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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 2281/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a premi rebut per l'EBAP en relació amb el
material didàctic per al llenguatge igualitari.

La primera pregunta, la RGE 2281/15, relativa a premi rebut
per l’EBAP en relació amb el material didàctic per al llenguatge
igualitari, presentada pel diputat Sr. Miguel Àngel Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, és ajornada atesa la petició del
Govern presentada mitjançant l’escrit RGE 2626/15.

I.2) Pregunta RGE núm. 2285/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte "Sabor mediterrani" presentat
al Fòrum Turisme i Salut.

Passam a la segona pregunta, RGE 2285/15, relativa a
projecte “Sabor mediterrani” presentat al fòrum Turisme i salut,
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. De tots són coneguts els beneficis que suposa la dieta
mediterrània per al nostre organisme; és una de les millors
dietes i de les més completes. Ens ajuda a combatre l’obesitat,
a combatre el nivell de colesterol a la sang i té grans beneficis
per a la salut cardiovascular, entre d’altres. 

La dieta mediterrània implica un estil de vida particular,
suposa una aportació variada i equilibrada de productes naturals
i tradicionals de la zona del mar Mediterrani. Però seguir
aquesta dieta a vegades es fa complicat a causa del ritme de vida
que duim...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

...(...) i amb menys temps per dedicar a la cuina i a nosaltres
mateixos, el que fa que ens alimentem d’una manera incorrecta.

Des de la Direcció General de Salut Pública i Consum, dins
l’Estratègia d’alimentació saludable i vida activa, ja es duen a
terme diversos programes, com el berenar saludable a les
escoles, l’alimentació saludable per als nins en edat escolar o
l’escola al mercat, per tal d’anar conscienciant ja de ben petita
la gent de la importància que té l’alimentació i els beneficis que
suposa. 

Seguint en la mateixa línia d’informació, conscienciació i
prevenció i tenint en compte la gran quantitat d’aliments de què
disposam a les nostres illes per poder gaudir d’aquesta dieta, li
volíem demanar, Sr. Conseller, en què consisteix el projecte
Sabor mediterrani que es va presentar en el darrer fòrum de
Turisme i salut.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

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, Sra. Diputada. Com vostè
bé ha dit dins l’Estratègia d’alimentació saludable i vida activa
que té la Direcció General de Salut Pública es va decidir
emprendre aquesta iniciativa de Sabor mediterrani per tal de
potenciar el que la UNESCO ha reconegut com a patrimoni. Es
va presentar una aplicació informàtica que va ser presentada,
com vostè bé deia, al fòrum Turisme i salut, que promou un estil
de vida millorant els hàbits alimentaris i a més afavoreix els
beneficis per a la salut. 

Ho fa tant per a la població pròpia com per als visitants a
través de la xarxa de restauració colAlectiva implicant-los a ells
i afavorint el menjar saludable també fora de casa. Entenem que
pot afavorir l’oferta complementària dins el mercat turístic, i per
això es va incloure també dins aquesta ponència del fòrum
Turisme i salut que fa poques setmanes es va fer a l’Escola
d’Hostaleria. Posa en valor el producte local i de proximitat amb
els avantatges que per al sector primari i la nostra comunitat té.
Aquests menús que es van fent seran auditats sota criteris
nutricionals i amb la colAlaboració activa del ColAlegi de
Dietistes Nutricionistes, del grup de científics de Predimet, i del
grup de nutrició i estrès oxidatiu de la Universitat de les Illes
Balears. També s’incorpora l’Escola d’Hoteleria de la
universitat pel que fa a la promoció i al disseny i la confecció de
les receptes. Una vegada acreditats aquests establiments
s’incorporaran a una aplicació informàtica que permetrà, a més
de promocionar els hàbits saludables, promocionar-los a través
de la xarxa, ja que mitjançant el mòbil es podrà accedir a la web
de l’establiment amb la seva consegüent promoció. L’aplicació
estarà interconnectada amb les diverses pàgines web del Govern
per augmentar la seva disponibilitat i promoció. 

És una iniciativa que consta també del suport de l’Agència
de Turisme de les Illes Balears. S’obrirà no només a la
restauració sinó també als restaurants d’hospitals, a l’Escola
d’Hostaleria de la UIB, i ja hi ha alguns establiments que han
manifestat la voluntat d’adherir-se a aquest projecte.  Per tant és
una iniciativa més que conjuntament també amb la Conselleria
de Turisme anam desenvolupant.

Moltes gràcies.
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I.3) Pregunta RGE núm. 2291/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Autoritat Portuària de Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la tercera pregunta, RGE 2291/15, relativa a
Autoritat Portuària de Balears, que formula el diputat Sr. Xico
Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula,
Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, els darrers dies i les
darreres setmanes tots els grups polítics tant de l’Ajuntament
d’Eivissa com del consell insular han demanat per unanimitat al
Govern, a Autoritat Portuària, demanar el retorn del port vell de
la ciutat d’Eivissa, que ara ja no està en funcionament com a tal
i està en funcionament el port de la zona de Botafoc, que es
retorni a la ciutat d’Eivissa, i això, com dic, ho han demanat tant
l’alcaldessa d’Eivissa com el president del Consell d’Eivissa
amb el suport de tots els grups polítics.

Per tant la pregunta seria què pensa el Govern fer; pensa
donar suport a aqueixa reivindicació que es fa des d’Eivissa? 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, miri, Sr. Diputat. Com vostè
deia és una reivindicació que s’ha fet des de les diferents
institucions d’Eivissa, i en aquest sentit sí li he de dir que per
part del Govern des del principi també volem reivindicar i hem
reivindicat davant l’Estat aquesta desafectació del port d’Eivissa
com a port d’interès general, i la intenció és que torni a ser un
port de caràcter autonòmic. També com saben vostès des del
Parlament precisament es va fer aquesta manifestació en aquest
sentit dia 7 de març de 2012 a la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació del Territori, no només en relació amb el port
d’Eivissa sinó també amb el de Maó, La Savina, Alcúdia,
Portitxol, Es Molinar, i les instalAlacions del port de Palma.

A l’Autoritat Portuària, a més, hi ha representades en
concret les institucions eivissenques a través del Consell Insular
d’Eivissa, on hi ha un representant, i per tant aquest representant
la institució insular d’Eivissa també reivindica aquesta tornada,
i com li deia la voluntat política d’aquest govern és aconseguir
aquesta gestió descentralitzada i més pròxima, que consideram
que seria en aquest cas, per al port d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula. 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera.
Miri, ara jo hauria d’estar, i hi estic, molt satisfet que vostè em
digui això. El que vostè em contesta és que dóna la raó a les
institucions d’Eivissa en la seva petició. Però, miri, em permetrà
que nosaltres li diguem que ho veim d’una manera diferent per
una raó molt senzilla: perquè tots som esclaus de les nostres
paraules d’una manera o de l’altra. Jo no li podré retreure res del
que ha dit vostè si va acompanyat d’uns fets, i en aquest cas ens
trobam que contínuament tenim una persona nomenada pel
Govern de les Illes Balears, en aquest cas el president de
l’Autoritat Portuària, que cada vegada que ve a Eivissa diu
coses com aqueixa: “La Autoritat Portuària de Balears rechaza
ceder el puerto a Vila y defiende su interés general”, és a dir,
tot el contrari del que vostè m’acaba de dir ara.

Per tant, jo el primer que li hauria de demanar és: per favor,
Govern de les Illes Balears, entengui’s amb Autoritat Portuària.
Autoritat Portuària és una persona nomenada pel Govern, i la
gent que reivindica que això se cedeixi són persones, són
alcaldes i presidents nomenats pels ciutadans, nomenats pels
ciutadans, i jo estic convençut que el president del Consell
d’Eivissa, que és aquí assegut, ha fet la seva feina i els ha
demanat més d’una vegada que això retornàs a la ciutat, perquè,
perquè tothom ens entengui, s’ha d’entendre que s’ha fet un port
nou, se n’ha anat fora, i ara és Autoritat Portuària que vol
gestionar les instalAlacions que allí queden. 

Quasi tots coneixem què és el port d’Eivissa; és la zona
turística més important de l’illa d’Eivissa i és la que més rèdits
deixa en aquest cas a l’ajuntament. Que ho gestioni Autoritat
Portuària només pot tenir la voluntat de recaptar, i això és una
llàstima per a Eivissa perquè aqueixa recaptació normalment no
reverteix en millores a les instalAlacions d’Eivissa.

Per tant jo els demanaria que facin saber al president de
l’Autoritat Portuària quina és la voluntat del Govern i de les...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula, Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, miri, Sr. Diputat, l’Autoritat
Portuària és una institució i el Govern de les Illes Balears és una
altra institució, que en aquest cas el Govern representa els
interessos generals dels ciutadans de les Illes Balears, i això és
la nostra feina. Li dic això perquè el Govern balear està al costat
de les institucions eivissenques, igual que hi està el Consell
d’Insular d’Eivissa, com vostè diu; el mateix president va donar
suport a l’ajuntament per reivindicar aquestes zones que no són
d’ús portuari.

En relació amb la situació que hi ha hagut a Eivissa, en
concret amb l’Autoritat Portuària, sap vostè que la intenció era
fer a l’edifici d’Es Martell esbucar l’edifici i fer un altre edifici
a una altra ubicació dins Es Martell però amb menys impacte,
i va ser l’Ajuntament d’Eivissa que va considerar que l’edifici
no era adequat a allò que ells consideraven adient i es va decidir
ajornar de moment aquesta decisió en relació amb l’edifici
mentre es reclamava per a la ciutat la gestió del port, i en aquest
sentit li he de dir que sí és la intenció del Govern, que des del
principi sempre ha volgut que es descentralitzi perquè es pugui
acostar aquesta gestió més a Eivissa, evidentment en defensa
dels interessos generals dels ciutadans però sobretot en defensa
dels interessos generals i propis dels ciutadans d’Eivissa.

I.4) Pregunta RGE núm. 2282/15, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places per a persones dependents a
Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE 2282/15, relativa a places per a
persones dependents a Mallorca, que formula la diputada Sra.
María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La semana pasada el
Govern de les Illes Balears anunció la creación de 118 nuevas
plazas residenciales para personas dependientes en la isla de
Mallorca, sin duda una muy buena noticia que se suma a las 49
plazas que recientemente también anunció el ejecutivo
autonómico para Menorca, sin duda una muestra más de que
este gobierno prioriza las políticas destinadas a los colectivos
más vulnerables, aquellos que más necesitan la ayuda de las
administraciones, en este caso las personas dependientes, un
colectivo, por cierto, muy necesitado de este tipo de noticias
después de las expectativas no cubiertas por una ley de
dependencia necesaria pero mal planificada, mal dotada, y por
la que este gobierno ha apostado aumentando su presupuesto
hasta alcanzar la cifra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

...mas alta destinada hasta la fecha en esta comunidad
autónoma.

Todas estas nuevas plazas responden no sólo al verdadero
impulso que el gobierno actual ha dado y sigue dando a esta ley
de dependencia, sino también a la voluntad de ofrecer una
auténtica ayuda a las familias..., a las familias, a los
dependientes..., a las familias de los dependientes, que precisan
de un determinado tiempo para poder trabajar, para poder
descansar de sus obligaciones tanto laborales como familiares.

Por eso, Sra. Consellera, ¿cuántas plazas creará el Govern en
la isla de Mallorca y cuáles serán aquellos municipios
beneficiados con esta medida para el colectivo de dependientes
y sus familias? Muchas gracias.

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. Gracias, diputada. Como usted
bien dice la semana pasada este govern informó de la creación
de 118 nuevas plazas residenciales para personas dependientes
en la isla de Mallorca, lo que va a suponer un aumento de la
financiación de 1,67 millones de euros para este año 2015. De
totas estas plazas la mayoría de ellas, 80 en total, responde a la
ampliación del convenio con el IMAS valorado en casi 850.000
euros, y permitirá la creación de 60 plazas en Palma, 14 en
Santanyí y otras 6 más en Inca.

Por otro lado, y mediante convenios con diferentes
ayuntamientos, el Govern va a financiar también la creación de
6 plazas en Calvià y 4 en Alcudia, mientras que la Fundación de
atención a la dependencia concertará 12 plazas en Sant Joan, 12
más en Pollença y otras 4 plazas de trastornos conductuales para
toda la isla.

Gracias a la incorporación de estas 118 nuevas plazas
residenciales en la red pública de atención a la dependencia la
lista de espera en Mallorca se prevé que se reduzca por encima
del 12%. A día de hoy podemos decir que este gobierno, a
través de convenios con los ayuntamientos y el consell insular
o a través de la propia fundación de atención a la dependencia,
financie un total de 2.352 plazas para personas dependientes, de
las que 1.764 son residenciales y 588 de centro de día, lo que
significa un aumento de un 6,67% más que en 2011, y lo hace
destinando más de 30 millones de euros. Todos estos datos
evidencian el continuo esfuerzo de este govern en materia
social, y les pondré un ejemplo: a día de hoy el 83% de las
personas dependientes en Baleares reciben prestación, una cifra
que en julio de 2011 era sólo del 61%. 
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En cualquier caso el Govern es plenamente consciente de
que queda mucho camino por hacer en materia de dependencia,
y aunque se han dado pasos, como ven, más que evidentes, este
govern no va a descansar mientras quede una sola persona
pendiente de recibir la correspondiente prestación.

Muchas gracias.

I.5) Pregunta RGE núm. 2294/15, de l'Hble. Diputat Sr.
David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a frau laboral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE 2294/15, relativa a frau laboral,
que formula el diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Després d’aquests minuts de
publicitat, Sr. Conseller, fa un any i mig, exactament dia 2 de
setembre de 2013 -prenguin nota, Sr. Lletrat, Sra. Presidenta-,
li vaig demanar per escrit què feia, què pensava fer el seu
govern, amb accions concretes, aquests eren els termes, per
donar compliment a una resolució, a una esmena aprovada per
unanimitat en aquest parlament el mes de maig de 2013, que
deia textualment: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat i el Govern autonòmic a potenciar la tasca de
la Inspecció de Treball i Seguretat Social i a desenvolupar un
pla contra l’economia submergida i l’explotació laboral”.

Un any i mig després ni m’ha contestat aquesta pregunta, ni
ens consta que hagi fet res respecte d’aquesta anunci, que
anunciar se’ls dóna molt bé, que va fer el mes d’abril de l’any
passat, de 2014, amb la directora de la Inspecció de Treball
aquí, en què anunciava un gran pla contra el frau en la
contractació i l’economia submergida, i, el que és pitjor, hem
començat l’any passant de 50 a 40 inspectors de Treball a les
Illes Balears justament en un moment de màxima precarietat
laboral i d’abusos en els drets de la gent treballadora.

Digui’m, per favor, Sr. Conseller, què han fet i a veure si un
any i mig després és capaç de respondre a aquesta pregunta.
Moltes gràcies.

LA SRA PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta, señores diputados, Sr. Diputado. Hace un
año y medio tuvimos una conversación sobre el respecto y hace
un año y medio le trasladé exactamente lo que este gobierno
hace. Este gobierno tiene clarísimo que la lucha contra el fraude
es una de sus principales actuaciones, y cada conselleria, cada
dirección general, en su ámbito de actuación, trabajan y actúan
sobre el fraude, y en este caso sobre todo sobre el fraude
laboral. Ayer mismo tuvimos una acción conjunta entre dos

administraciones con el sector privado para seguir avanzando
contra el fraude.

Pero además nosotros participamos en la comisión tripartita,
donde de alguna forma se desarrollan los planes anuales, y si
usted quiere hablar de los planes anuales, en mi turno de réplica
hablaremos de planes anuales.

(Remor de veus)

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, no, conseller...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...parlem de la comissió tripartida, reunida per darrera vegada el
novembre de l’any passat; acord: fer un pla especial contra el
frau laboral especialment enfocat a la propera temporada
turística. Resultat: tres mesos després, 10 inspectors menys, un
20% menys d’inspectors. En el cas d’Eivissa i Menorca encara
és més dramàtic, perquè han passat de 2 a 1; això és una
retallada del 50%. Aquí van passar dues coses: o els seus i la
directora de la Inspecció de Treball el varen enganar, o vostès
i els de Madrid, i la directora de la Inspecció de Treball, varen
enganar els agents socials. Això és el que va passar.

Conclusió..., o, millor, passem a parlar de les accions
concretes, perquè no me n’ha detallada ni una. Què passarà a
partir d’ara davant aquesta situació? Perquè això té
conseqüències, no tenir una inspecció de Treball ben dotada,
encara que sigui una competència estatal, afecta les
competències directes que tenen vostès; només en el darrer mes
hi ha hagut més de mitja dotzena d’accidents laborals greus i
molt greus, un d’ells a Eivissa arreglant una façana d’un hotel
quan hi havia justament un avís per vent, d’un empresari
d’aquests que segurament diu que és excelAlent. La sinistralitat,
dades del ministeri, Balears surt del rànquing, surt del rànquing
i en això també som la locomotora d’Espanya.

Digui què és el que pensa, què és el que troba, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

...respondre.

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

Sra. Presidenta, Sr. Diputado, es que usted tiene..., por favor,
y tómeselo como corresponde, un mal informador dentro de
Inspección de Trabajo, y es tan mal informador que... cambia
los datos, y le voy a explicar: el número de inspectores en el año
2010 y en el año 2014 son los mismos; el éxito en la gestión de
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estos inspectores eso sí que es diferente. Mire, órdenes de
servicio, un 23% más en este periodo de tres años y medio que
en todo un periodo de cuatro años, un 23% más. Actas de
infracción, un porcentaje elevado de dos cifras. Importes
propuestas de sanción, un 9% más. Contratos transformados en
indefinidos, ¡un 134% más! Empleo aflorado, un 65% más.
Recaudación, un 26% más. Gestión, con las mismas personas.
Ya le digo, usted tiene un mal informador y es una persona que
además fue un gran responsable dentro del ámbito de trabajo en
esta conselleria...

(Remor de veus)

...en la Conselleria de Trabajo en la última legislatura.

Pero le diré: en ese..., en ese..., el programa anual, el
programa anual, en el que habla ya de un incremento de órdenes
de servicio, se trabajo, y en esa comisión que usted habla de
habló de tres ámbitos importantes claros, que iban a ser durante
este ejercicio actuaciones contra el fraude en la contratación
temporal, eso no se lo dijo ¿verdad?; actuaciones contra el
fraude en la contratación a tiempo parcial, eso no se lo dijo,
¿verdad? Pues esto son las dos acciones principales que la
Inspección de Trabajo va a tomar durante esta legislatura, con
unos objetivos de crecimiento de más de dos cifras
comparativamente con las que ustedes tuvieron. Y si estamos a
la cola, es que estábamos a la cola cuando ustedes lo dejaron.
Por tanto, llevamos mucho tiempo trabajando para revertir esto
con mejor gestión, ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies.

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

... con mejores resultados.

¿Sabe cuál es el problema? Que no va encontrar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies.

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

... nunca un dato, ni una información que le dé...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.6) Pregunta RGE núm. 2277/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució dels contractes indefinits.

Sisena pregunta RGE núm. 2277/15, relativa a evolució dels
contractes indefinits, que formula la diputada Sra. Margarita
Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Avui hem conegut les dades d’atur
del mes de febrer, que més tard detallarà el conseller, i són ja
molts de mesos, gairebé dos anys, que cada principi de mes
podem rebre amb cautela, però amb satisfacció. Unes dades que
són, per una banda, la mostra de l’esforç de la nostra societat i
les polítiques d’un Govern del Partit Popular centrat en fer
possible aquesta recuperació.

I cada principi de mes el silenci de l’esquerra, demostra que
en lloc d’un motiu de satisfacció per un canvi de tendència en
què tan sols no hi han participat, sinó que han fet l’impossible
per impedir, les dades són per a la bancada de l’esquerra un glop
de realitat, una bufetada a la seva única estratègia de fer fora el
Partit Popular de les institucions i el com pitjor, millor. I durant
aquests tres anys han anat canviant el seu discurs a mesura que
la realitat s’anava imposant als seus desitjos.

(Remor de veus)

Primer va ser que la política del Partit Popular no podria fer
res contra una crisi econòmica global, després que la reforma
laboral duria a la destrucció massiva de llocs de feina; van
passar per la fase de què les polítiques del control de dèficit no
aconseguirien crear llocs de feina. I ara tenim dues variants, que
la feina que es crea no és de qualitat o directament que les dades
no són reals. Quants esforços per no reconèixer la realitat i el
fracàs de les seves polítiques i la seva estratègia d’oposició!

Sr. Conseller, veim com a mesura que augmenta la
confiança en les bones dades també augmenta la contractació a
llarg termini. Per això volem saber com valora l’evolució, Sr.
Conseller, dels contractes indefinits?

