/2014.

El Consell de Govern, a proposta del vicepresident i
conseller de Presidència, adopta l’acord següent:

Primer.- Manifestar, atès el que disposa l’apartat tercer de
l’article 131 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
el criteri favorable del Govern de les Illes Balears respecte de la
presa en consideració de la Proposició de llei de règim
sancionador en matèria d’activitats marítimes, nàutiques i
subaquàtiques, esportives i recreatives a les Illes Balears, RGE
núm. 10595/2014.

Segon.- Manifestar, igualment, en consideració a allò que
estableix el mateix article del Reglament de la Cambra, la
conformitat del Govern de les Illes Balears a la tramitació de la
Proposició de llei esmentada.

I tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de les
Illes Balears, perquè se’n derivin els efectes oportuns.”

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, i ara sí passam ja al torn en contra, per part del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Damià Borràs.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Popular ens
presenta avui la seva quarta proposició de llei de la legislatura
que ara agonitza, ho fa quan la seva hegemonia d’antany avança
inexorable cap al declivi fatal, i ho fa caminar cap a la
insignificança, a la velocitat implacable dels ofensius AVE
inútils de la ministra Pastor.

Vagi d’entrada una constatació per al Diari de Sessions, que
quedi clar, per més que el portaveu del Grup Popular igualment
dirà que ho discutim, que no qüestionam el seu dret a fer la
proposta, la seva proposta és legítima, tenen tot el dret a fer-la,
faltaria més; un dret, en qualsevol cas, que han exercit ben poc,
ho han fet amb una gasiveria inversament proporcional al furor
legislatiu que ha patit i pateix el Govern, entossudit a legislar a
tort i a dret, molt més a tort que no a dret, per tal de tòrcer i de
vèncer les resistències legals a la transformació de cadascuna de
les Illes en un immens solar edificable, de salvar-nos de
nosaltres mateixos per la via de l’harakiri territorial, paisatgístic
i ambiental.

Mai un govern no havia regulat tant i mai un govern no
havia regulat tant per desregular tant, per desprotegir tant tot
allò que encara hi queda estalvi en el nostre territori, tot allò que
el vent de l’especulació territorial encara no s’ha endut. I qual
el Govern, en compliment de les seves funcions i obligacions,
hauria de determinar dur al Parlament un règim sancionador
com el que ara debatem, millor dit, on i quan el Govern hauria
d’ordenar i regular unes activitats econòmiques transcendents
i, com a conseqüència d’açò, hauria d’establir llavors un règim
sancionador, atès que es tracta d’activitats econòmiques
rellevants i transcendents, endemés per a la seguretat de les
ciutadanes i dels ciutadans, ni que sigui en els seus moments
d’oci, ara justament es refugia el Govern darrere les faldes del
Grup Popular, perquè el Consell Consultiu no descobreixi les
seves malifetes legislatives i les seves misèries polítiques.

Tramitam ara el Projecte de llei de racionalització i
simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de les Illes
Balears, una iniciativa del Govern que caducarà tot just
l’haguem aprovada, gràcies a la proposició de llei que ara
debatem, la qual afegeix embull i desgavell jurídic allà on el
Govern diu que pretén racionalitzar. Fins ara el Grup Popular
havia fet servir una proposició de llei per als complements
salarials del personal sanitari; també per modificar la Llei de
serveis socials, que, per una vegada, el consens va entrar en
aquesta casa, i la va emparar la via de la proposició de llei per
aprovar una norma que figurava que establia i regulava una
xarxa de suport a la dona embarassada.

El president Rajoy encara no havia defenestrat llavors el
ministre Ruíz Gallardón, recorden?, i amb ell la seva reforma de
la llei de l’avortament, la renúncia als principis ultramundans
que tant aplaudien alguns diputats i algunes diputades aquí,
havia de servir al PP, pensaven, de paracaigudes social en la
seva caiguda lliure a les enquestes. Tot inútil, el silenci
contumaç dels diputats que aplaudien aquí fervorosament la
contrareforma de Gallardón, amb les seves devotes mans, és
avui el seu silenci d’una sonoritat ostentosa; han vist afaitar les
barbes de l’alcalde Isern per no fer cas a qui talla el bacallà del
PP, ja coneixen el lema dels mosqueters del PP d’aquesta terra:
tots per a un i un per a ell mateix.

La proposició de llei que ara debatem té per objecte,
cometes, “regular l’exercici de la potestat sancionadora en les
matèries relacionades amb les activitats marítimes i amb les
activitats nàutiques, recreatives i subaquàtiques, esportives i
recreatives competència de la comunitat autònoma, les quals no
disposen d’un règim sancionador específic a cap altra norma”,
fi de la cita. I diu la proposició que per a la mateixa, més
cometes, “Se sotmet a aquest règim sancionador les activitats
d’escoles nàuticoesportives, les de les escoles de navegació que
fan ensenyaments per a obtenció de titulacions nàutiques
d’esbarjo, les de lloguer d’embarcacions i centres
d’arrendament de motos nàutiques per dies, les dels centres
lucratius de piragüisme i les que fan referència al busseig
recreatiu.” Fins aquí, l’article 1. Queda clar que es tracta de
regular les sancions de les activitats no ajustades a la norma de
les escoles, algunes, que es dediquen a preparar per a l’obtenció
de títols que qualifiquen per a la pràctica reglada d’activitats
vinculades a la nàutica, i també d’aquelles que ensenyen en la
pràctica el rudiments d’aquestes activitats recreatives i
esportives, com ara el piragüisme tant de moda.