Per cert, la setmana passada un nou informe de la Unió
Europea, desmuntava l’afirmació que les desigualtats
augmenten amb el Partit Popular, entre el 2006 i el 2011 la
desigualtat va augmentar a 18 dels 26 països de la Unió Europea
i on més ho va fer va ser a Espanya, gràcies al Partit Socialista.
Per això, quan l’esquerra seu a l’oposició creix l’ocupació i
quan seu al Consell de Govern creix l’atur i les desigualtats.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, per respondre. Sr.
Conseller.
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EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, señores diputados. Mire, la reflexión que
usted ha hecho es exactamente la que la oposición nos hace
semana a semana...

(Remor de veus)

Primero, que las listas de desempleo no mejoraban, cuando
esto empezó a mejorar era afiliación a la Seguridad Social,
cuando esto empezó a ser positivo empezaron a hablar de la
tipología de contrato y siempre vamos avanzando y siempre
vamos yendo a mejor,...

(Remor de veus)

¿Por qué? Porque las cosas se hacen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor!

(Continua la remor de veus)

Sr. Bonet per favor! Ni assenyali, ni parli, no té torn
d’intervenció. Sr. Bonet, no és el seu torn d’intervenció. No pot
parlar, Sr. Bonet. Article 75.1, article 75.3. No té la paraula, no
pot parlar...

(Remor de veus)

No sé què li fa gràcia Sr. Bonet, no sé què els fa gràcia!

(Continua la remor de veus)

No sé què els fa gràcia, però no tenen torn d’intervenció i ho
saben.

(Continua la remor de veus)

(Se sent el Sr. Bonet i Bonet de fons que diu: “Que contesti
allà i no contesti aquí”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, el crit a l’ordre!

(Continua la remor de veus)

Sr. Bonet el crit a l’ordre!

(Se sent el Sr. Bonet i Bonet de fons que diu: “Me’n puc
anar, si vols”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo no he dit que se’n vagi, he dit que el crit a l’ordre per
primera vegada, Sr. Bonet.

(Se sent el Sr. Bonet i Bonet de fons que diu: “Idò
m’expulses, idò m’expulses! Home, és que ja hem arribat al
màxim aquesta legislatura”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, quan vulgui té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Hablaba de la reflexión de cómo han ido
evolucionando en las interpretaciones económicas en el ámbito
del paro de la oposición, ahora estamos empezando a ver cifras
que en el ámbito del empleo está yendo a mayor calidad y a
mayor temporalidad. Es decir, los empleos, los contratos de
larga duración, es decir los contratos indefinidos mes a mes
están superando al año anterior en número y mes a mes, además,
están superando en tanto por ciento los contratos variables. 

En un temporada, que hoy es un buen día para hablar de
desempleo, es un buen día para seguir transmitiendo la
confianza que las políticas del Gobierno están dando resultado
y que las políticas, las directrices, van en la buena dirección,
hoy es un buen día porque vamos a dar datos, estamos dando
datos que son el reflejo de la actividad económica y son el
reflejo de una política económica clara y definida en el ámbito
de la recuperación y en el ámbito del bienestar y, por supuesto,
en el ámbito de encontrar empleo a las personas que lo
necesitan.

Pues estamos hablando de que este mes va a haber una
media de ..., ha habido en el mes de febrero una media de 131
contratos cada día, contratos indefinidos. Cuando se destruía
empleo, era destruir contratos indefinidos, porque eso se
destruía; hoy se están creando contratos indefinidos a una media
por encima que los contratos a tiempo parcial.

Por lo tanto, la economía está generando empleo, esta
economía está siendo cada vez más a largo plazo, porque hay
confianza, porque hay proyectos y porque realmente Baleares es
una economía que está liderando la recuperación a nivel
nacional.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 2287/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a augment de l'escletxa salarial entre
homes i dones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta RGE núm. 2287/15, relativa a augment de
l’escletxa salarial entre homes i dones que formula la diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula Sra. Diputada.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les dades que jo tenc no són tan
triomfalistes com les que hem sentit ara.

(Remor de veus)

Aquesta pregunta, adreçada a la Sra. Consellera, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor!

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... de Benestar Social, perquè el dia 8, el proper diumenge,
celebrarem el Dia Internacional de les Dones, copsats encara per
la notícia que l’escletxa salarial entre homes i dones ha
augmentat. Com s’explica vostè aquesta situació?

(Se sent una veu de fons que diu: “Molt bé, Cristina!”)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Es evidente que la
brecha salarial es una de las evidencias más constatables de la
desigualdad entre hombres y mujeres. Es por eso que es
evidente que las cosas no se solucionan solamente denunciando
esta brecha salarial, sino tomando medidas para poder
combatirlas, así que le informaré de las medidas que ha tomado
este gobierno para combatir la brecha salarial.

En primer lugar, se ha aprobado el primer Plan de igualdad
para el empleado público. Desde el Institut Balear de la Dona se
ha creado un servicio de asesoramiento dirigido a empresas, y
en colaboración con la Dirección General de Comercio, para
que las empresas puedan desarrollar sus planes de igualdad. Y
dentro de estos planes de igualdad, evidentemente el factor para
combatir la brecha salarial es de los más importantes. Y también
se ha puesto a disposición, dentro de la web del IB Dona, una
aplicación informática gratuita para que las empresas puedan
hacer un autodiagnóstico de si se cumple o no esta cuestión.

También se han puesto en marcha numerosas jornadas de
formación, dirigidas tanto a empresas para explicarles estos
planes de igualdad; también jornadas de formación para el
empoderamiento de las mujeres en cargos directivos; jornadas
de responsabilidad en el sector privado y también jornadas para
fomentar que las mujeres socias de cooperativas
agroalimentarias formen parte de los consejos rectores de las
mismas.

Es evidente que este Gobierno creo que sí que ha puesto en
marcha acciones bastante contundentes para combatir la brecha
salarial. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta era, com s’explica
vostè que estigui passant açò? Perquè és una evidència que la
sortida de la crisi, si és que en sortim, es produeix creixent en
desigualtat. Tots els indicadors per ara han empitjorat per a les
dones. A les Illes Balears la bretxa salarial entre homes i dones
ha pujat del 15 al 17% des que vostès governen. I els sindicats
han dit que els salaris dels homes durant la crisi ha baixat a les
Illes Balears 354 euros, però és que el de les dones ha baixat
790 euros.

En el conjunt d’Espanya encara és pitjor, amb vostès s’han
perdut 300.000 llocs de feina femenins, hi ha 3 milions de dones
en atur, 1.200.000 sense prestacions, i tot açò repercutirà
negativament en les pensions futures de les dones i augmentarà
la feminització de la pobresa. En l’apartat d’oportunitats
laborals del rànquing mundial d’igualtat de gènere, hem perdut
8 llocs en un any, del 76 al 84, i en el general hem passat del
lloc 11 el 2010, al 29 el 2014.

I açò és perquè vostès legislen contra les dones. Hem fet
passes enrera amb una reforma laboral que debilita la
negociació colAlectiva i augmenta la flexibilització i afecta
sobretot les dones; hem fet passes endarrera en llocs de feina
ocupats tradicionalment per dones, aprimant el sector públic i
relacionats amb polítiques socials i de dependència; hem fet
passes endarrera en conciliació, frenant la creació de places
d’educació infantil i entorpint les beques de menjador. I no han
fet cap passa endavant en polítiques actives d’ocupació per a
dones, i tot açò ens dibuixa un panorama d’escletxa salarial, sí,
però també de destrucció de llocs de feina femenins, de treball
precari, de temporalitat, de contractes a temps parcials i de
pensions empobrides i açò afecta les dones i també als seus fills.

Per tant, Sra. Consellera, pot explicar-me vostè com ho veu
i què més faran a part d’aquestes qüestions que ens ha explicat,
perquè la situació és molt greu? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sra. Consellera.

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

Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Lo que me llama la
atención es cómo leen ustedes los informes, porque siempre se
olvidan cuestiones bastante importantes, como por ejemplo la



7690 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 158 / 3 de març del 2015 

 

fecha de estos informes. Todos los informes que hay a día de
hoy sobre brecha salarial, hablan del último año del 2012.
Teniendo en cuenta que ustedes gobernaron hasta finales del
2011, parece bastante evidente que sus políticas también han
tenido algo que ver en la brecha salarial. 

De hecho, uno de los informes al que usted hacía referencia,
que es el de UGT, que es el que ha salido recientemente, habla
de la brecha salarial entre el 2008 y 2012, que del 2008 al 2012
aumenta bastante significativamente y estaban ustedes
gobernando. Y la explicación que da UGT respecto a por qué
aumenta la brecha salarial es la ausencia de políticas de
igualdad entre mujeres y hombres y la falta de vigilancia del
cumplimiento de la ley que prohíbe este tipo de discriminación
hacía las mujeres, que ha provocado el aumento de las
diferencias salariales entre mujeres y hombres. Esta es la
explicación que da UGT de por qué la pasada legislatura,
gobernando ustedes, aumentó la brecha salarial.

Y mientras ustedes denuncian y hablan, este gobierno ya le
he explicado las acciones que está llevando a cabo para
combatir la brecha salarial. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 2289/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a suport a les famílies amb privacions
salarials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta RGE núm. 2289/15, relativa a suport a les
famílies amb privacions materials, que formula la diputada 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 de Família
i Serveis Socials, creu vostè que les famílies que pateixen
privacions materials han rebut durant aquesta legislatura el
suport que necessiten per assolir les seves despeses bàsiques?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Es evidente que
durante esta legislatura hemos vivido momentos muy
complicados, donde hay muchísimas familias que lo están
pasando mal. Este gobierno ha puesto en marcha acciones para
cubrir las necesidades básicas de las familias, pero es evidente
que no hemos llegado a todo el mundo. Pero, gracias al tercer
sector, como siempre hemos dicho, y a las propias familias, la
situación no ha sido tan dramática como podría haberlo sido.
Gracias.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

La seva brevetat d’aquesta resposta, pot indicar que vostè
està cansada de contestar les preguntes d’aquesta diputada sobre
la situació de pobresa en què viuen milers de ciutadans de les
illes. Però li diré una cosa, ells estan més cansats que vostè de
patir privacions cada dia que passa, cansats i astorats d’haver
d’escoltar el president Bauzá dir que els problemes econòmics
ja han passat, que ja no tenim problemes econòmics, quan hi ha
encara gent que fa cua als menjadors socials, quan el Banc
d’Aliments va afirmar ahir mateix que els dos darrers anys la
distribució de menjar augmentà.

A qui volen enganyar, Sra. Consellera? Cap de vostès pateix
les dificultats del 10% de la població balear, on més de 100.000
persones viuen en situació de pobresa severa, pobresa severa,
Sra. Consellera, segons el darrer informe de l’EAPN; són
famílies que no arriben a final de mes, que no poden omplir la
gelera, que no poden tenir la casa calenta. Pobresa severa, en
una comunitat que, segons publica el Ministeri d’Hisenda, té
una de les despeses socials, cobertures i quantitats destinades a
rendes mínimes més baixes de l’Estat. Miri, de cada 100
persones d’aquesta comunitat 10 pateixen pobresa severa. De
cada 100 euros de despesa pressupostada durant aquesta
legislatura, a la renda mínima no hi ha anat ni tan sols 1 euro, ni
1 euro no ha anat a la renda mínima!

Vostès han destinat a una prestació essencial per a la
subsistència 18 cèntims per cada 100 euros pressupostats durant
aquesta legislatura. Aquest ha estat el gran esforç que el seu
govern destina al 10% de la població que viu en situació
d’emergència. Un ínfim esforç que hauria de ser la vergonya
d’aquest Govern. El seus pressuposts la retraten, Sra.
Consellera, vostès no han ajudat a construir el futur dels més
febles, vostès han consolidat la desigualtat, perquè la desigualtat
és la base del projecte polític del Partit Popular. 

La hipocresia de la Conselleria de Serveis Socials queda de
manifest en el Premi Ramón Llull del passat divendres, el
Govern va atorgar a l’entitat EAPN, per la seva tasca de lluita
contra la pobresa, en reconeixement al suport que ha donat a
120.000 persones en situació de risc. Persones que el Partit
Popular va abandonar durant tota la legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Sra. Obrador,
si usted califica de vergüenza nuestros presupuestos que han ido
aumentado año a año, hasta llegar a un 56% más que el último
presupuesto que aprobaron ustedes, y que su último
presupuesto...
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(Remor de veus)   

... y que el último presupuesto que ustedes aprobaron bajó un
2,5%, ¿cómo califica esto? Porque si califica lo nuestro de
vergüenza, no sé cómo calificaría los suyos.

Sra. Obrador, no estoy cansada ni lo más mínimo de
repetirle una y otra vez lo que está haciendo este gobierno, pero
usted me gustaría que escuchase un poco más, porque siempre
nos critica que somos triunfalistas y que no reconocemos la
situación. Esta claro que si no reconociésemos la situación, el
presupuesto de esta conselleria no aumentaría y le vuelvo a
repetir que ha aumentado año tras año hasta llegar a un 56%
más.

Respecto a las personas que evidentemente necesitan cubrir
sus necesidades básicas, le recuerdo que el Plan de prestaciones
básicas ha aumentado un 142% durante esta legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador!

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

Las rentas sociales destinadas a la reinserción, bien a través
del SOIB, o a través de la renta mínima de inserción, han
aumentado un 220%. Se ha destinado 1 millón de euros este año
2015 a pobreza infantil, aparte del fondo que venga del
ministerio.

Se están haciendo numerosas iniciativas, como por ejemplo
el convenio que se promovió para que lo firmasen Endesa y la
FELIB y que cada vez se están adheriendo más ayuntamientos,
por algo será, destinado también a combatir la pobreza
energética. 

Aún así, reconocemos, y aparte de agradecer evidentemente
a entidades como EAPN, que se le ha reconocido su gran
esfuerzo durante toda esta legislatura con este reconocimiento
Ramón Lull, que no hubiésemos podido hacerlo solos y que no
es suficiente y que seguiremos trabajando. Pero es que mientras
ustedes hablan y hablan y denuncian, es que no proponen
absolutamente nada. Este Gobierno le puedo asegurar...

(Remor de veus)

...que no está ni lo más mínimamente cansado de trabajar
por las personas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, por favor!

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

...ni este gobierno, ni nuestro presidente que es el que lo
dirige, y lo seguirá haciendo, si los ciudadanos nos otorgan su
confianza. 

Muchas gracias, Sra. Obrador.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 2290/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a protecció dels treballadors en atur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta RGE núm. 2290/15, relativa a protecció de
treballadors en atur, que formula la diputada Sra. Joana Barceló
i Martí del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula Sra.
Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, avui hem
conegut les dades d’atur, creix l’ocupació, baixa l’atur. Però
també ho ha d’acabar de dir tot, al costat d’aquestes dues xifres
i el que demostra la precarietat de la contractació i de l’ocupació
que cream, hi ha una altra dada i és que el que baixa més de tot
són les prestacions per atur i que tenim 7.700 persones més,
malgrat la baixada de l’atur, que no reben cap prestació a la
nostra comunitat autònoma en relació al 2011.

Com valora, Sr. Conseller, la baixada de la protecció per a
l’atur dels treballadors i treballadores d’aquesta comunitat?

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. Sra. Diputada, le
agradezco esta entrada en su pregunta en cuanto a que reconoce
que las cosas van a mejor y que el trabajo que se está haciendo
está teniendo resultados.

Directamente en su pregunta, mire, la mejor forma de que no
se tenga que ir a las prestaciones sociales es tener un empleo y
esta es la principal actuación en la que este gobierno está
trabajando mes a mes, día a día, para conseguir que las personas
se incorporen al mundo laboral y por tanto, no tengan que
depender de una prestación, que eso es lo más importante.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, aterri. El que li assenyal és
que, malgrat creïn ocupació i baixi l’atur, baixen les persones en
atur que reben prestacions. La pobresa s’incrementa, aquesta és
la realitat de la gent que viu en el carrer, Sr. Conseller. Per què?
Perquè l’ocupació que generen no permet arribar a cobrar una
prestació. I aquesta realitat que està creada per la reforma
laboral, per la precarització i els contractes a temps parcial,
siguin indefinits o temporals, a temps parcial és l’important,
però sobretot també per la manca d’actuació d’aquest govern,
un govern que durant quatre anys encara no ha posat en marxa
cap mesura, cap mesura està en marxa al voltant dels aturats que
han esgotat prestacions.

Quina és la realitat de la cobertura de la taxa de protecció
per a l’atur, Sr. Conseller? En el quart trimestre de l’EPA del
2011 teníem una taxa de protecció per a l’atur del 51%,
perdonin, del 41%, avui és del 28%, aquesta és la realitat: més
pobresa, més gent que no rep cap prestació. Sap qui hi ha
guanyat amb aquesta política? L’Estat. Hem deixat de rebre a la
nostra comunitat autònoma, 2011-2014 l’atur ha baixat un 8%,
les prestacions un 21%, hem deixat de rebre 140 milions d’euros
en un any en prestacions, amb la gent més dèbil. Aquesta és la
realitat que estam encantats de construir, 140 milions d’euros en
prestacions hem perdut en un any.

I açò vol dir vergonya, vergonya de no actuar, vergonya
d’una reforma laboral que és injusta amb la gent que no rep
prestació i sobretot...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Sra. Presidenta. Señores diputados. Sra. Diputada, como a
usted le gusta la EPA vamos a trabajar sobre datos de EPA.
¿Sabe usted cuántas personas fueron al paro, según EPA, en el
período que usted gestionó? 90.000, 91.000 personas. Si nos
vamos a los datos de desempleo, a los datos del SOIB, 46.000
personas. Usted, que entiende de economía, ¿sabe lo que
significa una prestación y cuánto dura? 2 años, a lo sumo,
¿verdad? Y después entra en otro tipo de subsidios. Si usted
contabiliza que esos 90.000 empleos se perdieron en el 2008,
cuando usted gestionaba todavía no hizo nada para que estas
personas pudieran tener alguna prestación, no hizo nada.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Porque bien se lo ha dicho la consellera de Asuntos Sociales,
hemos incrementado en más de un cien por cien las
prestaciones, pero además existen, no se nota, ¿verdad?, porque
es que dejaron...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor. 

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

... muchas personas ustedes, dejaron muchas personas, pero no
nos desviemos, esto es economía pura. Durante el 2008 se
perdieron 40.000 puestos de trabajo o 100.000 en su EPA, no
hizo nada por darles prestaciones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló. 

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

... no hizo nada...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, no pot intervenir. 

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

Y ¿sabe por qué? Porque cada vez tenía más, no podia usted
atender porque cada vez tenía más, porque se perdían cada vez
más puestos de trabajo, porque la economía no se generaba, no
generaba puestos de trabajo. Ese es el problema que nos hemos
encontrado y, ¿sabe qué hemos hecho con este problema?
Actuar en todos los ámbitos, desde Asuntos Sociales con más
recursos, desde los consells con más recursos, desde la
administración del Estado con más recursos.

Recientemente ha salido una prestación extraordinaria para
atender este colectivo y cada día se están sacando actuaciones
a nivel de administración central y actuaciones a nivel de
administración Govern, consell y ayuntamientos para ayudar a
estas personas que no tienen prestación, cada día, con más
recursos, gestionando mejor y tomando mejores decisiones.

Por tanto, ustedes dejaron a las personas en precariedad, no
actuaron, dejaron 100.000 personas que cuando se fueron ya no
tenían ninguna prestación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

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

Analice eso para la próxima decisión.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Se sent una veu de fons que diu: “No l’ha tallat”)

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 2286/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Escola d'Estiu.

Desena pregunta, RGE núm. 2286/15, relativa a escola
d’estiu, és ajornada, atesa la petició del Govern presentada
mitjançant l’escrit RGE núm. 2626/15.

I.11) Pregunta RGE núm. 2288/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desigualtat social a les Illes Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 2288/15, relativa a desigualtat
social a les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula,
Sr. Diputat. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. Sr. Conseller d’Economia, les polítiques
que du a terme el Partit Popular han augmentat la desigualtat
social d’una manera molt important. Podria dir-nos què fa la
seva conselleria per reduir aquesta desigualtat social?

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. Sr. Diputado, bueno, acabo de hacer un
análisis de por qué existe esa desigualdad, no sé si quiere que se
lo repita, pero bueno, entiendo, entiendo que usted sabe por qué
estamos así, pero también entiende que sí que existen políticas
transversales en este gobierno y existen actuaciones concretas
en este gobierno que están atendiendo esa desigualdad, que
están haciendo esfuerzos para ayudar a atender en estos
momentos a aquellas personas que peor lo están pasando. Por
tanto, existen políticas verticales y transversales en la
administración para ayudar en estos momentos que son malos
y que hay personas que lo están pasando muy mal.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, veig que no contesta. El que sí està clar és
que la reforma laboral del Partit Popular ha afavorit la
precarietat i ha fet desaparèixer drets laborals dels treballadors,
més de 80.000 persones en atur, un de cada dos joves sense
feina i milers de joves immigrants ja no són aquí.

I les persones que troben feina, què troben? Precarització,
temporalitat, explotació laboral. El 85% dels nous llocs de
treball són de menys de deu hores, que produeix una
transformació de contractes de temps parcial, de temps complet
a parcial, amb una pèrdua de sou d’un 40% en les noves
ocupacions. El Sr. Bauzá ha convertit les Illes Balears en el
territori del treballador pobre, aquell que cobra ja no arriba a
final de mes.

I amb els que no tenen feina? Ho acabam d’escoltar, 55.000
persones sense rebre cap prestació, augmenten el nombre del
llars que no tenen cap membre amb feina.

I podríem parlar d’altres àmbits, desnonaments, execucions
hipotecàries, a Salut unes llistes d’espera demolidores i a
Educació, on ha desaparegut la igualtat d’oportunitats. O
aquestes 300.000 persones que es troben en risc d’exclusió
social, que ha augmentat un 3% durant la seva legislatura.

Tot això es tradueix en més desigualtat, totes les retallades
socials del Partit Popular han produït més desigualtat, més
desprotecció social i fa que la fractura social cada vegada
s’ampliï. Tenir un contracte a les Illes Balears ja no permet
sortir de la pobresa.

Aquesta legislatura demolidora per als ciutadans serà
recordarà per l’atur, precarietat, desigualtat i la seva corrupció,
corrupció sistemàtica del Partit Popular. La realitat és el pitjor
enemic del Partit Popular, perquè la realitat no enganya i no
enganyaran els ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller, per respondre. 

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, nuestro presidente, José
Ramón Bauzá, lo que ha conseguido en estos cuatro años es que
hoy podamos decir que llevamos 28 meses disminuyendo las
cifras del paro y 22 meses creando empleo neto. Eso es lo que
ha conseguido nuestro presidente, liderar el crecimiento en
nuestro país...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... y, si quiere, hoy coja los datos y compárelos con otro modelo,
Andalucía, y compare los datos de creación de empleo de una
comunidad con otra. Simplemente haga ese ejercicio hoy para
que vea cuál es un modelo y cuál es otro.

Y le ha faltado en su discurso hablar del puente de Son
Espases, porque me ha hablado de todo, hoy me hablado de
desigualdad, me ha hablado de todo. Yo le diré, le diré, le diré
una cosa: la mayor desigualdad, se lo sigo diciendo, es una
persona que pierde su trabajo, que se tira dos años sin encontrar
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trabajo, que tiene que pedir otras prestaciones y que poco a poco
las va perdiendo todas, esa es la mayor desigualdad y eso se
produjo en el 2008. Nosotros hemos tenido que corregir eso,
incrementar presupuesto, que Asuntos Sociales tiene más
presupuesto que nunca, que los consells tienen más presupuesto
que nunca. ¿Sabe esos 1.600 millones de facturas que ustedes
dejaron? Pues no había tantos incrementos en este ámbito, no
había tantos incrementos en este ámbito, por tanto, no sé a qué
lo dedicaban.

Mire, yo le diré una cosa, ¿dónde estaban ustedes cuándo
tanto se les necesitó en esta comunidad, dónde estaban ustedes?
No ahora, ¿dónde estaban ustedes en el 2008 cuando tanto se les
necesitó?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Se lo puedo seguir cantando. Mire, la renta de inserción
laboral, el Programa de garantía juvenil, la convocatoria de
autónomos, el Decreto social de corporativas, la convocatoria de
incentivos para la contractación de colectivos vulnerables,
bonificación para los fijos discontinuos en los meses de marzo
y noviembre... ¿quiere que le siga diciendo todo lo que hemos
hecho esta legislatura para dar los datos que estamos dando
hoy? Pues todas ellas y muchas más que nos quedan todavía,
cuatro años más para seguir actuando y generando una
economía que es la que se merece la ciudadanía de Baleares.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.12) Pregunta RGE núm. 2279/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a lluita contra l'intrusisme
en el transport terrestre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 2279/15, relativa a lluita
contra l’intrusisme en el transport terrestre, que formula el
diputat Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Este govern a lo largo de la legislatura
ha puesto en marcha múltiples actuaciones relativas al
transporte terrestre en todas sus diferentes formas de prestación.
Dentro de estas diversas actuaciones cabe citar las tendentes al
control en la prestación del servicio actuando contra el posible
intrusismo y la posible actividad ilegal, prácticas que tanto
perjudican a todos y tan reclamadas por el propio sector. En esta
línea, desde el punto de vista normativo, y se han tramitado aquí
en el Parlamento, se inició con dos importantes decretos ley de
medidas urgentes para la aplicación de sanciones a los posibles
taxis ilegales continuando posteriormente con la Ley de
transporte terrestre y movilidad sostenible en nuestra
comunidad, que recoge una normativa completa al respecto y
que tendrá su posterior desarrollo reglamentario. 

Quiero citar también, y también lo hemos comentado en este
parlamento, el convenio firmado con AENA para la
implantación de un sistema de control y vigilancia telemática de
vehículos mediante cámaras lectoras de matrículas en el
aeropuerto de Palma de Mallorca para detectar posibles
actuaciones irregulares en el transporte de pasajeros, pionero a
nivel nacional, además de la puesta en marcha de controles
diarios durante la temporada de verano. Además, también se ha
llevado a cabo una reunión con los jefes de la policía local de
los municipios costeros de Mallorca para unificar, actualizar y
coordinar protocolos y procedimientos de actuación para la
lucha contra el posible intrusismo del sector del transporte en
general. 

En un paso más en el compromiso de este govern para
combatir el posible intrusismo y la posible piratería en el sector
del transporte por carretera ha acordado, junto con los
representantes del sector, en el seno del Consejo Balear de
Transporte una serie de actuaciones al respecto.

Por ello, Sr. Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio, es importante conocer aquí, en sede parlamentaria,
estas actuaciones acordadas con el sector y su desarrollo que
está llevando a cabo. Así, le formulo la siguiente pregunta, ¿qué
actuaciones han acordado el Govern de las Illes Balears y el
sector para luchar contra el posible intrusismo en el transporte
terrestre?

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat,
efectivament, la lluita contra la pirateria dins el sector del
transport ha estat una de les principals preocupacions que ha
tengut aquest govern des de l’inici de la legislatura i també una
de les principals causes que el sector estigui realment remogut
en moltes ocasions. 

S’han pres moltes decisions sobre aquest tema i podem dir
també que avui, que comptam amb eines que sense cap dubte
ens ajuden en aquesta lluita. Vull recordar de manera resumida
que vàrem aprovar diversos decrets contra l’intrusisme dins el
sector del taxi, també s’ha fet tota una sèrie d’aprovacions de
llicències temporals, s’ha fet la immobilització dels vehicles la
qual també va dur tot el seu rebombori i, més endavant, la Llei
de transports va consolidar un bon nombre d’infraccions i
sancions per als que desenvolupin pràctiques ilAlegals. És a dir,
sempre hem estat mirant d’actuar contra els pirates.
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Recentment s’ha aprovat la creació, dins el Consell Balear
de Transport Terrestre, de dues comissions contra l’intrusisme:
una, la Comissió contra l’intrusisme dins el transport de
passatgers de vehicles de menys de nou places, els taxis i els
vehicles de classe C, i una altra dins el transport discrecional.
Bé, en aquestes hi participen també, com no pot ser d’una altra
manera, fonamentalment el sector, però estan integrades per
tothom pràcticament, des del sector, les patronals, els sindicats,
la FELIB, els consells insulars, les associacions d’usuaris i
també la Delegació de Govern. 

En aquestes comissions es volen posar damunt la taula tots
els problemes que es detectin i especialment les propostes de
solució que correspondrien a l’administració, o fins i tot al propi
sector o a tots dos conjuntament, prendre. Aquestes comissions
han començat a funcionar a finals de gener de 2015, va ser a
principis de gener quan es va reunir el Consell Balear de
Transports, i a finals de gener ja vàrem començar a fer feina i
tendran un calendari que serà dinàmic, complet i intens abans
que comenci la temporada d’estiu, que és quan proliferen
aquestes actuacions. Estam convençuts que serà una eina molt
important contra l’intrusisme i que d’aquestes aportacions
sortiran, sense cap dubte, decisions per escometre actuacions
encaminades a lluitar efectivament contra la pirateria.

Vostè ho ha comentat, hi ha un projecte pioner aquí a
l’aeroport de Palma que consisteix precisament a detectar les 24
hores i els 365 dies de l’any possibles casos de frau en temes de
transports, això i tota una sèrie d’actuacions més que
desenvoluparem de la Llei de transports ajudarà a lluitar contra
la pirateria.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 2546/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adjudicació del Servei de Radioteràpia
a Eivissa, Formentera i Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 2546/15, presentada en
substitució de la RGE núm. 2280/15, relativa a adjudicació del
Servei de Radioteràpia a Eivissa, Formentera i Menorca, 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, la
setmana passada vostè va anunciar l’adjudicació del Servei de
Radioteràpia per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera a
la unió temporal d’empreses del Grup Policlínica Miramar i
Clínica Juaneda. Sense cap dubte una gran notícia per als
ciutadans de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera ja que
aquests comptaran amb el servei de tractament oncològic
radioteràpic, un anunci per fer justícia cap a aquests ciutadans
que pateixen una malaltia tan greu com és el càncer i que fins
ara s’havien de desplaçar a Mallorca per rebre el seu tractament
de radioteràpia. 

El fet insular ens condiciona el nostre dia a dia, però està
clar que si aquest desplaçament es produeix per rebre un
tractament mèdic delicat i haver de viatjar a una altra illa amb
les despeses que això implica, la incomoditat que suposa, per no
poder descansar a ca teva, sense cap dubte agreuja la situació
d’aquests malalts que pateixen un càncer i que han de rebre un
tractament prou fort que té uns efectes secundaris importants. 

Aquesta mesura era un clam i els ciutadans estan satisfets
per aquesta decisió política la qual facilitarà molt als pacients ja
que podran rebre el tractament prop de casa seva sense haver de
desplaçar-se a una altra illa. Això ens demostra que no
únicament s’ha gestionat per garantir els serveis bàsics de la
nostra comunitat autònoma sinó per millorar la seva qualitat,
com és la posada en marxa d’un servei de radioteràpia a les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera.

Per això, Sr. Conseller, ens agradaria saber, quina és la seva
valoració davant aquesta qüestió tan important per a les nostres
illes i per als nostres ciutadans?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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. Dijous passat
vàrem rebre la resolució del Tribunal Central de Contractació
Administrativa de Madrid, la qual ens deia que havíem
d’adjudicar al grup d’empreses Policlínica i Juaneda, que vostè
esmentava. Això tancava el procés d’adjudicació del servei
d’oncologia radioteràpica perquè es pogués acostar aquesta
prestació de servei a les illes d’Eivissa, per prestar servei a
Eivissa i a Formentera, i a l’illa de Menorca. 

Vull reconèixer que hi va haver durant aquest període, que
s’ha dilatat més del que ens hauria agradat, hi va haver
processos o manifestacions d’intranquilAlitat per part dels
afectats als quals m’agradaria també aprofitar aquestes paraules
per demanar-los disculpes. Però sí vull posar de manifest que
aquesta passa que es va fer dijous passat reflecteix que és un
procés irreversible i que és la solució definitiva per acostar
aquesta prestació del servei, que era un compromís del Govern
i del president personalment. 

Per tant, aquest govern, que va prometre el fet d’acostar
aquesta prestació del servei d’oncologia radioteràpica a les illes
menors, vol complir amb aquesta adjudicació i acostarà aquest
servei. Tot d’una que vàrem rebre aquesta resolució vàrem
trametre l’escrit a les empreses i, com dic, aquest procés ja és
irreversible i és definitiu i es prestarà el servei d’oncologia
radioteràpica amb els mateixos paràmetres de qualitat i
supervisió per part del servei de Son Espases. 
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M’agradaria recordar com han estat aquests quatre anys,
perquè a l’inici de legislatura ens trobàrem un projecte d’un
hospital que no era finançable i que, a més, no contemplava la
possibilitat de desenvolupar oncologia radioteràpica. Va haver
de ser aquest govern que va fer un modificat i va incloure el
búnquer, va ser aquest govern que va donar viabilitat a uns
malalts que varen haver de bestreure els bitllets el primer mes
d’aquesta legislatura, perquè heretàrem una situació en la qual
el conveni d’AVIBA, d’agències de viatges, va ser denunciat i
no podíem pagar el trasllat d’aquests pacients ni tan sols perquè
venguessin a Palma.

Per tant, quatre anys després...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor.

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

... aquesta situació no només s’ha revertit sinó que acostam
aquesta prestació del servei. Entenc que algunes veus des de
l’oposició no estiguin d’acord per aquestes passes de gegant que
s’ha fet per acostar aquest servei d’oncologia radioteràpica i
que, a més, res no han fet ells perquè això sigui possible, sí
posar emperons i pals a les rodes, però els ciutadans tendran clar
que l’oncologia radioteràpica s’acostarà a l’illa de Menorca i a
l’illa d’Eivissa gràcies a un govern del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 2283/15, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'habitatge per a
2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta RGE núm. 2283/15, relativa a Pla
d’habitatge per al 2015, que formula la diputada, la Sra. María
Asunción Pons i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. El nou Pla estatal d’habitatge que han signat el Govern
de la comunitat autònoma i el Ministeri de Foment compta amb
una dotació de 3,5 milions d’euros per a Balears. Amb aquest
acord serà possible aplicar unes polítiques positives en matèria
d’habitatge a les nostres illes que amb l’anterior govern del
pacte varen provocar un greu perjudici i patiment a moltes
persones i famílies, perquè no va constituir cap progrés ni cap
actuació en favor dels que els varen demanar ajudes per a
l’habitatge; desviar despesa corrent, 19,2 milions d’euros dels
fons finalistes rebuts del ministeri, exactament com també varen
fer amb les inversions estatutàries, deixar 20 milions d’euros en
ajudes sense pagar. Perquè vostès eren molt ràpids en aprovar
les peticions de subvenció per a habitatges, però després no

pagaven res, el que provocava el descrèdit de totes les institucions.

(Remor de veus)

I el que és més greu, fent malbé la bona fe de milers de
persones que esperaven i necessitaven aquestes ajudes.

Amb la seva mala gestió en matèria d’habitatge...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

...l’IBAVI va augmentar el deute en 80 milions d’euros,...

(Remor de veus)

...va passar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Deia que amb la seva mala
gestió en matèria d’habitatge l’IBAVI va augmentar el deute en
80 milions d’euros,...

(Remor de veus)

... va passar de 40 a 120 milions en el moment en què hi
havia un major nombre de demandes, reclamacions i
desnonaments a famílies necessitades.

Per açò, amb la bona gestió d’aquesta legislatura s’han
aconseguit els recursos...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

...per pagar el deute de l’IBAVI, també s’han tramitat i
pagat...

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

A veure, per favor, silenci. Senyors diputats, per favor,
silenci.

(Remor de veus)

Senyors diputats, silenci, per favor. Sra. Diputada pot
continuar, faci la pregunta, Sra. Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per açò, amb la bona gestió
d’aquesta legislatura s’han aconseguit els recursos per pagar el
deute de l’IBAVI, també s’han tramitat i pagat ajudes aprovades
i no abonades als seus beneficiaris i s’han aturat els
desnonaments amb un pla de lloguer que ha donat uns bons
resultats.

Per tant, Sr. Conseller, quin és el contingut del conveni que
ha firmat el Govern de la comunitat autònoma amb el Ministeri
de Foment per al pla d’habitatge de Balears del 2015?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula... a veure, un segon..., un segon, Sr. Carbonero,
digui, què vol?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sra. Presidenta, per alusions, puc contestar? Article 71.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no té la paraula, Sr. Carbonero.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

Sr. Carbonero...

(Remor de veus)

Sr. Carbonero, no pot contestar perquè les alAlusions són de
caire personal, no per gestió anterior, amb una decisió que...

(Continua la remor de veus)

...Sr. Carbonero, no té la paraula. Sr. Carbonero, no té la
paraula, les alAlusions sempre són de caire personal i no per
gestió. Gràcies, Sr. Carbonero.

(Més remor de veus i aldarull)

En aquest moment té la paraula el representant del Govern
per respondre. Sr. Conseller té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el contingut
del Pla d’habitatge del Govern de les Illes Balears per al 2015
està basat en tota una sèrie de línies d’actuació, concretament
seran cinc: una primera que està destinada a les ajudes al lloguer
per facilitar l’accés en règim de lloguer a sectors de població
amb escassos recursos econòmics. Objectiu? Doncs que la gent
rebi fins a un 40% de subvenció pel lloguer que paga, amb un
màxim de 2400 euros per habitatge.

Una segona línia són ajudes de rehabilitació edificatòria,
ajudes per a edificis de caràcter residencial amb un objectiu de
millorar el seu estat de conservació, garantir l’accessibilitat i
també millorar-ne l’eficiència energètica, en aquesta línia
d’ajudes es pot arribar fins a un 35% del cost subvencionable
amb un màxim de fins a 11.000 euros per habitatge o per cada
cent metres quadrats.

Una tercera línia que du aquest pla d’actuació són ajudes de
regeneració i ordenació urbanes, aquí hi ha actuacions que es
fan conjuntament entre rehabilitació d’edificis i habitatges per
a particulars i també obres d’urbanització i reurbanització
d’espais públics, actua aquesta línia en sintonia amb els dos
vessants, està destinat a millorar els teixits residencials i
recuperar conjunts històrics, centres urbans, barris degradats,
etcètera, també amb una ajuda que arribarà fins al 35% sobre el
cost subvencionable, amb un màxim d’11.000 euros per cada
habitatge objecte de rehabilitació o 30.000 euros per cada
habitatge construït en substitució d’un altre que es pugui tombar
o que es pugui tirar baix.

Una altra línia, la quarta, és la d’ajudes per finançar
l’informe d’avaluació d’edificis que inclou aquest informe
condicions d’accessibilitat, eficiència energètica, etc., es pot
arribar també fins a un màxim de 500 euros per edifici o un 50%
del total del seu cost.

I una cinquena línia que són ajudes per a la rehabilitació
d’habitatges en matèria d’accessibilitat, les quals se sumen als
13,5 milions d’euros que vostè ha dit, són 700.000 euros que
destinam en doblers exclusivament d’aquí de Balears per a
enguany i 700.000 euros més per a l’any que ve, destinats a
persones amb discapacitat o majors de 65 anys, propietaris
d’habitatges o arrendataris amb autorització del propietari, de
cara que puguin fer obres d’adequació dels seus habitatges per
fer-los més accessibles.

En definitiva, tot un conjunt de mesures que han d’ajudar de
forma efectiva a potenciar que la gent visqui millor dins tota la
política d’habitatge.

El que vostè ha dit és efectivament així, l’endeutament va
ser de 40 milions d’euros quan va entrar el pacte de progrés i va
acabar amb 120, i encara pagam ajudes d’aquesta gent...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

...que sembla ser que no se’n recorda. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 2284/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Diada de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta RGE núm. 2284/15, relativa a Diada de
les Illes Balears, que formula el Sr. Francisco Mercadal i
Alabern del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, Sra. Presidenta. La setmana passada vàrem poder
gaudir d’una sèrie d’esdeveniments organitzats per a la
celebració del Dia de les Illes Balears, així els carrers de Palma
es varen omplir de gom a gom per gaudir, una vegada més, del
mercat medieval amb productes tradicionals a les Illes,
competicions de tirs amb fona i esdeveniments esportius.

Al mateix temps, va tenir lloc la II Mostra de Cuina de les
Illes Balears a Sa Faixina on una multitud de persones varen
poder gaudir també de plats típics de les nostres illes. Però no
només a Palma, sinó que també els parcs naturals de les Illes
varen programar diverses activitats per passar el cap de
setmana, en les quals varen participar el Centre Forestal de les
Illes Balears, la Finca de Menut a Escorca, el Parc Natural de la
península de Llevant, el Parc Natural de Mondragó, el Parc
Natural de S’Albufera, el Parc Natural de S’Albufera des Grau
a Menorca, la Serra de Tramuntana, Ses Salines d’Eivissa i
també a Formentera.

L’1 de març va ser elegit com a festivitat de les Illes Balears
i commemora la data en què va entrar en vigor l’Estatut
d’Autonomia el 1983. És per això, Sr. Vicepresident i conseller
de Presidència, que avui li deman: quina valoració fa el Govern
de les Illes Balears de La Diada celebrada recentment?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sr. Diputado, La Diada ha
vuelto a ser un éxito en participación, hemos pasado de 198
puestos el año pasado a 227 este año, también hemos tenido...
hemos pasado de las 400.000 personas que nos visitaron el año
pasado a casi 500.000 en este año. Esto ha sido posible gracias
a la participación y a la colaboración institucional y también a
la colaboración público-privada. 