Però quan la proposició de llei entra en matèria, article 3,
infraccions administratives, no comença per cap escola, sinó per
allò que en diu arrendament d’embarcacions d’esbarjo. I és que
la proposició de llei tracta, per una banda, d’allò que en diu
arrendament d’embarcacions d’esbarjo, és a dir que l’activitat
empresarial de lloguer d’embarcacions destinades a oci, i per
altra, d’aquelles activitats que el text vincula a la -sic- matèria
marítima, activitats nàutiques i subaquàtiques. Què és la matèria
marítima? Matèria marítima, on es defineix, a quina llei es
regula? Chi lo sa?

L’apartat parla d’escoles nàuticoesportives, d’escoles de
navegació, de centres lucratius de piragüisme i de centres
d’arrendaments de motos nàutiques, tot barrejat, coctelera
legislativa, vet aquí la matèria marítima. Què té a veure una
escola on es prepara la gent per treure un títol de navegació,
posem per cas el famós “titulín”, amb el lloguer de motos
nàutiques? I per què regulam les sancions per a infraccions
administratives en el lloguer de motos nàutiques i no ho fem,
per exemple, en el lloguer dels patins, dels patins de pedal?
Intuïm que el legislador, com a bon alumne avantatjat d’un curs
de bricoeconomia, de bricomania legal, considera que aquestes
activitats ja estan prou i prou ben regulades en altres normes,
normes, per cert, que no apareixen a la proposició de llei. Esper
que el portaveu que la proposa ens ho podrà explicar.

Per cert, no deixa de resultar curiós que, d’acord amb el text
que debatem, els únics usuaris d’una activitat de les que es
pretenen regular, els quals poden ser sancionats per aquesta via,
siguin aquells que, cometes, “incompleixin els requisits
establerts a la reglamentació vigent per a la pràctica del busseig
esportiu i recreatiu”. Aquells usuaris de motos nàutiques que es
dediquen a rallis estil París-Dakar entre la gent que nega, els
ignoram, no mereixen l’atenció legislador del Grup Popular.
Què ja està açò regulat a altres instàncies jurídiques? No tant, ni
prop fer-hi, com tants altres casos que, en canvi, sí es
contemplen a la proposició de llei, ni que sigui que s’hi
contemplin per servir de tapadora a les veritables intencions
legislatives de la proposició de llei.
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Quan es tracta d’allò que la proposició de llei en diu
“arrendament d’embarcacions d’esbarjo” es pretén regular
infraccions lleus com no disposar de les autoritzacions
pertinents, no haver fet o no dur a bord la declaració
responsable, tot i acomplir els requisits legals, no tenir
actualitzades les dades o no informar l’administració.
Infraccions greus són no acomplir els requisits legals o
reglamentaris per realitzar l’activitat, o/i tornarem faltar al
respecte als inspectors, hi tornarem. I són infraccions molt greus
obtenir habilitació per a l’exercici d’activitats basant-se en
informació i documentació falsa, incomplir les normes que es
refereixen al nombre màxim de passatgers i desobeir, oposar
resistència o fer obstrucció al personal que exerceix les tasques
d’inspecció i control. Hi tornarem.

Però, què són embarcacions d’esbarjo? Com es defineixen?
Qui regula com i on, a quina norma es regula la seva activitat?
No s’aclareix. Es necessita alguna titulació per pilotar
l’embarcació? I què es lloga, l’embarcació o el servei que presta
l’embarcació? Amb patró o sense patró? Si és amb patró, es
lloguen places a l’embarcació per fer, posem per cas, una
plàcida excursió turística, o en canvi es lloga l’embarcació
sencera? No ho sabem, no sabem ni tan sols quines són les
embarcacions recreatives susceptibles de ser llogades per a
esbarjo.

La norma és un paradigma de la seguretat jurídica made in
PP, pròpia d’un alumne d’un curs per correspondència
d’iniciació a la legislació, un curs d’aquells del 902202122 on,
amb la matrícula, et regalen un embut de fer lleis de l’embut.

Les barques amb les quals es fan els party boats són
embarcacions recreatives d’esbarjo? Ho són també les
“golondrines” que es dediquen a passejar turistes? Ho són les
que es dediquen a xàrter? Són assimilables a aquests tres tipus
de serveis? I ho són o no ho són els patins de pedals, els surfs de
vela, les barques a rem que es lloguen a algunes platges? I els
llaüts? Els iots de vela o motor, si el motor és de gran o petita
cilindrada, ho són o no ho són? Enlloc s’explica i enlloc ens
remet a cap norma que ho expliqui, arbitrarietat absoluta,
discrecionalitat al gust.