Estamos especialmente satisfechos porque este día viene
consolidándose, el día del aniversario de nuestro Estatuto de
Autonomía, viene consolidándose como una fecha de referencia
para todos los ciudadanos de las Islas Baleares.

Pero especialmente agradezco su pregunta porque nos
permite demostrar una vez más que con menos se puede hacer
más. El último año del Gobierno del pacto en organizar La
Diada se gastaron más de 630.000 euros, nosotros nos hemos
gastado, como cada año, 250.000 euros, es decir, 250.000 frente
a 630.000. Y en comunicación el Gobierno del pacto el último
año se gastó 250.000 euros, nosotros 98.000, es decir, 98.000
frente a 250.000. Y además, en medios en general, este gobierno
se habrá gastado en torno a 4 millones de euros en toda la
legislatura, el Gobierno del pacto se gastó 70 millones de euros
en toda la legislatura, es decir...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

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

...4 millones frente a 70 millones, este gobierno se ha
gastado 4 millones en comunicación, el Gobierno del pacto se
gastaba 70 millones en felicitarse.

Yo considero, Sr. Diputado, que ante esta comparación de
cifras alguien debería sonrojarse.

Muchas gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 2278/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta RGE núm. 2278/15, relativa a dades sobre
ocupació, que formula la Sra. Margalida Cabrer i González del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des de
fa quasi tres anys cada primer dimarts de cada mes aquesta
portaveu que els parla ha demanat al Govern pel principal
problema dels ciutadans, l’atur. Cada primer dimarts de mes
hem pogut analitzar conjuntament l’evolució i el comportament
positiu que té a les nostres illes. Avui correspon la darrera
pregunta mensual d’aquesta legislatura ja que el mes que ve
s’hauran convocat les eleccions, però estic segura i convençuda
que les dades continuaran sent positives i que la feina feta
durant aquests quatre anys per aquest govern haurà estat bàsica
i fonamental per aconseguir aquest canvi tan radical d’haver
passat de l’horror més absolut, on en quatre anys es varen
generar més de 40.000 nous aturats...

(Remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...a haver passat..., que aquest mes de febrer i per 28 mesos
consecutius, dos anys i quatre mesos, es davalli l’atur i es generi
ocupació neta.

Els grups de l’oposició i els pactes multipartits que sempre
han generat crisi i recessió econòmica, aquests grups de
l’oposició intenten tapar aquestes dades positives desqualificant
la feina: ocupació precària, treballador pobre, malgrat que la
contractació indefinida i l’atur juvenil tenen un comportament
positiu.

En qualsevol cas per al Partit Popular resulta insultant que
l’esquerra vengui a criticar als que generam feina.

(Remor de veus)

 M’estim més ser una diputada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

M’estim més ser una diputada que seu a la bancada del
Govern que crea feina, que no seure a la bancada dels que la
destruïa a milers.

Sr. President, Sr. Conseller d’Economia, enhorabona una
vegada més per les dades en aquest cas del mes de febrer, plena
temporada baixa, ple hivern. La satisfacció de cadascuna
d’aquestes persones que avui tenen feina quan no en tenien és
una satisfacció que va més enllà de l’oportunisme polític o
d’unes eleccions, és la satisfacció d’haver governat per a les
persones.

Sr. Conseller, quina valoració fa de les darreres xifres de
l’atur? 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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. Sra. Diputada, cierto,
estos son los datos que demuestran que gobernar para el
ciudadano es tomar decisiones que les favorecen y que van en
dirección contraria a las que se tomaron en su momento y por
las cuales nos vemos abocados, nos hemos visto abocados a una
crisis muy importante en nuestra comunidad.

Decirles que este mes... este mes se puede hablar del número
2, del 28, del 17 y del 32 cuando hablamos de paro: somos la
segunda comunidad que más ha descendido en número de paro,
28 meses consecutivos bajando las cifras del desempleo, 17
meses consecutivos disminuyendo las cifras de parados de larga
duración, aquellas personas que hacia mucho tiempo que no
tenían trabajo, y posiblemente pocas prestaciones, y 32 meses
consecutivos disminuyendo el paro juvenil. Esto ha ocurrido en
cada una de nuestras islas y esto ha ocurrido en dos sectores
muy relevantes principalmente, que son el sector de la hostelería
y el sector de la construcción.

Si nos vamos a las cifras de afiliación, afiliados, personas
que van encontrando nuevos trabajos, ha disminuido..., ha
incrementado, perdón, en 16.720 afiliados más que el año
pasado por estas fechas, casi un 5%, pero es que en ambos
casos, en paro y afiliación, también han mejorado con respecto
a enero y está como usted bien ha dicho en unos meses donde la
estacionalidad está marcada, quiere decir 600 afiliados más cada
día, que eso... hay que mirar a 600 personas posiblemente que
el día de ayer tenían trabajo y hace dos días no lo tenían.

Por tanto, vamos en la linea que nos marcamos, tenemos
todavía mucho trabajo que hacer, hay muchas personas que
todavía necesitan prestaciones, hay una economía que está
resurgiendo, son los que van a generar los puestos de trabajo,
viene una temporada que ya se está marcando como una
temporada buena, que va a mantener una economía en
crecimiento, que va a mantener el liderazgo en el crecimiento a
nivel nacional y por supuesto nos queda mucho que hacer, pero
sabemos cómo hay que hacerlo y qué tenemos que hacer, lo
hemos demostrado en cuatro años y el presidente definió dónde
teníamos que ir.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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I.17) Pregunta RGE núm. 2295/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a finançament ilAlegal del PP.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta RGE núm. 2295/15, relativa a
finançament ilAlegal de PP, que formula el Sr. Gabriel Barceló
i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, bé, després
d’haver d’aguantar totes aquestes preguntes d’autobombo i amb
referències a l’herència, ara parlarem de la vertadera herència
que té i que pateix aquesta terra.

(Remor de veus)

Dia 29 de gener a la Comissió de Son Espases va
comparèixer el Sr. Florentino Pérez, allà la Sra. Santiago li va
demanar si era cert, textualment, que el Govern del Partit
Popular li havia demanat una comissió de 9 milions d’euros per
a l’adjudicació de Son Espases, el Sr. Florentino Pérez va
contestar absolutament enfadat i fent amenaces en aquell
moment. Però resulta que la setmana passada el Sr. Rodrigo de
Santos, extinent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, va
declarar davant el jutge que efectivament el Govern del Partit
Popular havia demanat una comissió de 9 milions d’euros i que
era pràctica habitual demanar el 3% per adjudicacions d’obres
públiques.

Com ho valora, Sr. President?

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. Sr. Barceló, primer li he de
dir que les preguntes d’autobombo es formulen en funció del
Reglament que vostès varen aprovar. Per tant, no és el nostre
reglament, és el seu.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I li diré el que he comentat en nombroses ocasions i que avui
tornaré a reiterar en aquesta cambra: si es confirmen els fets
dels quals darrerament hem tengut coneixement a través dels
mitjans de comunicació, precisament en relació amb aquests
casos de corrupció, no pot ser d’altra manera, ho he dit i ho
tornaré repetir: condemn aquests casos i em generen el màxim
rebuig i òbviament que la justícia actuï amb contundència.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

És molt significatiu, Sr. Bauzá, que ni a les declaracions que
ha fet aquests dies als mitjans de comunicació, ni avui, negui els
fets, és a dir, dóna versemblança, Sr. Bauzá, a aquests fets; dóna
versemblança que el seu partit ha actuat com una màfia
demanant comissions ilAlegals, Sr. Bauzá; dóna versemblança a
uns fets que serien gravíssims. I si no actua, si no ho aclareix
serà còmplice d’aquesta màfia, Sr. President.

Miri, Sr. President, avui ha dit que ho rebutja, aquests dies
ha dit que li fa fàstic, bé, idò si, com ha dit, li fa fàstic, obri una
investigació interna, si, com ha dit, li fa fàstic, actuï. Avui té
dins ca seva persones que en aquella època tenien càrrecs de
molta responsabilitat, tenia persones que segur que saben què va
passar, que segur que li poden aclarir moltes qüestions.

Obri una investigació interna si li fa fàstic, Sr. Bauzá. I
sobretot, si li fa fàstic, Sr. Bauzá, tornin els doblers estafats.

(Se senten veus de fons que diuen: “Molt bé, Biel!” )

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, crec que li
hauré de recordar diverses coses. Sap vostè qui va ser el primer
en aquesta comunitat que va actuar amb contundència en
mesures anticorrupció? Sap vostè qui va ser el primer que va
decidir no dur persones imputades a les llistes electorals? Sap
vostè qui va ser el primer que va expulsar aquelles persones de
la meva formació imputades amb mesures cautelars? 

Sr. Barceló, si en lloc d’invertir tant de temps en demagògia
i intentar involucrar-me en alguna cosa en què vostè sap
perfectament que no tenc res a veure, vostè invertís el seu temps
a fer propostes, o simplement adherir-se a una de les propostes
que vaig prendre jo, tots hi sortiríem guanyant. 

Qui pensi que pot actuar en la corrupció ell tot sol està molt
equivocat. La corrupció ens afecta a tots, qualsevol cas de
corrupció a qualsevol dels partits ens afecta a tots, perquè la
ciutadania no sap distingir ni té per què, els comportaments
ilAlícits i irregulars dels polítics.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Per tant, per tant, Sr. Barceló, quan vostè utilitza
precisament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

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

...la corrupció com a un arma electoral no actua en contra de
la corrupció només empra la paraula corrupció amb finalitats
electorals.

Per tant, Sr. Barceló, jo li dic, pot quedar ben tranquil, amb
més o amb menys ajuda, amb més o amb menys implicació de
les diferents forces polítiques, mai no em posaré de perfil, em
posaré ben davant i en contra de la corrupció, com he fet des del
primer dia, no tothom ho pot dir, i el primer que ho va fer vaig
ser jo, començant pel meu propi partit.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 2292/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a explotació laboral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 2292/15, relativa a
explotació laboral, que formula la diputada Sra. Francesca
Lluch Armengol i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, li vull tornar demanar
avui sobre allò que més preocupa els ciutadans que és l’atur i la
precarietat laboral. Avui tenim dades d’atur registrat i nosaltres,
com sempre, ens alegram per totes aquelles persones que han
aconseguit un contracte laboral. Ara bé, em preocupa, Sr.
Bauzá, la valoració tan optimista del seu govern, vostès semblen
molt feliços amb tenir una societat on augmenta la desigualtat,
on es consolida la figura del treballador pobre i precari i la del
desocupat amb subsidis de misèria.

Li donaré unes quantes dades, perquè la realitat, Sr. Bauzá,
és el seu pitjor enemic: el 85% dels nous contractes són
temporals, aquesta legislatura han augmentat els contractes de
menys de 30 hores i s’han reduït els de més de 30 hores, i si ens
fixam amb els desocupats tenim la desprotecció més alta de tota
Espanya, ja hi ha 55.000 persones que no cobren cap prestació.
Això vol dir més desigualtat i més pobresa.

I una altra característica del mercat laboral, segon l’EPA, Sr.
President, fins a 38.000 treballadors fan hores extraordinària per
sobre del que permet la llei, això vol dir, segon la pròpia EPA,
que fan hores que no cobren, Sr. President, explotació laboral
amb totes les seves lletres.

Coneix vostè cap treballador al qual fan fer hores extres i no
les hi paguen? N’hi ha molts. Què ha fet vostè per impedir-ho?

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

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. Sra. Armengol, el més
curiós és que a vostè la preocupen ara les persones quan es
genera ocupació i no la preocupaven quan 90.000 persones eren
a l’atur, ...

(Remor de veus)

... és curiós, com se sol dir: nunca es tarde si la dicha es
buena.

Però, miri, Sra. Armengol, jo entenc que aquesta pregunta
la fa avui vostè perquè intenta que no es parli de les dades
positives, fa dos anys i quatre mesos, Sra. Armengol, fa dos
anys i quatre mesos que cada mes li dic que millora la situació
laboral a les nostres Illes, no fa dos dies, fa dos anys i quatre
mesos. Però vostè contínuament nega la realitat.

Miri, si vostè hagués de triar entre tenir una ocupació, un
lloc de feina temporal o no tenir feina, jo sé el que triaria; però
també sé el que diu, perquè és la candidata de la segona força
més votada a les Illes i és capaç fins i tot de dir que es quedaria
sense feina.

(Remor de veus i se senten algunes veus de fons que diuen:
“Quina animalada”, “Quin doi” “Per què”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, el not molt absent de
la realitat, el not molt lluny dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma i no m’ha pogut dir cap mesura concreta del seu
Govern contra l’explotació laboral, és fàcil, perquè no n’ha
presa cap, Sr. President.
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La realitat és que tenim un 20% menys d’inspectors laborals,
la realitat és que vostè no ha tirat endavant cap pla contra
l’explotació laboral. Sr. President, la realitat és que vostè, per
acció i per omissió, ha convertit Balears en el motor de la
precarització laboral.

Sr. President, s’ha passat quatre anys governant contra els
ciutadans de forma autoritària i supèrbia; ha encobert la
corrupció del seu partit. Vostè i jo representam dues formes
molt diferents de fer política, en el fons i amb les formes. S’ha
d’estar molt desesperat o agradar-li molt la cadira per oferir-nos
pactes de govern.

I president, cada un recull el que sembra i vostè ha sembrat
desigualtat, precarietat, pobresa i molta crispació, jo mai no
trairé el meu partit, la meva ideologia i els meus electors els
quals el volen a l’oposició.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i 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, gràcies. Voldria fer una matisació, perquè
intent ser rigorós en les meves valoracions, he dit que vostè és
la candidata de la segona força més votada, tal vegada no estic
en disposició de fer aquesta afirmació avui en dia.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Jo no sé a qui trairà, però ja ha traït les seves sigles apostant
per un pacte amb Podemos a Sóller, jo no sé a qui traïa...

(Se sent una veu de fons inintelAligible i remor de veus)

Miri, Sra. Armengol, no hi ha res més precari que no tenir
un lloc de feina, no hi ha res més precari que perdre una
nòmina, encara que vostè mogui el cap com sempre i digui que
no; no hi ha res més precari que no tenir l’oportunitat de tenir un
lloc de feina. I si per a vostè és una absència de la realitat el fet
que Balears lidera no només la recuperació econòmica, sinó la
creació de llocs de feina, no sé qui està absent de la realitat.
Perquè fins i tot vostè vol negar les xifres que milloren, no les
millora aquest govern, les milloren els empresaris, els petits i
mitjans empresaris, els autònoms els quals, primer, ja cobren, i,
segon, tenen esperança i confiança en aquest govern.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Però li diré absència de xifres: 3.162 persones varen tenir
l’oportunitat de tenir una ocupació indefinida; tres de cada
quatre llocs de feina són indefinits. Vostè maneja les xifres que
vol i molt malament, equivocadament, igual que quan fa
percentatges.

Sra. Armengol, és molt curiós...

(Remor de veus)

... quan vostès governaven 69 persones cada dia anaven a
l’atur, avui 131 tenen una ocupació indefinida. No li acceptaré
mai, perquè no està legitimada, per parlar de llocs de feina...

(Se sent una veu de fons inintelAligible i remor de veus)

... perquè varen fer tot el contrari i els ciutadans ho saben.

Moltes gràcies.

(Se sent una veu de fons que diu: “Li pots xerrar del 3%”)

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 610/15, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'hisenda i pressuposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 610/15, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d’hisenda i pressuposts.

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

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta no ha estat una bona legislatura per a la gent que viu a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera, aquesta ha estat
una legislatura dura, sacrificada, amb massa tensió al carrer, on
la gent ho ha passat i ho passa molt malament. Aquesta ha estat
una legislatura on les institucions de govern s’han devaluat
sensiblement, entre d’altres coses perquè moltes de les decisions
preses han esdevingut decisions equivocades, decisions
equivocades que s’han convertit en vertaders càstigs socials.

Era a la mà del Govern delimitar els objectius, fixar les
prioritats per assolir amb encert una sortida de la crisi per a
tothom, tenia opcions diverses i prou eines per fer-ho i, en
canvi, de tots els camins possibles, va acabar elegint el pitjor. Es
va equivocar, primer, quan va fixar com a màxima prioritat,
com a dogma inqüestionable, el compliment de l’objectiu de
dèficit i la reducció del deute de la comunitat. I es va equivocar
encara molt més quan va elegir els mitjans per aconseguir
aquests dos objectius, perquè els objectius a assolir difícilment
justifiquen els mitjans elegits.

I així va començar aquesta legislatura, amb l’arribada del
president Bauzá de cop i volta tot es justificada en base al
dèficit i al deute, cada decisió de Govern, cada retallada en
educació o sanitat, cada expulsió d’un treballador de
l’administració pública, cada negativa de la inversió, cada
pujada dels imposts, s’explicava, es justificava sempre des de la
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necessitat de reduir el deute i complir el dèficit. Eren els temps
de l’ortodòxia econòmica del Sr. Aguiló, de l’austeritat extrema
del president Bauzá, els quals governaven convençuts que cada
càstig a la ciutadania els feia guanyar punts i aconseguir la
confiança del Govern central.

Varen fer fora més de mil professors, més de mil
professionals més de la sanitat pública; pretenien tancar
hospitals; pujar els imposts a tots els sectors productius sense
cap tipus de criteri objectiu; comerciants, rent a cars, grans
superfícies, tothom ha acabat passant per aquest parlament per
rebutjar les seves polítiques i tot sempre per la via de la
imposició, sense pactes, sense acords, sense consens, només hi
havia per a vostès una cosa important: acomplir el dèficit i
reduir el deute.

Els resultats, quatre anys després, no poden ser més
decebedors, perquè no han complert amb el dèficit ni han reduït
el deute, els dos únics objectius que movien tot un govern i no
han estat capaços de complir-los, no han sabut fer bé ni tan sols
allò que vostès s’havien proposat. I en quatre anys de
legislatura, tan sols a un, en el 2013, només en el 2013, es va
acomplir aquest objectiu de dèficit, a tota la resta d’exercicis, a
tots, s’ha incomplert sempre. Però és que amb quatre anys de
legislatura no només no s’ha complert el dèficit sinó que, a més
a més, no s’ha reduït el deute públic de les Illes Balears, tot el
contrari del que vostès ens havien assegurat. Al llarg d’aquesta
legislatura el deute s’ha incrementat com no s’ha fet a cap altra.

D’aquí a tres mesos, quan finalitzi aquest mandat, el Govern
Bauzá deurà més de 9.000 milions d’euros, si suman els crèdits
a llarg i a curt termini, una xifra escandalosa que representa més
del 30% del PIB de les Illes Balears. En quatre anys, només en
quatre anys el Govern s’haurà endeutat en més de 4.000 milions
d’euros, i és que mai, des què existeix el Govern de les Illes
Balears, mai ningú no s’havia endeutat tant executant tan poc.

El Govern Bauzá amb molt més n’ha fet molt menys i aquest
és el pitjor dels exemples de la gestió pública.

I res de tots aquests incompliments no han estat una
sorpresa. Des del primer dia el Grup Socialista es va oposar
frontalment a aquesta ortodòxia econòmica de la qual tant en
presumien, perquè sabíem les conseqüències que ens acabaria
aportant. I és clar que en època de vaques magres l’austeritat ha
de ser present, sempre hi ha de ser, però no pot ser que a costa
d’aquesta mala entesa austeritat, la qual pregona l’ortodòxia
econòmica, no es garanteixin els serveis públics més bàsics o es
renunciï a afavorir estratègies públiques que impulsin la
recuperació econòmica. Perquè quan és així són sempre els més
dèbils els que acaben pagant el cost de la recuperació i açò és el
que vostès han fet, retallar serveis i menysprear la capacitat
pública per impulsar l’estímul.

Perquè no només ho han retallat, sinó que, a més, han
rebutjat totes i cadascuna de les propostes que els socialistes
hem plantejat al llarg d’aquesta legislatura per estimular la
inversió pública sense condicionar ni el dèficit ni el deute de la
comunitat. Ho torn a repetir, volíem inversió pública sense que
computés com a dèficit ni que incrementés el deute de la
comunitat, els vam fer moltes propostes per aconseguir-hi i a
totes vostès ens van dir que no.

Els vam proposar, els hem proposat reiteradament que
presentessin projectes per garantir les inversions estatutàries que
havien d’arribar aquesta legislatura i cada vegada vostès han dit
que no.

Els hem proposat cada any una estratègia per incrementar la
inversió dels pressuposts generals de l’Estat destinada a les Illes
Balears i cada any vostès ens han dit que no.

Els hem proposat presentar projectes als fons europeus, com
ara el Pla Juncker, i vostès ens han dit que no. Els hem proposat
treballar per incrementar inversions d’altres fons públics,
PDRS, regadius, fons FEDER i cada vegada vostès ens han dit
que no.

Fins i tot els hem proposat una estratègia, una fulla de ruta
per garantir un nou règim especial a les Balears perquè estigués
aprovat abans del 2014 i vostès ens van dir que no.

Fixi’ns-hi bé, pressuposts generals de l’Estat, inversions
estatutàries, Pla Juncker, PDRS, règim especial, tot són recursos
públics, milers de milions d’euros que el Govern d’Espanya i
Europa hauria pogut invertir a les Illes Balears sense que hagués
computat ni dèficit ni hagués tengut conseqüències sobre el
deute de la nostra comunitat. I no ha estat així.

I mentrestant, a Castella el Govern de l’Estat inverteix cinc
vegades més que a les Balears; els extremenys, els andalusos,
els catalans o els asturians presenten projectes per milers de
milions d’euros al Pla Juncker o els canaris continuen amb el
règim especial als quals els resol moltes qüestions. I aquí el
Govern Bauzá a cada bugada perd un llençol, per inversions
públiques d’altres administracions que ens haurien pogut ajudar
i molt, perquè aquests milers de milions d’euros, aquesta
inversió pública d’altres administracions haurien servit per crear
molts de llocs de feina, haurien ajudat a moure molta més
economia, haurien provocat també un important increment dels
ingressos públics i per tant hauria estat més accessible la
reducció de l’endeutament i el compliment de l’objectiu de
dèficit.

Idò bé, a tot açò ens van dir vostès una i mil vegades que no
i ho feren sempre invocant la malentesa, austeritat; han desistit
de treballar per garantir una inversió pública que necessitam i
que ens pertoca i açò els ha dut a uns resultats totalment
contraris als que perseguien, i així anava passant el temps, la
legislatura avançava, el Govern seguia sense generar la més
mínima confiança; els mercats seguien sense prestar-los diners;
el dèficit es continuava incomplint; el deute no aturava de
créixer i els sectors econòmics es trobaven absolutament
rebelAlats. I van haver d’acabar reconeixent que s’havien
equivocat.
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El president Bauzá va destituir el seu vicepresident
Econòmic, va nomenar un nou conseller, el Sr. Marí, i aquell i
ell van canviar de discurs, ara ens deia, en aquell moment, el
conseller: el realment important ja no és l’austeritat ni
l’ortodòxia econòmica, sinó que l’important és el finançament
de la comunitat. I s’embarcaren en una lluita descomunal per
desprestigiar l’actual sistema de finançament, el van criticar
sense mesura, assegurant-nos que el president Bauzá impulsaria
el seu canvi, que el milloraria, que aconseguiria que a les
Balears vinguessin més diners, i es van tornar equivocar.

Era l’època de les cimeres dels presidents de Múrcia i
València, dels fronts comuns entre presidents de les comunitats
autònomes dins el Partit Popular, absolutament desnordat, el
problema ja no és el dèficit, és el finançament, deia literalment
el conseller i repetia sense aturar. Però també sense aconseguir
absolutament res, i així, dia a dia, ha passat una legislatura
sencera, sense dubte la pitjor de les legislatures, si ho analitzam
des de la perspectiva de la hisenda pública. Una legislatura en
la qual no s’ha complert cap dels objectius fixats i ara estam,
insistesc, molt pitjor del que estàvem.

Estam pitjor perquè estam molt més endeutats del que
estàvem, perquè continuam sense complir l’objectiu de dèficit,
perquè continuen sense que els mercats els vulguin prestar
diners, perquè hem perdut autonomia financera i s’ha
recentralitzat la influència envers el Govern central; perquè
Balears és la comunitat autònoma on menys inverteix el Govern
d’Espanya. Estam pitjor, perquè després de desprestigiar
l’actual sistema de finançament han estat incapaços de millorar-
los, perquè, després d’incomplir tots els terminis fixats a
l’Estatut d’Autonomia, no han aprovat el nou règim especial.

Per tot açò estam molt pitjor, però no només per açò, sinó
també perquè, després de tant de discurs econòmic i de tanta
excelAlència amb la capacitat de gestió del Partit Popular, ara
tenim molts menys serveis públics; tenim molts menys
professors, molts menys metges i tenim una administració més
dèbil i més esquifida. Amb vostès tots devem molts més diners
i tots tenim molts menys serveis, aquest és el resultat de quatre
anys de polítiques econòmiques esbiaixades, de prioritats
equivocades, ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

..., de fortes i estèrils confrontacions polítiques i socials,
d’imatges institucionals deteriorades, aquest és el resultat d’una
herència, la seva herència, la pitjor de les herències que fins ara
cap president hagi deixat quan se n’ha anat del Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el conseller
d’Hisenda i Pressuposts.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, m’ha deixat perplex, m’ha
deixat perplex, ha fet vostè una anàlisi de la situació, i jo ja
sabia que vostès varen negar la crisi i avui nega que avui estam
millor que fa quatre anys. Bé, no ho sé, crec que no els va molt
bé anar negant les coses, no?, o anar negant l’evidència i la
realitat de les coses.

Però sobretot, miri, ja està bé, vostè s’ha aficionat, -amb tot
el respecte- s’ha aficionat a dir una mentida i com la seva líder
doncs venen aquí cada dia a parlar del deute i a mentir sobre el
deute.

Jo li deixaré les dades del Banc d’Espanya del deute a 30 de
juny del 2011 i les hi deixaré aquí, i se les llegeix..., 

(Remor de veus)

Bé, em deixa parlar o...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

No, vostè, vostè menteix, Sr. Pons, vostè i la seva líder
vénen aquí cada dimarts a mentir, que si 4.000 milions, no.
Dades del Banc d’Espanya, 5.250, 5.250! I a aquests 5.250,
vostè li sumi 1.600 milions d’euros dels quals no ha parlat en
deu minuts, d’aquests no n’ha parlat. De tota la carretada de
deutes que varen deixar als proveïdors, a les entitats del tercer
sector social, als subministradors del nostre Servei de Salut, de
tota aquesta carretada de deutes, vostè en aquests deu minuts no
n’ha parlat. I sap per què? Perquè la seva màxima, i ja ho va dir
l’anterior conseller d’Economia, consta en el Diari de Sessions,
és que “s’han de fer coses de vegades, encara que es deixin a
deure”. I així ens va anar, així ens va anar!

Si als 5.250 milions d’euros que consten de deute bancari,
dades del Banc d’Espanya, vostè hi suma els 1.600 milions que
varen deixar penjats i que nosaltres hem hagut de convertir en
deute financer, li donarà el deute Banc d’Espanya que consta
avui. I si a això hi afegeix el dèficit en el qual hem incorregut
durant aquests tres anys, quasi quatre anys, li donarà el dèficit
del Banc d’Espanya que constarà a 30 de juny del 2015.

I miri, a 30 de juny del 2015, vostè tendrà una sort, que ni jo
ni aquest govern no vàrem tenir, i és que aquesta comunitat
pagarà a trenta dies, dins del termini legal. Vostè, vostè...
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(Remor de veus)

... escolti’m, miri, l’altre dia anava en l’avió i encara un em
va dir, “es que aquel hombre en marzo nos decía: no te
preocupes que se arreglará todo, tengo 150 millones
preparados”. Quina barra Sr. Pons, quina barra!

Miri, tot el que vostè ha proposat, ja ho varen fer vostès
entre el 2007 i el 2011, i es va demostrar un fracàs; tot el que
m’ha proposat ara, ja ho varen fer i es va demostrar un fracàs,
el resultat del que m’acaba de proposar va ser: 97.000 persones
a la cua de l’atur, segons dades EPA, 97.000 persones a la cua
de l’atur! Aquests sí que estaven precaritzats, però vaja a tope,
aquests eren de la major precarietat que hi havia, perquè els
varen enviar a les cues de l’atur.

Vostè, a més, em parla de les inversions estatutàries. Ja li ho
he dit jo mil vegades, és un bluf, vostè agafava els diners de les
inversions estatutàries i els dedicava a despesa corrent. Per què?
Perquè, encara que vostè no ho volgués reconèixer, el problema
era de despesa corrent, i amb paraules no ho reconeixia, però en
fets sí que ho feia, perquè vostès sempre són així, van contant
historietes, però després resulta que la realitat els obliga a fer el
que han de fer, per això varen aprovar la Llei 6/2010, el juliol
del 2010, de medidas urgentes para la reducción del déficit
público. Sap vostè quines mesures varen prendre amb aquesta
llei? I ve aquí a donar lliçons de retallades cada dia! I a
l’octubre del 2010 sap el Sr. Zapatero quina mesura va haver de
prendre? Baixar-los el sou als funcionaris un 5%. I vénen aquí
a parlar de retallades cada dia! Però, home, un poquet de
serietat! No?

El seu model va fracassar estrepitosament entre els anys
2007 i 2011, carretades de deute comercial; un increment de
l’endeutament financer del 125%. Si aquest govern hagués fet
un increment de l’endeutament financer, fins i tot incorporant el
comercial, d’un 125%, avui estaríem en 11.800 milions d’euros.
Si haguéssim anat al seu ritme, 11.800 milions d’euros de deute
al Banc d’Espanya. Vostès varen incrementar el deute financer
un 125% i a més, 1.600 milions d’euros a proveïdors comercials
i institucions de la nostra comunitat. 

Nosaltres hem eixugat aquest deute comercial, l’hem passat
a financer i hem incrementat només l’endeutament financer un
53%  durant aquests quatre anys. Perquè el primer que s’havia
de fer era baixar el dèficit, li sàpiga a vostè greu o no. Per això,
vostè va aprovar la Llei 6/2010, de mesures urgents per a la
reducció del dèficit. Per què? Perquè vostès es passaven 1.300
milions d’euros, no un any, cada any, cada any, 1.300 milions
d’euros, cada any, sobre el que s’ingressava!

I ha estat aquest govern durant aquesta legislatura, que s’han
complert els pressuposts més que mai. Mirin, el 2012 és veritat,
vàrem incomplir els pressuposts en 80 milions d’euros. L’any
2013 vàrem recuperar els 80 que havíem perdut el 12, perquè
vàrem complir els pressuposts i ens varen quedar 70 milions
d’euros per baix. I el 2014 incomplirem l’objectiu de dèficit,
però si incomplim unes dècimes, si incomplim unes dècimes
continuam en la senda de consolidació, perquè és el que ho fa
sostenible, perquè és el que fa que les entitats amb finalitats
socials puguin prestar els serveis que presten, perquè és el que
fa que el transport escolar pugui funcionar, perquè és el que fa
que els menjadors escolars puguin funcionar, perquè és el que

fa que puguem incrementar 300 professors del curs passat a
aquest curs, perquè és el que fa que puguem incrementar en 130
professors de suport pedagògic i assistents tècnics als nostres
boixos amb necessitats especials en els nostres colAlegis. Perquè
tot això és el que fa sostenible totes les grans idees que vostè
aquí posa damunt la taula, però que no sap dur a la realitat,
perquè fa una política totalment contrària, perquè fa una política
que fa que aquestes idees, que en el seu discurs són molt
polides, després cauen totalment en fallida. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el
diputat Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

I jo que em pensava que ens explicaria les fites aconseguides
en matèria de finançament, Sr. Marí, però veig que no. Miri,
hem passat quatre anys, quatre anys escoltant totes les seves
bondats. Pujaven aquí dalt, com han fet avui, pontificant les
virtuts del seu model econòmic, quatre anys menyspreant tot el
que hi havia hagut abans, rebutjant-ho absolutament tot. S’han
passat quatre anys presumint de receptes, d’encerts, de virtuts,
de capacitats.

I quan som al final d’aquests quatre anys, quan som a punt
de recollir aquests fruits fantàstics de la hisenda pública seva,
ens adonam que tot ha estat una mentida, que tot ha estat un
bluf. I veim com l’austeritat era només una excusa per canviar
un model de societat, per carregar-se un estat de benestar, per
garantir privilegis als de sempre, per fer pagar el cost de la crisi
als més dèbils. I l’objectiu de dèficit no era altra cosa que una
eina per aconseguir-ho.

De fet, n’hi ha prou a mirar els resultats, com pot ser que
durant tres anys ho hagin retallat tot, justificant que havien de
reduir el deute i aquest deute s’hagi incrementant en 4.000
milions d’euros i ara ens diguin que estam beníssim? Com pot
ser açò, com pot ser açò?

(Remor de veus)

Ara li explicaré jo, com pot ser açò, Sr. Marí?

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

EL SR. PONS I PONS:

Com és possible? Sap per què? Perquè la seva recuperació
econòmica només és la recuperació econòmica d’uns quants.
Perquè el camí que vostès van triar, el de la mentida i de
l’austeritat, era per seguir garantint privilegis, que els més forts
segueixin sent els més forts i que el cost de la crisi recaigués
sobre els que no en tenien. Aquesta ha estat la seva fórmula. I
és cert, en certa manera l’han tirada endavant, però no ens
enganin, en absolut!
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Li propòs, Sr. Marí, s’oblidi de què és conseller, no, no
s’oblidi, posem-nos d’aquí a tres mesos: el Sr. Marí ja no és
conseller, hi ha un nou govern i hi ha un nou conseller, què farà
el nou conseller quan arribi? Què es trobarà? Mirem-ho.

Dades del Banc d’Espanya, les darreres que tenim, tercer
trimestre del 2014, tercer trimestre del 2014, deute: 7.597
milions d’euros, perfecte. Venim de 4.800 milions d’euros,
dades financeres...

(Remor de veus)

I tant que sí!

(Continua la remor de veus)

Senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor! Sr. Conseller, utilitzi el torn de rèplica
després...

(Continua la remor de veus)

No entrin en diàleg per favor. Té vostè la paraula Sr.
Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

En aquests moments..., en aquests moments no, el tercer
trimestre del 2014, 7.597 milions d’euros. L’evolució, només
que anem al ritme que ha anat aquesta legislatura, el maig del
2015 hi haurà 8.000 milions d’euros de deute. Perfecte, ja en
tenim 8.000 i a més a més, hi ha un préstec a curt termini de 900
milions d’euros.

(Remor de veus)

Ah, açò no es compta? Ara ens diuen per allà devora que açò
no es compta. Acords de Consell de Govern, 900 milions
d’euros més, més els 8.000 que ja reconeguts, ja anam a 9.000,
perfecte! Tenim un nou conseller que es trobarà 9.000 milions
d’euros de deute, reconeguts pel propi conseller, quan arribi. 

Es trobarà també el nou conseller quan arribi que el
conseller Marí s’havia compromès a mantenir un percentatge de
deute inferior al 26% del PIB en el Consell de Política Fiscal i
Financera. I si ara miram el Banc d’Espanya, resulta que a dia
d’avui ja estam al 28,8%. Per tant, incomplim també la ràtio
màxima que podíem. Escolta, i açò com ho fem? 28,8%, i li
demanàvem, -no tindrem temps de tot- i li demanàvem al
conseller Marí: escolti, conseller Marí, el mes de juliol, vostè
sap que ha acordat una cosa que incomplirà segur? I ell ens deia,
escoltin bé: la comunitat autònoma en el primer trimestre del
2014 té un deute del 27% del Producte Interior Brut. Fruit de
què? Fruit de què hem concertat totes les operacions
d’endeutament en el primer trimestre. I ara què passarà d’aquí
a final d’any, es demanava ell mateix? I responia: que
l’endeutament baixarà fins a complir el 26%. Per què? Perquè
s’amortitzen les operacions que ja s’han concertat. Perfecte, açò
era en el primer trimestre, 27%. I en el segon? El 28%. I en el

tercer trimestre? El 28,8%. I així continuam pujant. I el
conseller pontifica i continua incomplint.

En vol més? Fites aconseguides en matèria de finançament.
Resposta del Govern de l’Estat, de dia 26 de desembre de 2014.
Vostè sap allò que ha representat l’actual sistema de
finançament? Per al 2009 van suposar 415 milions d’euros; per
al 2010, 774 milions d’euros; per al 2011 van suposar 722
milions d’euros més del que hi havia; per al 2012, 605 milions
d’euros més, i per al 2013, 528 milions d’euros més. Aquesta
legislatura, gràcies a l’actual sistema de finançament, vostès
hauran rebut 2.400 milions d’euros més de recursos de Madrid
que abans no arribaven, gràcies al nou sistema de finançament.
A aquests 9.000 n’hi posam 2.400 milions més, que vostès no
han estat capaços ni tan sols de treballar, ni de batallar. I així
funcionam.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant per favor Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

I la darrera, senyor..., les dues darreres molt ràpides. Aquest
Parlament ha aprovat per dues vegades que vostès emprendran
accions jurídiques per reclamar les inversions estatutàries
davant del Govern de l’Estat. Ho va fer dia 14 de febrer del
2014 i ho va tornar fer ara fa molt poc. Li voldríem demanar Sr.
Conseller, per quin motiu vostès encara no han emprès accions
jurídiques per reivindicar les inversions estatutàries, que tot el
Parlament per unanimitat van acordar que ens tocaven?
Voldríem saber per què fa aquesta deixadesa de funcions,
perquè açò també serà un element més que es trobarà dins el
cistell de l’herència el nou conseller quan arribi d’aquí tres
mesos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pons. Miri, de vegades
sí que és possible que incorri en l’error de pontificar alguna
qüestió, però he tengut cura o he mirat de tenir cura de
pontificar. I el Govern de les Illes Balears, i jo he tengut
l’oportunitat de reconèixer, de posar de manifest el que
consideram positiu i que funciona positivament i de posar de
manifest també el que consideram que no hem aconseguit o que
no hem sabut fer bé, i jo m’he encarregat de dir que el sistema
de finançament del 2009 va suposar una passa endavant per a la
comunitat autònoma, m’he encarregat també de dir i de
reconèixer que jo personalment assumesc que no hem
aconseguit modificar el sistema de finançament del 2009.
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I tal vegada és que jo no tenc prou memòria, però
m’agradaria que vostès em recordàs quan vostè, o la seva líder,
ha reconegut alguna cosa a aquest govern en aquests quatre anys
de legislatura, alguna cosa, una mínima cosa. Jo no tenc
memòria..., o tenc la memòria que tenc i no me’n record, tenc
la impressió que cap vegada, ni una, en quatre anys! Aquesta és
la seva credibilitat, aquesta és la seva credibilitat, vostès ho fan
tot bé i el Govern no fa res bé, res. No, no, escolta, és que no,
digués això ho ha fet més o menys, no, no, res!

Però al final la diferència és que les polítiques de
consolidació fiscal i d’estímul normatiu a la nostra activitat
econòmica generen ocupació i generen creixement econòmic. I
les polítiques del malbaratament dels recursos públics
practicades per vostè, generen atur, 95.000 persones a les cues
de l’atur, i recessió econòmica. Aquesta és la diferència, ho
vulgui vostè reconèixer, o no ho vulgui vostè reconèixer.

Segurament funciona pitjor quan vostès governen perquè
tenen poca base tècnica i entengui’m bé, el curt termini està
inclòs dins les dades del Banc d’Espanya, Sr. Pons, sí, el curt
termini, el disposat en pòlisses, està inclòs dins les dades del
Banc d’Espanya, punt 1. 

Punt 2, cada any el gener, el Consell de Govern fa
autorització prèvia pel 30% dels crèdits de despesa dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma, cada any. El seu
conseller cada any, 1.000 milions, 900 milions, sí. I nosaltres
enguany també ho hem fet, però sap per què? Amb una
diferència, nosaltres pel 20%, perquè vàrem baixar el límit a la
Llei de pressuposts, miri, miri si hi pensam. No, ja sé que no
m’ha de donar la raó, perquè no em donarà la raó de res, però
miri si hi pensam, vàrem baixar el límit. I una cosa és autoritzar
900 milions d’euros a curt termini, com posa la llei i conforme
amb la llei, que ho fa aquest Govern i ho va fer el seu, conforme
amb la llei, i una altra cosa és signar-los. I no se signen 900
milions de curt termini, se’n signen 350, 400 com a molt, cada
any se signen, excepte un any. El Sr. Manera només va ser
capaç de signar-ne 257, una petita diferència, una petita
diferència.

 Per això va haver de demanar 300 milions d’euros als
estalviadors de la nostra comunitat, perquè aquells 300 milions
de bons patriòtics també eren a un any, també eren a curt
termini, i no hi va pensar en què el pròxim Govern havia de
tornar 557 milions d’euros en el termini d’un any, no hi va
pensar, eh!

Jo li diré la situació que es trobarà el tresorer de la comunitat
autònoma, sigui del Partit Popular, que jo crec que serà, o sigui
de qui sigui, si és de Podemos, doncs també s’ho trobarà.