D’acord amb la coherència que recorre tot l’articulat com si
fos èter, els incompliments administratius en els centres
lucratius de piragüisme se sancionen a l’apartat denominat de
matèria marítima i també els dels centres de motos nàutiques.
La resta d’embarcacions que es lloguen a les nostres platges i
als nostres ports, es lloguin en centres lucratius o no, segons la
proposició de llei, fan la guerra pel seu compte. Per cert, què és
un centre lucratiu?

Igual la mare dels ous de la proposició de llei, és, però, al
seu article 16, de mesures provisionals que preveu que, en cas
de comissió d’una presumpta infracció greu o molt greu, es
podran suspendre de manera provisional les activitats de
l’empresa. Va per aquí la cosa?

Tota la tramoia de la proposició de llei està muntada només
o sobretot, almanco, per poder aturar els peus, per poder
suspendre provisionalment la seva activitat, a qui no acompleixi
els requisits legals o reglamentaris per realitzar l’activitat? Es
més, es pretén poder suspendre provisionalment l’activitat d’una
empresa només pel fet, article 3, cometes, “faltar al respecte al
personal habilitat per exercir el control i la inspecció, no
colAlaborar amb les activitats de control i inspecció o obstruir-
les sense arribar a impedir que s’exerceixin”?

Pretenen utilitzar aquest subterfugi tan subjectiu, de tanta
discrecionalitat per paralitzar, ni que sigui temporalment,
senyors campions de la seguretat jurídica, una activitat
empresarial, pel sol fet, posem, que un treballador mal satisfet
falti al respecte a un inspector o, si més no, que sembli que li
falta? Altra cosa seria, i hi estaríem d’acord, si la suspensió fos
en cas que s’incompleixen de manera flagrant les normes de
seguretat, tot i que açò la proposició de llei no ho contempla per
a totes les activitats, només ho fa per al busseig.

O és que pensen, i aquí també, és clar, es podrien posar
d’acord, suspendre provisionalment l’activitat empresarial si
s’incompleixen les normes que es refereixen al nombre màxim
de passatgers? Però aquí, a hores d’ara, encara no sabem del
cert, amb la descarada ambigüitat de la norma, si es tracta de
motos nàutiques o només n’hi poden pujar dos, o si es refereix
la proposició de llei a les embarcacions que es dediquen als
party boats. En qualsevol cas, sobretot si es tracta dels party
boats i si es tracta de posar fre a aquesta activitat perjudicial per
a la nostra imatge turística, la seguretat i tranquilAlitat dels
nostres visitants i per als ciutadans i per al medi ambient, aquí
també ens podríem posar d’acord. Però açò sí amb una
normativa clara, específica, que garanteixi drets i estableixi
deures de manera suficient i de la qual, llavors sí, en pengi un
règim sancionador, amb les referències clares i precises a la
legislació superior, si és el cas d’aplicació.

Perquè vostès ens presenten un règim sancionador que
sembla caigut del cel, sorgit del no-res, han fet la Llei de
turisme, han modificat la Llei de ports i fa gairebé quatre anys
que diuen que modificaran la Llei de transport marítim, fins i tot
han fet la Llei de transport terrestre, i després, quatre mesos
després, l’han modificada a través de la Llei de mines,
d’ordenació minera, amb una exhibició més de la seva gran
congruència legislativa. Han tingut mil i una oportunitats per
resoldre el problema dels party boats i la resta de problemes que
diuen que pretenen resoldre aquí per fer-ho d’una manera, si
més no, més elegant, jurídicament una mica més pulcre i no a
través d’aquesta proposició de llei tot just embastada. Un altre
exemple més del patchwork legislatiu del PP.

I sense cercar refugi el Govern en la capacitat d’iniciativa
legislativa, legítima, és cert, no ho discutim, del grup
parlamentari per tal de resoldre els problemes que el Govern ha
ignorat quan i on tocava.
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Anem a regular, senyores i senyors del PP, estam d’acord
que ho hem de fer, sobre les matèries que es proposen, però
anem a fer-ho bé, amb rigor, sense pausa però sense desgavell,
amb la calma i paciència que exigeix la redacció de qualsevol
norma que afecta persones i hisendes, la seguretat i la llibertat,
el soci i el negoci. Articulem bé la norma dins el marc de les
nostres competències, convé que justifiquem abastament les
decisions legislatives i reglamentàries que prenguem, com és
preceptiu a tota norma democràtica.

Som un parlament, estam d’acord a garantir la seguretat
jurídica de les activitats nàutiques i sobretot la seguretat de les
persones que les practiquen. Estam d’acord a combatre
l’intrusisme laboral i empresarial i la pirateria, la falta de
capacitació professional a molts dels àmbits que es pretenen
regular, és necessari ordenar el sector, els actors sobre els quals
la proposició de llei pretén d’establir un règim sancionador.
Abans de la sanció, però, fa falta l’ordenació i la regulació, que
tothom conegui, empresaris i usuaris, a què s’ha d’atendre.