(Algunes rialles i remor de veus)

Miri, sigui del Partit Popular o de Podemos, el que es trobarà
el tresorer de la comunitat autònoma són diners a la caixa. El
tresorer anterior es va trobar 8 milions d’euros, un venciment de
42 milions d’euros als tres dies, que no es podia pagar; un altre
venciment de 10 milions d’euros als cinc dies, que no es podien
pagar, i la nòmina i l’extra de juny. Això és el que va trobar
l’anterior tresorer. I el tresorer de Podemos o el tresorer del PP
es trobarà que la comunitat autònoma paga a trenta dies i es
trobarà els diners adients per poder pagar tot el mes de juny
sense cap problema. Aquesta és la diferència Sr. Pons.

(Remor de veus)

I ara vostè, pot continuar fent un discurs catastrofista, fent
un discurs que no reconeix res de res,...

(Remor de veus)

 ... o optar, optar..., per cridar, sí, sí, o optar, optar, optar per
mirar de convèncer la gent moderada i centrada d’aquesta
comunitat. Em fa l’efecte que queden només noranta dies, tenen
molt poc temps i molta feina a fer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 2123/15, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a lluita contra la corrupció,
derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 2545/14.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 2123/15, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a lluita contra la corrupció,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 2545/14. Per
part del Grup Parlamentari MÉS i per defensar la moció té la
paraula el diputat Sr. Miquel Àngel Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. La lluita contra la corrupció és, primer de
tot i per sobre de tot un imperatiu ètic, ara bé, l’ètica té sobretot
un sentit pràctic. La moralitat de qualsevol acció o llei ve
donada per la seva utilitat pràctica, l’incest no és ètic perquè no
és bo per a la humanitat. Així consegüentment que els països
més avançats, i no casualment, presenten les taxes més baixes
de corrupció, i basta anar als països escandinaus i nòrdics, on
presenten nivells més alts d’educació, de renda per càpita, de
sanitat, de benestar social. Dinamarca, el primer estat amb la
taxa de baixa de corrupció, 6 per renda per càpita; Finlàndia, 3
en corrupció, 14 en renda per càpita, primer en educació PISA;
Suècia, quart en corrupció, setè en renda per càpita. Noruega,
cinquena en corrupció, segona en renda per càpita. Espectacular.
L’ètic resulta sobretot pràctic i bo per al progrés educatiu,
sanitari, social i econòmic d’un país.
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Nosaltres voldríem, o jo voldria, parlar d’economia digital,
d’economia intensiva, d’indústria, de millor turisme,
d’educació, d’un país socialment just, de com hem de construir
aquest país per als nostres infants, però de fet tenim diverses
mocions o interpelAlacions i hem hagut de triar aquesta i és
perquè no es pot parlar de política aquí i ara. No es pot parlar de
política aquí i ara fins que no haguem desterrat la corrupció que
amara aquest país. Perquè política és decidir sobre el bé comú,
sobre el que ens importa a tots. I com es pot discutir si hem de
fer un hospital o no si el que hi ha són suborns de partit i
persones?

Quin interès general hi havia a fer amb l’hospital de Son
Espases? Cap, cap ni un, interessos criminals. Quina beneitura
discutir si hospital o no, si al final es parlava de robar. 

Quin interès general hi havia a fer un velòdrom Palma Arena
de 100 milions d’euros que l’hem emprat una vegada en set
anys i l’hem hagut d’omplir amb Expo Belleza y Salud, Expo
Nupcial, amb Sabina o el Cirque du Soleil? Cap, cap ni un,
només hi havia interessos criminals. Així no es pot parlar de
política, fins que no haguem fet net no es pot parlar de política,
però no es fa net, hi ha massa cadenes amb el passat.

S’ha de traçar una línia clara i nítida amb els corruptes i la
societat i les administracions públiques, a dia d’avui, que tenim
dos expresidents dins la presó, són necessaris posicionaments
clars i contundents. En aquest sentit, no es pot defugir del passat
i s’ha de valorar el que ha passat, on ens hem errat i hem
d’aprendre per no tornar-ho a repetir.

La perspectiva del temps i les actuacions judicials, les seves
sentències, ens permeten tenir a dia d’avui una visió prou clara
del que constituí un quadrienni negre, la legislatura del Govern
del Partit Popular 2003-2007, un autèntic saqueig sistemàtic de
les arques públiques orquestrat des de la més alta màxima
magistratura, el Sr. Jaume Matas, avui en dia a la presó. 

Efectivament, la corrupció afectà la Conselleria
d’Economia, cas Bitel, amb sentència ferma; Conselleria de
Presidència, cas Turisme Jove, amb sentència i condemna
ferma; cas Ibatur, amb sentència i condemna ferma; Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia, cas Scala, Cola Cao, sentència
que condemna al conseller per associació ilAlícita, poca broma,
malversació continuada de cabdals, prevaricació, falsedat
documental i frau. A dia d’avui també són objecte
d’investigació la Conselleria d’Interior pel cas Over Marketing
i la Conselleria de Sanitat per Son Espases, el gran botí. Sis
conselleries sobre un total de dotze, denota una lamentable
pràctica sistemàtica generalitzada que mereix la més rotunda
condemna.

No només, però, les conselleries realitzaven pràctiques
corruptes sinó principalment el seu cap, el seu màxim
representant, el Sr. Jaume Matas, amb dues sentències
condemnatòries i quinze causes obertes encara. El Sr. Matas, el
far de la corrupció, la més alta instància d’aquell govern.
Corrupció que també s’escampà a altres administracions, molt
significativament al Consell de Mallorca i a diversos
ajuntaments. 

Idò bé, aquí ara ni es vol, ni es vol fer neta la corrupció, hi
ha massa cadenes amb el passat. El Sr. Bauzá no pot ni vol
donar explicacions sobre la compra de la seu del Partit Popular,
aquí en el Parlament davant tots els ciutadans, ell com a
president del Partit Popular. No vol ni pot perquè té cadenes
amb el passat, cadenes de membres d’aquell govern com el Sr.
Rodríguez, que fou conseller d’Interior del govern i actual
secretari general de Palma, i qui firmà la compravenda de la
seu; o l’exconsellera, la Sra. Mabel Cabrer, i actual portaveu del
Partit Popular, exconsellera d’Obres Públiques d’aquell govern,
perquè els governs són òrgans colAlegiats i que responen
políticament de forma solidària.

No, el Sr. Bauzá no pot, no pot, ni vol donar explicacions en
aquest parlament sobre el finançament brut de la seu del PP. I
mentre no faci això i mentre sigui assegut en aquella cadira que
pot estar tacada de corrupció i un local comprat amb doblers de
corrupció, té un avantatge ilAlegítim que pot suposar això, alterar
els resultats electorals del pròxim encontre electoral. No, el Sr.
Bauzá, no pot ni vol donar explicacions, i si el president del
Govern no pot ni vol donar explicacions sobre el finançament
brut de la seva seu del PP que no ens parli de fer net i de lluitar
contra la corrupció com ho ha fet avui, el que ha de fer és venir
aquí a explicar-nos-ho i si no, que no ens parli de política,
perquè si hi ha corruptes és perquè hi ha corruptors, còmplices
encobridors i un assentiment general. No, el Sr. Bauzá no pot ni
vol donar explicacions.

La moció que presentam presenta deu punts. En primer lloc,
el reconeixement públic i agraïment als servidors públics de
l’Administració de Justícia: magistrats, jutges, fiscals, també
m’han comentat sobre les policies, ho acceptarem, que han
exercit la seva feina en la lluita contra la corrupció, són
mereixedors que ens llevem el capell i el seu màxim
reconeixement social. Segurament ara no és el moment de posar
noms, haurem de pensar en dedicar carrers i places a aquesta
gent que simplement han fet la seva feina, però per això, en
aquests moments, són de felicitar. 

Dos, proposam reforçar la independència del Poder Judicial,
així proposam que s’elabori una proposició de la reforma de la
llei, de l’article 330 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Suprimim la possibilitat que els magistrats de la Sala Civil i
Penal puguin ser proposats per aquells sobre els quals tendran
competències per jutjar les seves possibles actuacions criminals,
nosaltres. És una cosa molt òbvia, sobretot quan t’adones que no
té ni cap ni peus que nosaltres triem aquells que llavors
possiblement ens puguin jutjar, no té ni cap ni peus això, hem
d’elaborar un altre sistema.

Tres, el Parlament de les Illes Balears elabora, o proposam,
un sistema de llistes obertes i establir un límit de legislatures.
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Quart, proposam que el Parlament reformi el Reglament per
tal que qualsevol ciutadà pugui consultar on line les despeses de
tots els ciutadans, les seves declaracions de renda, patrimoni i
la seva agenda. Res extraordinari, és el que fan els parlaments
més avançats, ja ho he comentat, i ho fa el Parlament britànic.

Cinquè, el Parlament de les Illes Balears elaborarà una
proposició de llei per tal que en relació amb els càrrecs de lliure
designació qualsevol ciutadà pugui consultar on line també les
seves despeses, les seves declaracions de renda i patrimoni, la
seva agenda, tengui un límit de mandats i a la vegada hagin de
passar un control parlamentari previ d’idoneïtat. Una altra
vegada ens emmirallam en els sistemes anglosaxons que
presenten uns sistemes d’elecció de càrrecs especialment
significatius i importants de l’Administració que han de passar
el sedàs i el control del propi parlament. És un avanç en la
transparència que qualsevol ciutadà ho pugui consultar on line.

La sisena va en el mateix sentit, que el Parlament de les Illes
Balears elaborarà una proposició de llei de transparència que
permeti a tots els ciutadans poder consultar on line qualsevol
despesa pública de l’Administració. El que no té sentit, el que
no té sentit és que un diputat hagi de fer una pregunta, estigui
dos o tres mesos perquè li contestin i hagi de fer després una
pregunta oral per saber on es varen gastar els doblers en el
viatge a Cuba i a Santo Domingo, això no té sentit. És a dir, ho
hem de fer molt més fàcil, un diputat costa molt als ciutadans,
a nosaltres ens paguen per això, i que un diputat hagi de perdre
el temps, hagi de tudar el temps a fer aquestes preguntes per
escrit i després oral, això no té ni cap ni peus, hem de ser
transparents, no són els nostres doblers són els doblers de tots
els ciutadans, són els seus doblers, ho han de poder consultar
això.

El Sr. Conseller em fa així amb el cap, òbviament es pot
comentar, es pot comentar, però sí s’ha d’anar cap allà s’ha de
fer on line, obert.

Punt setè, el Parlament de les Illes Balears constata
l’elevadíssim nivell de corrupció que va emanar de
l’Administració autonòmica la legislatura 2003-2007 afectant
múltiples conselleries i el seu president, molt especialment. Per
tot això, el Parlament de les Illes Balears condemna de forma
rotunda aquelles pràctiques vergonyoses i vergonyants de
corrupció d’aquesta legislatura del quadrienni negre 2003-2007,
que constituí un autèntic saqueig de les arques públiques amb
trames de crim organitzat des del poder, segons pròpies
sentències de l’Audiència Provincial d’aquí. 

Vuitè, així mateix, el Parlament de les Illes Balears també
condemna de forma rotunda els altres casos de corrupció que
han aparegut els darrers anys, especialment tots els casos de
corrupció, qualsevol, però especialment, per també la
magnificació, la seva intensitat quantitativa i qualitativa, la del
Consell de Mallorca 2003-2007, la presidenta del qual també és
a la presó, i de les altres administracions locals, en especial els
ajuntaments.

Novè, el Parlament de les Illes Balears constata que el nivell
de corrupció i progrés econòmic, social i cultural són
indestriables per la qual cosa la lluita contra la corrupció no sols
és un imperatiu moral sinó també un evident interès públic.

Finalment, el Parlament balear, que per a mi és la més
important, fa una crida a la responsabilitat de tot el cos social,
representants públics, societat civil, mitjans de comunicació en
la lluita per una societat justa, honrada i lliure de corrupció a
tots els nivells. Això és el més important, que prenguem
consciència entre tots de la necessitat que la corrupció
l’eradiquem, i això passa per ser contundents, no hi pot haver
mitges tintes, no hi pot haver aquest sí o un poquet o no sé, no,
s’ha de ser molt contundent. Això ho hem de tenir amarat els
representants públics, societat civil i mitjans de comunicació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
es mantenen les esmenes 2618, 2619 i 2620/15. Per defensar-les
té la paraula la diputada Marga Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
corrupció és la primera preocupació dels ciutadans per sobre de
l’atur i de la situació econòmica. La corrupció política ompl
pàgines de diaris i genera indignació, frustració i, com va dir la
presidenta del Parlament, desafecció envers els polítics, i ho
entenc i ho compartesc.

La corrupció fa trontollar els principis més bàsics de la
democràcia i la confiança, que és la base principal que dipositen
en nosaltres els ciutadans. La democràcia que ha donat els
majors anys d’estabilitat política i econòmica de la nostra
història i és molt injust que uns quants corruptes o uns molts
posin en risc quelcom tan gran. Som ben conscients que el meu
partit ha sofert les accions d’uns quants corruptes, de massa
corruptes perquè un sol indesitjable que hagués fet de la noble
activitat política un mitjà per al seu propi benefici ja seria
massa. 

El meu partit, a diferència d’altres, ha donat la cara, ha
actuat de manera contundent contra tots aquells que han traït no
només la confiança dels ciutadans sinó també la del propi partit
i la de les moltes persones que en formen part i hi colAlaboren de
manera desinteressada i que són, sens dubte, els primers
indignats d’aquestes pràctiques de vergonya. 

Avui, però, ens podem posar davant aquesta cambra no
només amb aquestes paraules de condemna ferma sinó amb
accions de calat que hem duit a terme tant per prevenir la
corrupció com per fer-la aflorar. Aquestes accions, com he dit,
són accions profundes, que ara els detallaré, no com les
d’aquesta moció que vénen a complir el seu expedient, a donar
lliçons o a aprofitar-se d’una conjuntura per fer campanya
electoral o, vista la seva intervenció en la interpelAlació i avui
mateix, fer una causa general contra el Partit Popular, i això no
ho permetré.
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La corrupció no entén de sigles, només d’oportunitats. De
veres creuen que amb aquests punts que presenten faran aflorar
o previndran la corrupció? No, impossible. La moció d’avui és
l’excusa per parlar de corrupció, de la corrupció del Partit
Popular, és clar, perquè la que afecta o ha afectat els seus partits
no en volen ni sentir parlar, la tapen i l’excusen. Com va dir el
president Bauzá en el discurs del Dia de les Balears, la
corrupció interpelAla tots els partits polítics i no val magnificar-
la quan afecta altres o minimitzar-la quan afecta els propis.

Per això, de la mateixa manera que he assumit amb
indignació que al meu partit hi hagi hagut persones corruptes
afirm amb orgull que també és el meu partit qui més ha fet per
la regeneració democràtica tant a les Balears com a nivell
estatal. Vostès no poden donar al Partit Popular cap lliçó de
regeneració. 

Ha estat durant aquesta legislatura, i no una altra, que aquest
parlament s’ha adaptat a les exigències de transparència dels
ciutadans, sent una de les dues comunitats que ho ha fet.

(Remor de veus)

Ha estat el president Bauzá, per molt que els dolgui a alguns,
i no un altre qui va demanar a tots els càrrecs, inclosos els
diputats, que presentassin les seves declaracions de renda,
predicant amb l’exemple ja que va ser el primer a fer-les
públiques i també les seves notes patrimonials.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Va ser el president Bauzá, i no un altre, que el 2011 es va
comprometre a no dur cap persona imputada a les seves llistes
i va ser criticat per l’esquerra, per cert, i va posar un codi ètic
que, a diferència d’altres formacions, és conegut per tothom i es
compleix escrupolosament. No com altres que no l’acompleixen
i, a més, s’amaguen i l’amaguen. 

Va ser el Partit Popular i el seu president que va apostar per
una autèntica regeneració dins el partit fa tres anys, regeneració
que molts dels que seuen aquí prediquen, però no practiquen, és
més, quan la tenen davant la critiquen. I som molts els que hem
hagut d’escoltar que ens falta experiència.

I ha estat el Partit Popular, i no un altre, que ha permès la
Comissió d’Investigació de Son Espases per aclarir qualsevol
dubte, sigui de la gestió del Partit Popular o del pacte, perquè
són els altres i no el Partit Popular que fan parts i quarts en
corrupció. I ha estat la Sra. Salom, al consell, qui ha promogut
un codi ètic de bon govern i transparència, a una institució que
estava especialment afectada i que en quatre anys de govern de
la Sra. Armengol no es va prendre cap mesura.

(Remor de veus)

I ha estat el Partit Popular que ha publicat les finances del
sector públic que es poden consultar via on line des del 2002
fins al nivell de subconcepte. 

I ha estat Mariano Rajoy qui ha promogut reformes
legislatives per a un major control econòmic i financer dels
partits, limitant les donacions i prohibint les condonacions de
deute amb l’obligació de tots els partits de publicar els comptes,
amb l’aprovació de la primera llei de transparència o la reforma
del Codi Penal que per primer cop inclou el finançament ilAlegal
com a delicte específic; s’amplien les penes per inhabilitació,
s’augmenten els terminis de prescripció de delictes i s’agiliten
els procediments judicials, alhora que es crea una oficina per a
la localització dels béns que provenen del delicte i que seran
destinats a víctimes del delicte, a projectes socials i a lluita
contra la criminalitat. 

Per tot això, consideram que la seva moció no aporta res
nou, els votarem a favor el punt 1, 9 i 10, que són generalitats
amb les quals tots estam d’acord, tot i que al punt 1, com ha dit,
presentam una esmena in voce per afegir-hi, a més de magistrats
i fiscals, els cossos i forces de seguretat.

El punt 2 el votarem en contra, ja que vostès presenten aquí
un punt que suposa una reforma de l’article 100 de l’Estatut
d’Autonomia que fou fruit del consens de tots i que no veim ara
cap necessitat d’obrir aquesta reforma.

El punt 3 també el votam en contra, vostès trien quines
reformes electorals volen parlar en aquest parlament segons el
moment, però no volen ni sentir parlar d’una reforma de la Llei
electoral i del sistema retributiu dels diputats que estalviaria 11
milions d’euros als ciutadans.

(Se sent una veu de fons inintelAligible i remor de veus)

Al punt 4 els proposam una esmena, constatant l’important
avanç en matèria de transparència parlamentària que s’ha fet
aquesta legislatura, amb unes negociacions, a més, actualment,
sobre una reforma puntual del Reglament, d’aquest reglament
que varen aprovar vostès la legislatura passada. 

Als punts 5 i 6 els proposam també una esmena, ja que
consideram que aquests punts són objecte del debat de la nova
llei de bona administració, bon govern i transparència que es
tramita. A més, consideram arbitrària la limitació de mandats,
per què tres o dos en cas de càrrecs executius? Per que no un?
O cinc? I, per què el Parlament ha d’exercir un control sobre els
càrrecs de lliure designació de l’executiu?

I als punts 7 i 8 proposam també una esmena la qual
condemna totes les pràctiques corruptes de tots els temps i de
tots els partits. I vostès tenen l’oportunitat d’acceptar-la i
demostrar que estan per la tasca de la condemna de la corrupció,
no d’alguna corrupció, i que aquesta moció d’avui no era només
una excusa.
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La corrupció no comença ni acaba amb Jaume Matas, és
molt més complex que això, demostrin que volen de veres
lluitar contra la corrupció i que no necessiten Jaume Matas per
tenir discurs polític. Jaume Matas, com altres que s’han assegut
amb vostès als consells de govern, ja compleixen la seva pena
davant la justícia. Descuidin, els mecanismes en aquest país
funcionen...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... per a tots. Encara que el Sr. Mas ens recordi cada setmana
que ell és misser ja comença a ser hora que s’adoni que aquí els
dimarts feim política i que va entrar precisament per una
dimissió per un cas de presumpte corrupció a les seves files.
Però descuidi, que cada polític d’aquests que anomena i dels
molts que no anomena té davant jutges i fiscals, que són els que
han d’impartir justícia.

Em neg, però, a generalitzar ni en el meu partit ni en cap
altre, jo estic molt orgullosa de formar part del partit amb més
base social de les Illes Balears i d’Espanya, estic orgullosa de
compartir sigles i valors amb persones que han demostrat la
seva vocació de servei i han anteposat els interessos dels
ciutadans en la gestió pública per fer front, amb honradesa i
dedicació, a la crisi més greu de la nostra història. I ho han fet
anteposant temes personals en el Govern més reduït de les
Balears, i ho tornarien a fer, perquè per això van ser triats.

I consider que aquest parlament ha de reconèixer aquesta
tasca d’homes i dones, de tots els partits d’ideologies, des del
batle i del regidor del municipi més petit, que fa feina sense
remuneració, als diputats i membres de l’executiu. Perquè
intentar fer de la corrupció una causa generalitzada és molt
perillós.

Com va dir Mariano Rajoy: “Se comienza generalizando la
corrupción, se culpa a los políticos, se sigue con la propia
política y se acaba señalando al sistema. Y a partir de aquí no
queda espacio más que para salvapatrias de las escobas, cuyo
único programa político consiste en barrer, con las
consecuencias de todos conocidas.” Des del Partit Popular no
farem el joc a aquests salvapàtries els quals volem millorar el
sistema acabant amb el sistema. Defensarem sempre els bons
polítics del nostre i del seu partit també.

I acab ja la meva intervenció, intencionadament no he volgut
fer d’aquest debat un “i tu més” ni recordar-los els nombrosos
casos que s’investiguen a les seves files, això, això dels retrets,
això de la corrupció en campanya els ho deix a vostès, que no
tenen cap altre discurs, com hem vist, contra el Partit Popular;
que van començar aquesta legislatura intentant tacar la figura i
el nom del president Bauzá, i l’acabaran de la mateixa manera,
perquè no poden parlar d’economia ni de persones ni de treball,
perquè la seva és una trista manera d’intentar representar una
alternativa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
La veritat és que, després d’escoltar sobretot les paraules de la
portaveu del Grup Popular, puj a aquesta tribuna amb molta
pena, amb molta pena d’haver escoltat com el principal partit,
en aquest cas d’aquestes illes i que dóna suport al Govern,
continua sense trencar amb el passat; amb molta pena de veure
que és impossible fer un debat serè i sincer en contra de la
corrupció, perquè el Partit Popular encara hi està massa lligat.

He escoltat ara la portaveu del Partit Popular que deia: “No
he volgut fer un discurs de l’”i tu més”. Miri, Sra. Prohens, és
que en aquesta comunitat és impossible que el Partit Popular en
matèria de corrupció li digui a un altre “i tu més” perquè vostès
són i han estat insuperables.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I entrant en l’oportuna moció que porta aquí a debat el Grup
MÉS, a pesar del seu títol de lluita contra la corrupció, conté tot
un seguit de mesures molt distintes, des de la reforma de la Llei
Orgànica del Poder Judicial, de la reforma de la Llei electoral,
d’una possible reforma del Reglament d’aquesta cambra,
etcètera, vull avançar que el meu grup votarà a favor de la
moció presentada pel Grup MÉS, perquè tot el que facem per
combatre la corrupció serà poc en una comunitat i a unes illes
on tenim el trist honor de ser, a dia d’avui, una de les comunitats
de l’Estat amb més causes de corrupció que està en marxa, a
més a més d’aquelles ja jutjades.

I aquest debat mai no sobra, malgrat que al meu grup li
agradaria poder estar concentrat en altres mesures, igualment
necessàries, com puguin ser la lluita contra l’atur, contra la
pobresa o contra la desigualtat. Però el Partit Popular ens porta
a aquest debat, precisament per no trencar amb el passat. I dic
que el meu grup votarà a favor d’aquesta moció per facilitar un
debat integral contra la corrupció, malgrat que, segurament, si
nosaltres haguéssim fet les propostes moltes d’aquestes serien
diferents; malgrat que la diversitat de propostes, així com
l’heterogeneïtat d’aquestes potser hagués fet aconsellable
diferents debats, però bé, direm que això són els detalls i no ens
volem distreure del debat principal.

Em referia al que podria ser un interessant debat sobre la
reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial per determinar
quina és la millor forma de triar magistrats dels tribunals
superiors de justícia o del Tribunal Suprem o si altres sistemes
electorals dificultarien que existís tanta corrupció. Però, com
diu, el que ara és important és treure un pronunciament
unànime, això seria desitjable, i contundent d’aquest parlament,
perquè determinades pràctiques que, de forma generalitzada i
organitzada, es varen produir a la legislatura 2003-2007 en
aquesta comunitat no es tornin produir.
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El debat, com deia abans, serè, assossegat d’un dels temes
que més preocupa la ciutadania, després de l’atur, seria una
mostra de maduresa política institucional. I el contrari, com més
crispat i a la defensiva es mostra el Partit Popular, el partit que
dóna suport al Govern, això és una mostra que no està superat
el trauma ni de lluny, no està superada la corrupció en aquestes
illes.

Si ens posàssim a fer un llistat de causes judicials no
acabaríem mai i no és aquesta la meva intenció, ni entrar en
aquest debat, com deia la Sra. Prohens, de l’”i tu més”, perquè
això és insuperable, per això se’m fa difícil entendre les
esmenes presentades pel Grup Popular a la moció de MÉS,
esmenes que intenten diluir i amagar la fastigosa corrupció
demostrada i condemnada ja una part que es va produir a la
legislatura del Sr. Matas i de la Sra. Munar entre els anys 2003
i 2007. Les esmenes generalistes del Partit Popular dient que es
condemni qualsevol tipus de corrupció, tot això està molt bé si
no fóssim davant casos concrets, casos provats i casos que han
podrit i minat una bona part de la credibilitat política i
institucional.

Però davant d’una corrupció abominable, generalitzada, com
ha estat la de Noos, Palma Arena, Can Domenge i un
llarguíssim etcètera, hem de ser capaços, el PP ha de ser capaç
de superar aquesta etapa i dir prou, fins aquí ha arribat la
corrupció que els ha acompanyat tot aquest temps, perquè si no
fan això la interpretació lògica és que tenen por, que
encobreixen la corrupció passada perquè tenen actors i actrius
d’aquella mateixa etapa ara en actiu, en el present.

I com que el portaveu de MÉS, el Sr. Mas, ja ha fet una
extensa exposició de tot això, em vull centrar també en la part
que em sembla més cínica del Partit Popular, en aquella esmena
que diu que volen que es constati l’avanç produït en matèria de
transparència. Però com poden parlar des del Partit Popular dels
avanços produïts en matèria de transparència? Però com no els
cau la cara de vergonya, després d’haver presentat una proposta,
aquí, en el Parlament, que tira enrera, no ja la proposició de llei
del Grup Socialista, sinó que fins i tot deroguen la Llei
d’incompatibilitats de l’any 1986?

També ens diuen amb una altra esmena que el Partit Popular
vol que es constati la voluntat d’elaborar una bona llei de bona
administració, transparència i bon govern, però a qui volen
enganyar a aquestes alçades? Sincerament, vostès troben que es
pot ser més cínic? La mateixa setmana que sabem que la
Conselleria d’Economia oculta quines són les quantitats
econòmiques que el Govern haurà d’indemnitzar per
acomiadaments improcedents, els mateixos dies i setmanes que
hem sabut que la corrupció tenia un preu mínim, el del 3%; els
mateixos dies que hem pogut veure com el Partit Popular
esmena la seva pròpia Llei de transparència on ja ni els alts
càrrecs no han de retre comptes; sincerament, mai no havia vist
tant de cinisme en un responsable polític i molt menys en un
president de comunitat, en el Sr. Bauzá.

S’omplen la boca parlant que som en una nova etapa del
Partit Popular on la corrupció ha quedat endarrera, i què fan
vostès negant-se a donar explicacions en seu parlamentària,
posar-se a la defensiva i intentar atacar tothom? Miri, és que les
onze persones, onze persones, alts càrrecs de la legislatura
2003-2007 que compleixen ara condemna ferma a la presó,
senyors del Partit Popular, són expresidents del Partit Popular
i exalts càrrecs dels seus governs!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I jo entenc que això és difícil de pair, jo ho entenc que això
és difícil de pair, i amb el convenciment i perquè sé que la
majoria de gent i de diputats que aquí seuen els fa el mateix
fàstic que ens ha de fer a la resta aquest tipus de corrupció,
guanyin aquest debat i trenquin amb el passat! S’han negat que
els responsables polítics del Partit Popular, com el Sr. José
María Rodríguez, com la Sra. Cabrer, com el Sr. Areal, i un
llarg etcètera, donassin explicacions a la Comissió de Son
Espases, i vostès ens venen aquí a dir que la Comissió de Son
Espases s’ha celebrat gràcies al Partit Popular?

(Remor de veus)

Però com no els cau la cara de vergonya! Miri, tanmateix
vostès tenen la majoria absoluta per autoexculpar-se, però ni
que pintassin de gavines blaves tot aquest parlament se salvaran
de respondre davant la justícia, així que estan vostès en bones
mans, estan vostès en bones mans, en mans dels jutges
instructors i de la Fiscalia Anticorrupció. Però això ja és
insuportable, em poden donar una sola raó, una sola, que els
impedeixi votar els punts 7 i 8 de la moció de MÉS, que diuen
que hem de condemnar la corrupció de l’etapa 2003-2007? Em
poden donar una sola raó, perquè jo crec que això és
incomprensible. I només pot existir un motiu, que continuen
essent presoners de les mateixes formes d’abans, entre d’altres
raons, perquè part de la cúpula del Partit Popular que hi era
abans encara hi és avui i mana molt i, si no, mirin el que ha
passat a Palma.

Necessitam, com dic, un Partit Popular que trenqui amb el
passat, que trenqui amb la corrupció i mentre això no passa no
s’esglaïn que ningú no vulgui saber res de vostès. La seva
complicitat amb el que va passar en temps passat no ajuda a
recuperar la confiança de la ciutadania en la política ni en les
seves institucions, el més trist de tot és que en el seu dia varen
disfressar necessitats de la gent amb obres com més grosses
millor, ara s’entén el per què de determinats macroprojectes,
com Son Espases, com Palma Arena, com les autopistes
d’Eivissa amb peatge a l’ombra, ara s’entenen tantes coses.
S’imaginen el 3% de tot això el que suma? Qui compensarà el
dany moral causat a aquesta comunitat? Qui compensarà del
dany econòmic causat a les arques públiques?
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Ara no és aquí el conseller d’Hisenda, però quan jo
l’escoltava fa uns minuts parlar del sanejades que estan les
arques públiques i del content que estava que ja podien pagar
nòmines i de l’herència rebuda, idò saben quina és la pitjor
herència que ha rebut un govern d’aquesta comunitat autònoma?
L’herència del 3%, i en això els hauria de caure la cara de
vergonya de no sortir aquí i trencar amb el passat del 3%!

I ja per acabar, mirin, els deman només una cosa: votin a
favor d’aquesta proposta, d’aquesta moció del Grup MÉS en
contra de la corrupció, sense entrar a la lletra petita, perquè si
entram a la lletra petita segurament tots tendríem moltes coses
a dir i moltes coses a millorar des de cadascun dels punts de
vista; perquè la Sra. Prohens ha dit una cosa important: només
votarem a favor del primer punt i dels dos darrers perquè són
generalitats. Ah!, és que a vostès només els van bé les
generalitats, perquè si anam a la concreció acaben...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa ha d’acabar.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... acaben enganxats amb el seu discurs.

I ja el darrer que em faltava per escoltar en aquest debat és
dir que el Sr. Mariano Rajoy, juntament amb el Sr. Bauzá, han
contribuït a la transparència d’aquest país; supòs que no es
devia referir a la frase del Sr. Rajoy, quan li deia a Bárcenas:
“¡Aguanta Luis, aguanta!”.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades, el Sr. Miquel Àngel Mas,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Miri, Sra. Prohens, la meva intervenció vós heu vist que l’he
feta amb un to prou serè, serè, fins i tot diria que avorrit, jo
mirava els meus i dic: estan avorrits. Però el seu to ha estat
crispat, molt crispat, fins i tot m’ha fet un atac personal que crec
que era innecessari, miri, jo li dic perquè..., escolti, jo he
intentat fer una aportació en positiu, ara, jo crec però, que
profunda i que per ventura això segurament els haurà fet pensar.

Quina és la notícia que hem de treure d’aquesta moció? La
notícia que hem de treure d’aquesta moció és que el Partit
Popular no pot condemnar el quadrienni negre, no el pot
condemnar, no el pot condemnar! El votin a favor, tenen
l’oportunitat de votar-hi, no el pot condemnar, no pot trencar
amb el passat, no pot trencar amb el Sr. Matas, no pot, no pot!
No pot, ni vol, perquè hi ha cadenes que encara els lliguen! I hi
ha cadenes que ara els lliguen que formaven part d’aquest
quadrienni negre. No pot ni vol!

Miri, que no és una causa generalitzada, miri, els
espectadors, als que ens interessa la política i fins i tot als que
no, quan vàrem començar a veure els primers casos, el primer
que va sortir el tema d’IBATUR, dir, bé, què és això? Això és
escandalós! Primera causa. Després va sortir BITEL, bé, anava
escandalitzant! Turisme Jove, el pot de Cola-Cao, Over
Marketing, ara Son Espases, i això no és generalitzat? Una,
dues, tres, quatre, cinc, sis, de dotze, i el president quinze
causes, això és una causa generalitzada?

Després del punt 7 hi ha el punt 8, en què es condemnen
totes les causes de corrupció, no sé si ho ha llegit, totes les
causes de corrupció, totes. Ara bé, per la intensitat qualitativa i
quantitativa del 2003 al 2007, és un quadrienni negre el qual
hem de recordar i tots l’hem de condemnar! I vostès no poden,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., ni volen!

I amb la corrupció s’ha de ser contundents, no només amb
paraules, sinó amb fets i s’ha de votar. I vostè diu: el PP ha
donat la cara. No és cert, el Sr. Bauzá encara l’esperam aquí que
vengui a explicar què fa amb la seu del Partit Popular, encara és
l’hora!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Miri, el Grup MÉS té un local fosc, a un carreró de
l’eixample de Palma, sense cap finestra, i en canvi vostès tenen
un local al carrer més car de Palma, amb no sé què de roure i no
sé què, i qui ho ha pagat això? Què vengui el Sr. Bauzá a
explicar! I ens diu que ha donat la cara? Ara és l’hora de donar
la cara, aquí, davant el Ple i davant tothom! Hem de poder
competir tots amb les mateixes condicions, Sra. Prohens!

I miri que havia fet una intervenció serena, però ara m’estic
crispant!

(Algunes rialles i remor de veus)

I diu que el PP ha sofert la corrupció! Ha sofert o se n’ha
beneficiat! Perquè el 2007 hi ha una sentència que condemna el
Partit Popular per haver-se finançat la campanya electoral del
2007 amb doblers de corrupció, suborn. I no li he de tornar
recordar on és el local del Partit Popular.

La visió del Parlament, m’ha espantat molt, Sra. Prohens,
diu que han permès la Comissió de Son Espases, què és això!
No és seu el Parlament, vostès no han permès res, ...

(Remor de veus)
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... no, no és seu, ho hem votat entre tots, Sra. Prohens. I diu que
el Parlament, què és això que el Parlament no ha de poder
exercir el control dels càrrecs electes del Partit Popular? I què
no ho entén! No entén com funcionen els sistemes
parlamentaris? El Parlament controla el Govern, no amb
aquestes preguntes d’autobombo que ens avorreixen cada
dimarts, el Parlament controla l’acció de Govern, Sra. Prohens!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

De tots els càrrecs electes, des del Sr. President,
vicepresident, consellers, directors generals, tots, tots, tots han
de respondre aquí! Perquè nosaltres representam la voluntat
popular, el Parlament representa la voluntat popular, i clar que
sí, Sra. Prohens!

Reforma de la Llei electoral, bé, no entraré en aquest tema
perquè ...

(Remor de veus i algunes rialles)

Ara ja hi entraré!

(Rialles i petita cridòria i remor de veus)

Ara hi entraré, sí, sí, sí, clar, vostès diuen que no hi volen
entrar, que no hi volen entrar perquè afecta el sistema retributiu
dels diputats que estaven ..., sap, sap quin sistema retributiu té
aquest diputat que parla aquí dalt? No ho he volgut fer mai, però
ho sap, ho sap? De dietes, voluntàriament, això és el que fa el
Grup MÉS, i no ho he volgut fer mai...

(Remor de veus)

... i ara hi he entrat perquè vostè m’ha provocat i per les seves
rialles, no me’n fa cap de rialles, no me’n fa cap de rialles!

(Remor de veus)

I no vull parlar, nosaltres volíem parlar d’economia, clar que
volíem parlar d’economia, jo aquí tenc dues mocions
presentades, interpelAlacions sobre economia digital, sobre
recerca i desenvolupament i sobre indústria, i hem hagut de
passar davant la de corrupció perquè el Sr. Bauzá no ve a
explicar què passa amb la seu del Partit Popular, no ve a
explicar-ho. I no ens queda més remei que parlar d’això, perquè
hem de parlar, com varen fer el 2003 parlar d’hospital aquí i
hospital allà i l’únic real era quants doblers es pagaven de
suborns. No es pot parlar de política fins que haguem eradicat
la corrupció, no es pot parlar de política en aquesta comunitat
autònoma fins que no haguem fet net de corrupció.

No m’han entès, Sra. Prohens, diuen que afecta tothom.
Miri, hi ha un president a la presó, un conseller a la presó per
associació ilAlícita, un tresorer, el Sr. Bárcenas, que no sé què,
comptabilitat B, la seu del Partit Popular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, ha d’anar acabant.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, acab.

LA SRA. PRESIDENTA:

De res.

EL SR. MAS I COLOM:

Fins que no ho condemnin no ho hauran entès, fins que
entengui... aquell senyor que va venir aquell dia a la comissió i
es va posar un esparadrap pel cap, que era el seu president, el
nostre president durant set anys, i que no varen tenir el coratge
de fer-li cap pregunta -no varen tenir el coratge de fer-li cap
pregunta-, no ho entendran, fins que no s’atreveixin a
condemnar aquells quatre anys de trama organitzada, sentència
de l’Audiència Provincial, associació ilAlícita -poca broma- del
conseller, fins que no s’atreveixin a condemnar això, no tenen
cap legitimitat per parlar de corrupció, cap ni una. El Sr. Bauzá,
aquí, davant vostè, si no ve aquest senyor i es posa aquí davant
i ens explica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, ha d’acabar.

EL SR. MAS I COLOM:

Acab,...el que ha passat amb el (...) no hi ha cap legitimitat
ni una.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, entenc que no accepten les esmenes del Partit
Popular.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, acceptam la dels cossos i forces de seguretat, l’ha feta in
voce.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena in voce al número 1, d’acord.

Passam, idò, a la votació dels punts 1, 9 i 10, amb l’esmena
acceptada, in voce, del punt 1. Passam a la votació dels punts 1,
9 i 10. Començam a votar. Votam.

Queda aprovat per 57 vots a favor i 1 en contra.

(Remor de veus)
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Passam a la resta... passam a la votació... passam a la votació
de la resta dels punts de la moció. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra, 23 a favor i 1
abstenció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 6118/14,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a favor
d'un referèndum per triar el model d'estat entre república
i monarquia.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les proposicions no de llei i debatrem en primer lloc la
Proposició no de llei RGE núm. 6118/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a favor d’un referèndum per triar el
model de l’Estat entre república i monarquia.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar la
proposició no de llei té la paraula el Sr. David Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots de bell nou. Els convid a situar-se en
el context o en el moment en què el nostre grup parlamentari, el
Grup MÉS va presentar aquesta proposició, a principis, molt a
principis de juny de 2014, pràcticament hores després de
l’anunci sobtat, pràcticament per sorpresa, d’abdicació per part
de Joan Carles I de Borbó. Encara no s’havia produït la jugada
que vendria dies després, en dies posteriors, amb l’objectiu de
convertir el que ja passarà a la història com a una adjudicació
exprés, en una operació de blindatge de la monarquia i del
règim del 78.

El que plantejàvem amb aquesta proposició de llei -i
plantejam, però la intenció és el que compta i era en el moment
que els he volgut descriure- des del Grup Parlamentari MÉS,
des de la nostra ferma i profunda convicció democràtica és que
el demos, el poble, l’essència etimologia i el que dóna sentit a
la paraula “democràcia” hi és perquè se’l consulti, per tenir-lo
en compte sobretot si -i no és el nostre cas- se’ns vol vendre que
Espanya és un estat que ha assolit la maduresa democràtica, i
clar, com que som tan madurs, no importa que ens demanin,
no?, sobre segons quines coses, sobretot sobre la Corona. 

Democràcia és dret, sobretot, dret a decidir, un dret que el
juny del 2014 va ser negat, tornant repetir per a la història allò
de dejarlo todo atado y bien atado, com ja va passar a la
transició que va tenir  -com diu un amic meu- molt de
transacció, una transacció feta des del desequilibri de poder, un
profund desequilibri de poder entre les forces afavorides per
quaranta anys d’un règim autoritari i els nous partits
democràtics i la societat civil democràtica que era encara, al
anys setanta, molt incipient.

El problema no és que els grans partits de l’actual règim
neguin, com neguen... o com es nega el dret dels pobles a
decidir, la possibilitat de decidir entre monarquia o república, no
es confonguin, el problema és que la imposició de la monarquia
és la negació de la democràcia. Per tant, entenguin els termes
d’aquesta proposició no de llei en tant que defensam un
referèndum, no ens posicionam ni a favor de la monarquia ni de
la democràcia, evidentment som un partit que defensa la

república, si hi hagués aquesta consulta que demanam, una
consulta al poble, al demos. El debat per tant no és
monarquia/república, és monarquia/democràcia.