Si entenem que hi ha algun cas, que alguna necessitat
específica ha de menester un tractament urgent, peremptori, ho
diguin i ben segur que ens posarem d’acord, però mesclin un
altre cop ous amb caragols, que de resultes dels seus cuinats
legals qui en pot patir una indigestió són les empreses afectades
i els seus potencials clients, la seguretat física o jurídica.

A què ve tanta pressa després de més de tres anys i mig de
govern, quan la legislatura agonitza compassada amb l’agonia
del Govern? O és que amb l’excusa de les seves presses
nervioses, compulsives, de mal estudiant que no ha fet els
deures quan tocava, pretenen botar-se els terminis legals? Ja
vam sentir dimarts passat el Sr. Camps, tot motivant
barroerament, de manera sobrada, com acostuma, l’ús de
procediments d’urgència, un concepte jurídic reglat fins ara, en
què el Govern no havia fet la feina a temps. Només un diputat
del PP, d’aquest PP, seria capaç, en el seu acostumat i olímpic
menyspreu per les capacitats legislatives del Parlament, de
justificar amb la seva pròpia negligència burlar la capacitat de
control i proposta de l’oposició.

Només un diputat o diputada del PP, d’aquest PP, seria
capaç d’apunyalar per l’espatlla Montesquieu agusant dels grups
parlamentaris de l’oposició quan presenten esmenes o voten en
contra d’allò que proposa el Govern, de pretendre governar des
del Parlament sense haver guanyat les eleccions. O és que
cerquen, endemés, de rebot, senyors del PP, en escollir la vida
de la proposició de llei, burlar una vegada més el control que
tant molesta el Sr. Bauzá del Consell Consultiu?

Permeti’m que els llegeixi una frase dels que farien història
de la infàmia en qualsevol Parlament, cometes: “Però també li
dic una cosa, vostè no podrà furtar la iniciativa legislativa que
té el Govern per portar a aquesta cambra, precisament,
avantprojectes de llei”. Els sona açò, aquestes paraules? Les va
pronunciar aquí, dia 14 d’octubre, durant el debat de la
proposició de llei, proposició de llei, del Grup MÉS, sobre
patrimoni de la comunitat autònoma en matèria de successió
intestada, el Sr. Jerez.

Vostès què es pensava, Sr. Mas? Encara hi ha classes, qui és
vostè per voler furtar la iniciativa legislativa al Govern? No es
voldrà comparar amb el Sr. Veramendi? O és que vaig errat i
resulta que el Sr. Veramendi encapçala una insurrecció
legislativa del Grup Popular contra el president Bauzá? No ho
crec, el Sr. Veramendi és, faltaria més, un lleial mosqueter del
PP, ja ho saben: tots per a un i un per a ell mateix.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica.

(Remor de veus)

No, torn ara del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula el Sr.
David Abril, per un temps de quinze minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, quasi bones tardes a totes i a tots. Aprofit per
anunciar, primer de tot, l’abstenció del nostre grup parlamentari
davant aquesta proposició de llei de règim sancionador en
matèria d’activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques,
esportives i recreatives, té un títol quasi tan llarg com la
comissió d’investigació de Son Espases; abstenció, positiva si
volen, si li volen trobar qualque sentit, perquè podem compartir
el raonament que si no hi ha règim sancionador, el Govern no té
instruments per intervenir. I nosaltres no necessitam deixar-nos
coleta, com deia el Sr. Fidalgo, perquè els governs i les
administracions públiques, els poders públics puguin tenir
instruments, eines per intervenir, com entenem que és el que
planteja aquesta proposició de llei.

Per exemple, per actuar quan faci falta davant activitats
molestes, com poden ser a un moment donat els party boats, els
quals hem denunciat des del punt de vista tant mediambiental
com de la imatge turística o com de les molèsties que generen
als veïnats, en reiterades ocasions en aquest Parlament des del
nostre grup.

No obstant això també hem de manifestar la nostra
discrepància tant pel que fa a una qüestió de forma com de fons;
de forma perquè, com deia el meu company el Sr. Borràs, per la
seva naturalesa, per la naturalesa d’aquesta proposició de llei,
entenem que hauria de ser més una iniciativa legislativa del
mateix govern, però això sembla que és com el món al revés,
vull dir que el divendres el Consell de Govern aprova un decret
llei que entra en un munt de coses, que canvia a efectes pràctics
la nostra realitat, es furta temporalment la possibilitat que
decidim, que debatem en aquest parlament -ja veurem quan el
debatem- aquest decret llei, que torna a modificar fins i tot el
seu buc insígnia legislatiu que és la Llei del turisme, i moltes
altres coses, ja que hi érem -legalitzam Son Espases i no sé
quantes coses més-, però no, avui toca parlar d’una cosa que per
la seva naturalesa és el que hauria de fer legislativament el
Govern, una cosa que complementa la seva acció com a
executiu: “idò mira, necessit una eina per sancionar aquells que
ho fan malament en matèria d’activitats nàutiques, etc.”; per
això és, insistesc, com el món al revés.
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Però a més resulta que les qüestions de forma a vegades
també afecten les qüestions de fons, i aquesta proposició de llei
és una de les qüestions que més preocupen..., o una de les
qüestions que més preocupen al nostre grup és que proposa
sancionar actuacions que, a part de la complexitat competencial
que hi ha en aquestes qüestions, estan escassament
reglamentades, i torn a l’exemple dels party boats: en menys
d’un any en aquesta cambra se’ns ha dit, primer -el conseller
m’ho ha dit en el debat de proposicions no de llei presentades
pel nostre grup, preguntes-, que no es podia reglamentar, que no
tenim competències per fer-ho, els party boats; llavors se’ns ha
dit que, bé, sí, ara ho reglamentarem mitjançant el reglament de
la Llei de turisme; ara no sabem com queda tampoc el reglament
de la Llei de turisme per aquest decret llei que varen aprovar
divendres. Per tant ens posam a tramitar una proposició de llei
que no sabem com quedarà afectat pel decret llei que va aprovar
el Govern del divendres. Ho dic perquè, com els party boats,
podríem parlar de la resta d’activitats nàutiques, aquàtiques,
subaquàtiques, etc. Tenen molt poca reglamentació; està molt
reglamentat, per exemple, l’accés al títol de patró d’embarcació
recreativa, però en canvi la reglamentació respecte del
desenvolupament de les activitats en allò que pot afectar està
molt poc articulat, però ja anam al règim sancionador.

Una altra qüestió de forma que afecta en aquest cas més el
tema del tràmit és que -ho fan amb altres lleis, eh?- és que en el
següent punt ja aprovarem habilitar el mes de gener, que
evidentment nosaltres hi estarem d’acord, però d’alguna manera
estan ja transmetent el missatge, igual que el Govern fa decrets
llei molt més transcendentals que aquesta proposició de llei,
estan donant el missatge que tanmateix votem el votem, com
que sortirà, idò ja aprovam el calendari per tramitar-ho el mes
de gener. I tanmateix la balança està molt desequilibrada entre
el que és l’acció legislativa del mateix govern que ha usurpat a
aquest parlament. Això no ho arreglaran encara que ara a corre-
cuita ens posem a debatre lleis a conveniència el mes de gener,
que ja està bé, vull dir que nosaltres sempre hem defensat que
s’ha de fer feina tot l’any.

I altres qüestions que tampoc no ens acaben de convèncer
d’aquesta proposició. Per exemple, que no hi hagi una distinció
clara -d’alguna manera ho ha insinuat el Sr. Borràs en la seva
intervenció, però vaig més clarament a les categories- entre
activitats sense ànim de lucre i activitats de lucre. Que es fiqui
al mateix paquet sancionador una escola de vela, per exemple,
que entenc que és una activitat sense ànim de lucre, i una
empresa de motos aquàtiques, evidentment és una cosa que
s’hauria de perfilar i distingir molt, no poden ser tractades de la
mateixa manera. Llavors hi ha una qüestió transcendental; vull
dir que en teoria amb això donam eines al Govern perquè
sancioni, però qui sancionarà?, Ports?, la policia de Ports?, els
agents de Medi Ambient?, els inspectors de turisme?, perquè bé
està tenir aquest instrument, però per exemple a una reserva
marina, que pràcticament han quedat fora vigilància, qui
sancionarà aquest tipus d’activitats?, que per exemple els party
boats generen. Amb quins mitjans? 

A l’article 6, vinculació amb l’ordre jurisdiccional penal,
pareix que ho fan com per fer por, i fa més por el rigor que la
literatura, moltes vegades, i d’això hauríem de prendre nota. I
diuen o anuncien una potestat de..., qui inspeccioni -que no
sabem qui és, no queda clar en el text legislatiu- que podrà dur
això, si té una conseqüència o una tramitació penal possible ho
faran. I jo demanaria: en aquesta legislatura quantes denúncies
dels inspectors de turisme o dels agents de medi ambient han
acabat a Fiscalia o amb una denúncia penal? Per tant, per què
anunciam això si realment al final és com un gest per voler fer
por, quan el que farien falta són instruments d’intervenció, en
aquest cas de control, de sanció, d’inspecció ben dotats.

I llavors hi ha el que no hi ha en aquesta proposició de llei,
els buits que deixa, i aquí em remet a l’aplicació de la nova llei
de costes i l’actuació de la Demarcació de Costes, moltes
vegades contràries a l’interès general d’aquesta comunitat i de
moltíssims de municipis. Vull recordar que només el 2013,
només el 2013, Costes, al marge de les subhastes dels
ajuntaments, ha tramitat més de 300 autoritzacions, entre
d’altres de moltes activitats que pretén cobrir aquesta proposició
de llei, d’activitats aquàtiques sobretot m’estic referint, i que
han aixecat i han provocat la queixa de moltíssimes
d’administracions locals.

Acab reiterant que ens abstindrem en aquesta proposició de
llei, perquè estam a favor que hi hagi instruments d’intervenció,
perquè el text que es presenta és molt millorable i ja ho mirarem
d’arreglar amb el tema de les esmenes, que tampoc no veim així
com es justifica a l’exposició de motius la urgència enlloc
d’aquesta proposició de llei, vull dir sí en base al Reglament, no
en base a una urgència política, per què a la propera temporada
i no a l’anterior, això no ho acabam de veure, per què en
aquestes altures. Sí el que veim urgent és debatre -i aprofit
aquests minuts, que tanmateix me’n sobren, per parlar d’aquesta
proposició de llei- sí que veim urgent parlar, i ens agradaria
sortir avui d’aquí sabent quan podrem debatre aquest decret llei
de mesures desesperades aprovat divendres passat, i que
tanmateix condiciona fins i tot aquesta proposició de llei que
debatem avui. L’únic que fan és deixar clar que en aquesta
comunitat no es governa sinó que es comanda.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Carlos Veramendi per un temps de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. No entraré en opiniones subjetivas que
efectúan los intervinientes de la oposición, ni en la dispersión
habitual. No entraré en esa contradicción a todo lo que efectúa
el Partido Popular a que nos tiene acostumbrados la oposición,
que si unas veces por el contenido, otras veces por el momento,
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otras veces por la forma, siempre buscan una excusa fácil para
matizar nuestras iniciativas. Miren, no puede ser que cuando sus
grupos parlamentarios traen una proposición de ley, como hoy
mismo las dos que ya se han debatido, o cuando ustedes
gobernaban, es magnífica en todo, en forma, en fondo..., vamos,
ya sea de una redacción de difícil realidad para sus proponentes.
En cambio cuando el Grupo Popular ejerce tal iniciativa
siempre tienen un matiz que oponer. Se equivocan nuevamente:
estamos igual o más legitimados que ustedes para impulsar
iniciativas legislativas propias si así lo consideramos y lo vemos
necesario. Les dije ya que tuvieran altura de miras de lo
importante y necesaria que es esta norma que desde el Grupo
Popular traemos a consideración. 

Tampoco entraré, porque no es el momento, en aspectos
mencionados que son más propios de otra parte de la
tramitación parlamentaria. He citado los antecedentes
normativos para que se situaran, pero veo que algún
interviniente no se sitúa y por eso debería mirarse. Hablando de
régimen sancionador en actividades marítimas repasen el que
ustedes establecieron en la Ley 11/10, de 2 de noviembre, de
ordenación del transporte marítimo de nuestra comunidad. El
gobierno del pacto usaba las leyes de presupuestos para cambiar
otras normas como en esta materia, pero en ese momento no se
oponían y ahora es malísimo. 

Miren, el sector náutico, marítimo y de actividades afines,
como el buceo recreativo y deportivo, junto con su centro de
formación, objeto de esta proposición de ley, son estratégicos
para nuestra comunidad. Sus actividades son consustanciales a
nuestra comunidad, cumplen una importante función social y
son generadores productivos propios y de mantenimiento y
creación de empleo cualificado, directo e indirecto, que
contribuyen al desarrollo social y económico de nuestra
comunidad, con un efecto dinamizador sobre la economía y el
empleo, con un potencial desestacionalizador propio dignos de
fortalecer. Nuestra comunidad es además un referente en temas
de actividad náutica y marítima, un centro náutico de referencia
en el Mediterráneo. Por ello se requiere una óptica de calidad en
todos los sentidos que la sitúe a la vanguardia internacional, y
ello pasa por continuar con un modelo de excelencia, que
también pasa indudablemente por una apuesta por hacer más
seguras las diversas actividades que desarrolla; así su adecuada
regulación y sus instrumentos, de suma importancia para su
fomento y promoción.

Además, a parte de la actividad náutica marítima, es
importante en nuestra comunidad también actividades afines,
como el buceo recreativo y deportivo, y sus centros de
formación y de práctica. Estos tienen una amplia tradición en
nuestras islas, existiendo un importante número de empresas
que se dedican a su enseñanza y práctica radicadas en nuestra
comunidad. Sabido que la finalidad esencial de la actuación de
la administración autonómica sobre esta materia es, y está claro,
garantizar la seguridad y la vida de las personas que practican
y se forman en esta actividad, además de preservar el medio
subacuático, es esencial, entendemos, controlar el cumplimiento
de los requisitos de práctica, formación y experiencia para que
los múltiples usuarios y formadores puedan llevar a cabo la
actividad de manera más segura, evitando riesgos al máximo.

Apostar por la seguridad y el control en estos casos es
además apostar por la calidad y la excelencia. Esto es uno de los
objetivos más a añadir a este texto que el Grupo Popular
traemos hoy a consideración, en este caso una actividad segura
y con los controles y las inspecciones necesarios por parte de la
administración competente de lo que se debe cumplir. Es
también además una actividad claramente de calidad, como se
pretende incidir, además, y que desde el Partido Popular hemos
propugnado siempre. También es importante incidir en otra
seguridad, la jurídica, como también propugnamos desde el
Partido Popular que una norma unificada, completa, clara y
actualizada, redunda indudablemente en la seguridad jurídica,
tanto para el que ejerce el control de inspección, en este caso la
administración autonómica, como los que desarrollan las
actividades objeto de la norma, superando carencias existentes,
lagunas y temáticas pendientes sin ni siquiera desarrollar.
Además evita posibles casos de impunidad para el que no la
cumple o la cumple incorrectamente; este es otro de los
objetivos añadidos de la norma que hoy proponemos desde el
Grupo Popular hoy.

Por tanto, por todo ello les pedimos que apoyen esta toma en
consideración. Es difícil, yo entiendo que no lo hagan, porque
es totalmente y fácilmente asumible, esta toma en
consideración. Dénle su apoyo y que continúe su necesaria
tramitación parlamentaria. En su consenso, se lo he dicho, nos
encontrarán. Háganlo; los profesionales y los múltiples usuarios
también se lo agradecerán.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula ara, pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Damià Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Vagi d’entrada una constatació per al
Diari de Sessions, que quedi clar: per més que el portaveu del
Grup Popular igualment dirà que el discutim, el que no
qüestionam és el seu dret a fer la proposta, la seva proposta és
legítima. Segon paràgraf de la meva primera intervenció, que ve
el Sr. Veramendi començant qüestionant, dient que nosaltres
qüestionàvem el dret del Partit Popular a presentar proposicions
de llei. No, Sr. Veramendi, no ho qüestionam.

El que qüestionam és..., el que qüestionam... No, tampoc no
ho ha qüestionat el Sr. Abril, Sr. Veramendi, no ho ha
qüestionat. El que qüestionam són els subterfugis que utilitza el
Govern per no haver de passar pel Consell Consultiu, per no
haver de fer totes les tramitacions i els controls parlamentaris i
ciutadans que mereix i necessita l’ordenació d’un sector
empresarial i econòmic com el que estam discutint.
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(Remor de veus)

Miri, vostè ha parlat..., qualitat, no sé quantes vegades ho ha
dit; excelAlència, ha arribat a dir. Ha parlat de foment i
promoció; ha parlat de seguretat, preservació, compliment,
control, seguretat jurídica. Idò el que fa falta per aconseguir tot
açò no són sancionadors, són ordenació i regulació de les
activitats; per tant fa falta agafar totes les lleis que tenim,
ordenar totes les lleis que tenim que afecten aquest sector,
aclarir, simplificar, racionalitzar, com pretenen fer amb tantes
altres normes, normes que per cert -ja ho ha dit a la primera
intervenció- quedaran obsoletes perquè aquí tornen a posar
desgavell i embull on pretenen racionalitzar, tot açò fa falta i
després sancionarem, i després sancionarem, però primer
marquem objectius, marquem l’ordenació del sector, regulem,
normalitzem, normativitzem el sector perquè la gent, empresaris
i usuaris sàpiguen a què s’han d’atendre davant totes les
activitats aquestes de què vostè parla. 

I li he dit que si el que volen i pretenen vostès de manera
urgent és acabar amb el drama dels party boats, som-hi!, però
no donin més voltes a aquesta qüestió, no donin més voltes a
aquesta qüestió, perquè què passa?, que han de fer açò perquè
el reglament de la Llei turística ha encallat, ha encallat com
qualsevol “golondrina” d’aquestes que té un mal patró, un
d’aquests que en aquests moments pirategen; està encallada i no
hi haurà ningú que la desencalli, perquè aquest reglament és
impossible perquè la llei diguéssim que envaeix competències
dels consells insulars. I han encallat totes les altres propostes, i
la Llei de transports marítims també ha encallat, perquè la gent
de Formentera encara està esperant que el Govern actual
compleixi el que aquest parlament li va dir que havia de complir
posant servei públic a Formentera per a la gent de Formentera;
per açò està encallada també la Llei de transport marítim,
perquè no gosen ni reformar-la ni aplicar-la. I tantes altres
normes que vostès tenen encallades. 

I després parlen de seguretat jurídica, la sagrada paraula del
Partit Popular; però la seguretat jurídica el Sr. Abril i jo li hem
intentat desmuntar que açò aporta qualsevol cosa manco
seguretat jurídica perquè no sabem ni tan sols què és una
embarcació d’arrendament d’esbarjo, perquè no és el mateix
llogar una plaça en una embarcació que fa una excursió
turística, un party boat, una plaça d’aquesta embarcació, que
llogar una embarcació, i açò no ho distingeix la reglamentació,
perquè és una reglamentació feta amb els peus, feta de veres i
corrent, i feta a més per burlar el control parlamentari, per
burlar el control del Consell Consultiu.

Ens trobarem a ponència, a ponència ens trobarem, i veurem
a ponència de millorar aquesta llei. Si fos aquest debat d’un
projecte de llei, que el Govern hagués presentat un projecte de
llei, avui debatríem una esmena a la totalitat, i presentaríem text
alternatiu al debat de ponència per poder, dins les nostres
possibilitats, millorar aquest text tan magre, tan de patchwork
legislatiu, tan de barreja d’elements que fan vostès, i que en tost
d’aclarir embulla. Però no és el cas, no és el cas.

Haurem de fer per tant totes les esmenes per millorar aquest
text que puguem; evidentment estarem encantats de fer feina el
mes d’agost; llàstima que aquest parlament no faci feina el mes
d’agost, però per a coses més urgents, més peremptòries i més
necessàries per als ciutadans. Perdó, el mes d’agost, el mes de
gener. I també el mes d’agost, llàstima que tampoc no en faci el
mes d’agost perquè els ciutadans d’aquest país necessiten de
més activitat en aquest parlament, però no precisament no el
més urgent, no el més peremptori és debatre de les sancions als
patins de pedals, les sancions a les empreses que fan activitats
nàutiques. Els ciutadans tenen moltes altres prioritats. Ara,
l’agenda política del Partit Popular evidentment mai no va en
consonància amb allò que la societat demana.

No ens hem negat ni ens negarem a regular totes aquestes
qüestions perquè és necessari però, repetesc, fa falta
ordenament, fa falta normativitzar, fa falta ordenar aquests
sectors, i açò amb sancions tan sols no s’aconsegueix, açò ho
sap qualsevol persona que hagi trepitjat una universitat de dret
i no hagi fet el dret per correspondència al 902 20 21 22, on
només ensenyen lleis de l’embut, com aquestes lleis que vostès
aproven tan sovint aquí. Ja sabem, però, que predicar en aquest
parlament és batre ferro fred, perquè aquí el Grup Popular
practica sempre la seva màxima que té al frontispici, ara que ja
és president, que és autor d’aquesta màxima, jo crec que val la
pena recordar-la: un per a tots, tots per un, i un per a ell mateix.

Gràcies, presidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara, de rèplica, del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula el Sr. David Abril per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, tres cosetes molt ràpides. Primer de tot, Sr. Veramendi,
que ha dit que no volia entrar en apreciacions subjectives, li vull
recordar que el debat polític i parlamentari, perquè entenc que
el debat parlamentari és debat polític, és sobretot un contrast
d’apreciacions subjectives, i de fet com a mínim cada un dels
nostres grups parlamentaris representa una apreciació subjectiva
diferent, i d’aquí la riquesa de la democràcia. Sinó directament
muntem un partit únic i tanmateix no farem desaparèixer
aquestes apreciacions subjectives, i tot seria, també dit de pas,
bastant avorrit.

Segon. M’ha falta avui entre el públic el meu apreciat
director general de Ports i Aeroports i un torn incidental del
conseller afectat. Dic això per tornar-los recordar, per tornar-los
recordar, tot el que s’han estalviat en aquest govern, este
gobierno, com diu vostè, Sr. Veramendi, en tantes ocasions, pel
que fa a tràmit d’un projecte de llei que podria haver estat seu,
entre altres el pas del període d’exposició pública i el pas pel
Consell Consultiu.
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Per acabar i perquè vegi que nosaltres no som un grup d’allò
de cortar y pegar, fins i tot sense ser un projecte de llei nostre,
també l’hem enviat al sector per veure quina opinió en tenia i
ens ha dit coses que jo li he intentat transmetre des de la tribuna:
una, que sense inspecció no pot funcionar, que és un dels temes
que li esmenaré quan arribi el moment, i l’altra, que no es pot
establir un règim sancionador tan simple que multi per igual un
llaüt per no dur una bengala que un buc de Baleària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a la votació i demanaria a la cambra
si es pren en consideració la proposició de llei debatuda. Passam
a la votació. Votam.

Es pren en consideració per 34 vots a favor i 25 abstencions.

V. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries durant el mes de gener, per tal de dur a
terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la
Proposició de llei RGE núm. 10595/14, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, de règim sancionador en matèria
d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques
(esportives i recreatives) a les Illes Balears (escrit RGE
núm. 10674/14, presentat pel 13 diputats del Grup
Parlamentari Popular).

Finalment, passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon a l’adopció de l’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries durant el mes de gener per tal de dur a terme
l’estudi, la tramitació i l’aprovació si pertoca de la Proposició
de llei RGE núm. 10595/14, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, de règim sancionador en matèria d’activitats
marítimes, nàutiques i subaquàtiques esportives i recreatives a
les Illes Balears, escrit RGE núm. 10674/14, presentat per tretze
diputats del Grup Parlamentari Popular. 

Puc considerar aprovada per assentiment aquesta proposta
o el grup parlamentari...

Sí?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta. Molt breument, simplement per anunciar que
ens abstindrem, perquè estarem encantats de fer feina el mes de
gener, però estaríem molt més encantats encara de fer feina si
aquí hi hagués un projecte de llei presentat pel Govern que
poguéssim esmenar d’una manera condreta amb tots els terminis
i amb tots els rigors que reglamentàriament es mereix una
proposta com aquesta; endemés estaríem encantats també de
poder debatre durant el mes de gener moltes iniciatives que en
aquest parlament fan cua i esperen molt més urgents..

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...que no el debat que haurem de tenir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passarem a la votació...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...per la voluntat del Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És un frau de llei, però evidentment respectam, faltaria més,
la proposició de llei del Partit Popular, tot i així ens agradaria
més poder discutir altres coses molt més urgents, molt més
importants i molt més transcendents. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé. Podem passar a la votació? Podem passar a la
votació? D’acord. Començam a votar. Votam.

Per 40 vots a favor i 19 abstencions queda habilitat el mes
de gener.

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