No entraré a valorar el profund anacronisme que significa i
que representa qualsevol monarquia a diferència de democràcia
que és el poder del poble, monarquia és el govern d’un, un és el
que comanda, això està molt bé com a personatge de conte
infantil o de pelAlícula de ciència ficció, però xoca
tremendament amb la modernitat, amb el sentit comú i amb la
democràcia.

Però sí que recordaré, no obstant, que l’anterior rei, que
encara ho era quan vàrem presentar aquesta proposició no de
llei, no té cap origen democràtic -no té cap origen democràtic.
Joan Carles I de Borbó, el campechano, va entrar en escena
l’any 1969 com a successor a títol de rei del dictador Franco.
Per tant, era rei monarca com a successor natural d’un dictador,
d’un dictador que vostès no varen condemnar com no
condemnen tampoc l’època de Matas, però d’un dictador, que
va prometre o jurar, supòs, activament les lleis franquistes.

Llavors, després d’això, després d’aquesta successió
decretada pel dictador, va venir la transició o la transacció, com
els deia fa uns moments. El professor Pisarello recorda el
contingut, que pens que és molt gràfic per ilAlustrar els nostres
arguments, de la primera entrevista que varen tenir a l’any 1976
el Sr. Suárez i el Sr. Felipe González i com Felipe González
trobava i defensava que s’havia de fer un referèndum per decidir
la forma de l’estat. Saben quina va ser la contestació del Sr.
Suárez? Que no, que això significaria rompre amb l’anterior,
qüestionar la legitimitat monàrquica que -ell deia: era equivalent
a acabar -fixi’ns-, a acabar amb la possibilitat de fer la transició
des del poder. Així és com es va fer la transició en aquest país,
en aquest estat.

De fet, la monarquia va quedar tan blindada amb aquesta
transició que a juny de l’any passat varen haver de fer virgueries
els grans partits per posar-se d’acord per garantir aquesta
successió en benefici de Felip VI, hereu igualment d’un altre
Felip, dels mateixos borbons que ara fa just 300 anys varen
acabar amb les institucions d’autogovern del Regne de Mallorca
i varen imposar el seu projecte dèspota i centralista.

No entraré tampoc a valorar aspectes com el paper de Joan
Carles de Borbó en el cop d’Estat del 23F, ja la història oficial
l’ha volgut presentar com a un heroi i s’han gastat milions
d’euros públics a subvencionar aquest paper falsejant la història,
però em vull remetre, per exemple, a febrer de 2012 el
setmanari Der Speagel presentava després d’una
desclassificació dels papers de Wikeleaks, demostrava,
documentava clarament les amistats de l’exrei, del Sr. Joan
Carles, i la simpatia pels golpistes.
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O no entraré tampoc en la fortuna privada feta a costa no
sols de l’erari públic, sinó d’un aprofitament de la figura del cap
d’Estat en benefici propi per fer negoci; saben allò que s’utilitza
moltes vegades per justificar el bo que és tenir un rei per allò
que amb el règim del Regne d’Espanya, de la monarquia
parlamentària, el rei regna però no governa, regna, però es lucra;
això és el que ha quedat demostrat, una afició a més heretada,
aquesta sí, per altres membres de la família reial que, gràcies a
aquesta abdicació exprés i a tot el que va venir darrere, ja no són
família reial, sinó familiars del rei, i em remet als casos de
corrupció que han protagonitzat membres d’aquesta familia reial
i que afecten aquesta comunitat, com és el cas Noos. Coses, per
cert, en les quals no volia entrar i que no han pogut ser
investigades justament per la inviolabilitat de la Corona que
blinda el títol I de la Constitució i que ens du a la gran paradoxa
de la democràcia, d’aquesta magnífica democràcia espanyola,
que tots som iguals davant de la llei, llevat del rei, que és
diferent.

Acab dient que el juny de l’any passat es va posar en marxa
una altra transacció entre els grans partits que varen negar la
possibilitat d’encetar una altra transició, però una transició de
veritat, democràtica, on el poble realment decideixi la consulta,
que se’l tengui en compte, si no per a nosaltres no hi ha
democràcia.

Això és el que hem plantejat, plantejàvem i, encara que
llavors no ens deixassin la possibilitat de decidir, continuam
plantejant i defensam amb aquesta proposició no de llei, igual
que amb quantitat d’altres iniciatives que ha tengut el nostre
grup parlamentari a nivell de modificació de la llei electoral, de
facilitar la participació de la gent, de tenir el poble en compte,
perquè d’això va la democràcia i d’això va modernitzar i
perfeccionar la democràcia davant el desencís i el desengany de
la gent davant dels polítics i també de la monarquia.

Dos punts molt senzills: el primer, reconèixer el dret a
decidir sobre tot allò que ens afecta com a ciutadans, ciutadanes
i com a poble, que és reconèixer senzillament la naturalesa de
la democràcia. Punt número 2, instar el Govern de l’Estat a
convocar un referèndum per decidir entre monarquia i república,
a decidir, deixar que el poble decideixi -si som tan madurs
democràticament no hi hauria d’haver cap problema- sobre la
forma d’estat amb la qual ens volem dotar. I si Felip de Borbó
vol ser cap d’Estat, que es presenti a les eleccions com ha fet
Kyril de Bulgària, hereu dels tsars.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista per
defensar les esmenes RGE núm. 2595/15 i 2596/15. Té la
paraula el Sr. Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei que el Grup Parlamentari MÉS du
a debat avui al ple va ser presentada -com s’ha dit- a un moment
molt concret, el de l’abdicació del Rei Joan Carles I, el moment
de la successió en la persona de Felip VI, moment en què
certament es va plantejar un important debat sobre la forma de

l’Estat; un debat en el qual en aquell moment des d’aquí el
Partit Socialista de les Illes Balears no veia malament fins i tot
que es consultàs al poble sobre aquest tema; un debat molt
present en aquella conjuntura, però que en aquests moments no
sembla tenir la mateixa presència entre la ciutadania fins al punt
que a una recent enquesta d’aquest mes de febrer sobre el clima
polític i social a Espanya, Felip VI apareix com la figura
política més valorada, sorprenent canvi que -hem de dir- no
creim que justifiqui argumentar el sentit del vot en un sentit
favorable o no, però sí que demostra un canvi de percepció de
l’opinió pública. 

Entenem que els termes de la proposta que es presenta aquí
globalment són dues qüestions que es relacionen des del punt de
vista del dret a la participació en la vida política per mitja de
l’instrument del referèndum o consulta popular, així entenem la
referència al dret a decidir, perquè en l’argot polític actual s’ha
entès que quan es diu “dret a decidir” es refereix
eufemísticament al dret a l’autodeterminació de Catalunya, un
tema sobre el qual ja hem debatut també en aquest parlament,
però que, tal com es planteja a la proposició no de llei avui a
debat, fa una referència més amplia que superaria el cas català,
com crec que ha explicat el Sr. Abril.

Per això hem optat per fer una esmena que pensam que
clarifica, més clarificadora del que ha de ser la figura del
referèndum, del dret a la participació directa a través de
consultes, tal i com realment ja ho preveu la Constitució
Espanyola. 

En aquest punt val la pena fer una reflexió, ja que el sistema
de referèndum o consulta ha estat adoptat per molts de sistemes
polítics amb caràcter vinculant a una decisió política... que deia
d’alguna manera ha de ratificar per via de decisió majoritària
dels electors de forma directa una decisió política, no és el cas
que preveu per exemple l’article 92 de la Constitució Espanyola
que tan sols contempla la modalitat de referèndum amb caràcter
consultiu.

Val a dir que, a pesar de la consideració consultiva de
referèndum, resulta obvi que un clar resultat en aquests
referèndums consultius obliga políticament als governants a
seguir l’orientació que marca el cos electoral amb el seu vot
directa per una o una altra opció de les que s’hagin plantejat.

Aquesta limitació de les consultes a les de caràcter consultiu
dins el sistema polític espanyol emanat de la Constitució de
1978 té un sentit històric. Pensem que a les acaballes dels anys
setanta encara era ben present la convocatòria de plebiscits, el
record de la convocatòria de plebiscits per part del règim
franquista, com a via de legitimació de la dictadura precisament.
Per tant, ens trobam davant una opció de consulta de caràcter
consultiu que només es pot convocar per iniciativa de govern i
d’abast estatal, en teoria, ja que és possible que se celebri amb
caràcter local i territorial: la regulació de 1980, la llei orgànica,
precisament va néixer com a una resposta a la necessitat de
possibilitar un referèndum al procés autonòmic andalús. 
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Per tant, es demostraria només amb aquest fet la flexibilitat
que pot tenir el sistema de consultes contemplat a la Constitució
Espanyola. La llei orgànica de referèndum contempla les
consultes d’àmbit local i amb el temps diferents estatuts
d’autonomia com el nostre han acabat contemplant aquesta
possibilitat, aquesta via de participació política de la ciutadania
tal com preveia l’article 15.2.c): “El dret a promoure la
convocatòria de consultes populars pel Govern de les Illes
Balears, els consells insulars o els ajuntaments en els termes que
estableixi la Constitució espanyola i les lleis”.

De fet, no fa molt podíem llegir un article del professor
Viver i Pi-Sunyer on es recordava que l’Estat ha fet
interpretacions flexibles de la Constitució sempre en clau
favorable al dret a la participació política, com seria aquest cas.

Així doncs, fins i tot en aquest cas, en cas de necessitar un
referèndum d’àmbit territorial no es pot dir que la nostra
constitució no ho permeti, quedant per tant la possibilitat de
consulta en mans de la voluntat política del Govern de l’Estat,
essent així que arribam a la conclusió que és millor fer
referència al dret a la participació a través de consultes o dret a
decidir, reconeixent que la Constitució en realitat ja incorpora
aquest dret. Per això presentam la primera esmena.

Sobre el punt segon també proposam una esmena. Es tracta
-com s’ha dit- d’un tema que era d’actualitat fa un any, sens
dubte, ho recordàvem al principi, plantejar el pas d’una
monarquia a una república significaria una reforma de la
Constitució en profunditat, perquè entenem que un canvi
d’aquestes característiques a un estat de dret s’ha de fer a partir
de les lleis de les quals ens hem dotat democràticament, de
manera que entenem que seríem davant un procés de reforma
profunda de la Constitució, segons les mateixes normes que
estableix la Constitució, d’un vertader procés constituent, com
agrada dir a algunes formacions polítiques. 

Si és així els socialistes pensam que s’ha de fer una reforma
en profunditat de la Constitució, però començant per introduir
a la Carta Magna nous drets socials assolits després de 1978 i
que no estan protegits, no estan blindats encara pel text
constitucional, però també hi hauríem d’incloure el debat sobre
el model territorial de l’Estat, sobre el canvi de l’estat de les
autonomies, la seva evolució, un estat de les autonomies
plenament desenvolupat avui dia que hauria d’evolucionar cap
a un vertader estat federal, una manera que -entenem nosaltres-
podria donar resposta o solució a les tensions territorials
existents avui dia.

I finalment, per què no?, s’ha de poder parlar de tot en el
moment en què plantegem una reforma en profunditat de la
Constitució per adaptar-la a la realitat del segle XXI. En aquest
sentit cobra plena vigència la possibilitat de consulta, però en
aquest cas val a dir que s’hauria de poder fer aquesta consulta
o que s’hauria de fer aquesta consulta en el marc de la reforma
de la Constitució i aquesta reforma s’hauria de fer, si afectàs la
figura del cap de l’Estat, pel mecanisme de l’article 168 que
implica: l’aprovació del principi de la reforma per majoria de
dos terços de cada cambra i la dissolució immediata de Corts;
amb posterioritat, les cambres elegides han de ratificar la
decisió i procedir a l’estudi del nou text constitucional que
haurà de ser aprovat per majoria de tos terços novament a les
dues cambres, i finalment, aprovada la reforma per les Corts

Generals, s’ha de sotmetre a referèndum per a la seva
ratificació. Aquest seria el procés si volguéssim canviar la
monarquia espanyola per una república.

Per tant, si parlam de decidir entre monarquia o república la
mateixa constitució ja preveu un referèndum obligatòriament i
a més, en aquest cas sí, amb caràcter vinculant. 

Pensam que la nostra actitud és més correcta o és coherent
almenys amb una formació com la nostra que reivindica avui
com va reivindicar el 1978 el seu esperit republicà, coherent
amb la història d’Espanya, amb la història del mateix partit
socialista i que no es demostra per defensar o no defensar una
consulta no vinculant.

Si m’ho permeten acabaré recordant les paraules del diputat
Gómez Llorente a les Corts Constituents quan va defensar un
vot particular favorable a la forma republicana de l’Estat, un vot
particular que va permetre que a aquelles corts constituents es
debatés sobre la república o la monarquia, perquè en aquells
moments les postures per ventura eren un poc diferents,
recordem que el Partit Comunista d’Espanya va donar suport
exprés, directe, a la monarquia i, segons les seves paraules,
argumentant “en aras de la democracia y la paz civil”, moltes
coses han passat des de llavors, sens dubte. Però -com deia- la
postura del Partit Socialista en boca del diputat Gómez Llorente
en aquell moment, a pesar dels anys, reflecteix en la seva
conclusió una postura que podem continuar assumint els
socialistes de l’any 2015 com a pròpia, deia Gómez Llorente:
“La actitud de los socialistas ante la institución monárquica es
más serena, más de principios, más estable, probablemente
más sincera. No ocultamos nuestra preferencia republicana
incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el
socialismo, en la oposición y en el poder, no es incompatible
con la monarquía cuando esta institución cumple con el más
escrupuloso respecto a la soberanía popular y a la voluntad de
reformar y aún transformaciones que la mayoría del pueblo
desee en cada momento, ya sea en el terreno político u
económico.” Acabava dient el Sr. Gómez Llorente, que
acceptaven com a vàlid el resultat del procés constituent del
1978, que nosaltres no qüestionam, perquè pensam que,
globalment, va ser beneficiós per al conjunt de la societat
espanyola, perquè d’aquell procés constituent vàrem poder tenir
autonomia, vam poder tenir autogovern, vam poder tenir drets
socials i hem pogut tenir molts d’anys d’estabilitat i prosperitat.

Però sobretot, un procés que va ser validat pel poble
espanyol amb posterioritat i un cop superat el procés de reforma
política la prioritat dels socialistes, i és en aquest moment, obrir
el camí a noves etapes de progrés i transformació econòmica i
social. Crec que són afirmacions, com deia, plenament vàlides
avui en dia, la reforma i actualització de la Constitució és per a
nosaltres una necessitat en el context de crisi en què ens ha tocat
viure, però parlam d’una reforma en profunditat, en la qual s’ha
de parlar de tots els temes que consideram que són de la
preocupació dels ciutadans; s’ha de parlar de drets socials, s’han
de blindar aquests drets socials; s’ha de parlar de federalisme,
com a una solució, com a una resposta a les necessitats de
repensar el model territorial de l’Estat, i també, per què no, hem
de repensar la figura del cap de l’Estat.
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Però, per coherència amb el que hem plantejat i defensat, per
honestedat amb la nostra política, abans hi ha els drets socials
i la convivència territorial, i per això acabam dient que si hem
de reformar la Constitució que sigui almenys parlant de tots
aquests aspectes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
afrontam avui, una vegada més, un debat plantejat en aquest
parlament en altres ocasions, un debat que ha tengut possibilitat
de ser substanciat al llarg de la present legislatura i avui tornam
a reproduir, avui ens tornam convocar per al mateix. I els he
d’avançar que el Grup Parlamentari Popular durant tot aquest
temps no canviarà ni ha canviat el criteri en relació amb altres
ocasions, es tracta d’una qüestió de principis democràtics, de
valors innats a la pròpia essència de qualsevol estat democràtic
i es tracta, en definitiva, d’una qüestió de respecte a
l’ordenament jurídic i als sistemes polítics i institucionals que
els espanyols ens hem atorgat.

Senyores i senyors diputats, sense perjudici de les fórmules
de representació directa que reconeixem, d’acord amb el que
estableixen les lleis, la constitució i l’ordenament jurídic, crec
que en aquest moment de la història del nostre país se’ns
exigeix, se’ns demana continuar recuperant el benestar perdut,
mantenir els nivells de creixement propis de democràcies més
avançades, avui la societat espanyola el que ens reclama són
solucions, sortides de situacions complexes i no demana posar
en marxa fórmules de participació democràtica les quals, per
molt democràtiques que siguin, i ho són, no estan cridades en
aquest moment a reduir les llistes de l’atur ni a reduir el dèficit.

I senyores i senyors diputats, no seré jo qui sobre aquest
faristol contradigui l’esperit de la democràcia directa, del
referèndum i de les consultes, no seré jo qui el dimonitzi, però
sí seré jo qui continuï defensant la democràcia representativa
que el nostre estat de dret ens proporciona i que tots els que som
aquí tenim l’extraordinari privilegi d’encarnar-la.

I dit això, crec que l’important és també justificar aquestes
paraules d’acord amb un criteri que s’estableix, i s’ha esmentat
aquí per part del representant del Grup Parlamentari Socialista,
l’article 82 de la Constitució Espanyola, certament, la norma és
clara i el previst en aquest precepte no es pot utilitzar ni
promoure per impulsar un canvi en el marc constitucional, no es
pot i a més és impossible, de la mateixa manera que és
impossible recórrer a la figura del referèndum per derogar drets
fonamentals, senzillament no es pot.

L’article 92 és un instrument jurídic previst per sotmetre a
l’opinió popular qüestions d’especial transcendència política,
sempre que no impliquin una reforma constitucional, qüestió
que s’estableix, com s’ha dit, a l’article 168 de la Constitució
Espanyola i al títol desè de la mateixa norma. Per tant, els
convoc i invoc aquest article perquè vostès hi recorrin a fi de
promoure aquest canvi de sistema polític i institucionals que
vostès pretenen fer, justament a la inversa.

Per tant, crec que és un debat al qual ens convoquen, un
debat fals i un debat estrictament pervers, en el qual el Grup
Parlamentari Popular no tornarà caure una vegada més, la
reforma constitucional per canviar el que vostès volen canviar
s’ha de produir d’acord amb una norma que regula quin és el
procediment i que avui, el portaveu, amb molt d’encert, i ho dic,
del Grup Parlamentari Socialista, ha esmentat.

Però, dit això, i comentant el que fa referència al
referèndum, consultes i democràcia directa i representativa, no
vull deixar de banda una altra qüestió de fons que també es
planteja aquí i que volem reproduir, crec que arriba el moment
d’invocar el que representa per a nosaltres i el que efectivament
significa per a la majoria dels espanyols la instauració d’un
sistema política anomenat monarquia parlamentària, mitjançant
l’aprovació de la Constitució Espanyola, una constitució de
l’any 1978 que fa ser el resultat d’una gran dosi de realisme
polític. Amb la mort del General Franco, a l’any 1975, a
Espanya la classe política s’enfrontava a un gran repte, i va ser,
precisament, la figura de la institució monàrquica, la Corona, la
que va aconseguir canalitzar l’única sortida possible en pau, i
que no era altra que la desarticulació d’un règim franquista i la
integració de tots els espanyols a un projecte polític conegut
amb el nom de monarquia parlamentària, un projecte obligat a
instaurar la democràcia i la llibertat en els individus. I va ser el
poble espanyol, cansat de servituds, qui va impulsar un veritable
canvi polític i una altra forma de governar, la legitimitat del
poble espanyol es va imposar, juntament amb la generositat, que
també hi va ser, i la capacitat de consens varen fer possible que
el coneixement avui com la transició a la democràcia fos un
veritable procés de progrés per al nostre país, un procés
d’evolució política que es va fer cedint en l’accessori i guanyant
en l’essencial; és a dir, dotant el país d’una arquitectura política
i d’una arquitectura jurídica homologable a la resta de països
democràtics. Aquesta demostració va fer possible l’esperit de
consens en què ens concentràrem tots i aconseguir llibertats i
retornar i recuperar i lliurar la sobirania al poble espanyol, la
llibertat que mereixia.
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I així, d’aquesta manera els espanyols varen dissenyar un
text, una llei que reconeixia la monarquia parlamentària com a
un sistema polític més adient, que reconeixia la monarquia
parlamentària com a sistema polític més adequat a les
circumstàncies del nostre temps i del nostre entorn. Doncs bé,
la primera raó que no podem ometre ni volem obviar avui, aquí,
en aquest debat parlamentari, és que la Constitució que instaura
la monarquia parlamentària va ser consensuada i es va aprovar
per un 70,11% del cens electoral, la qual cosa representa un
88,54% de vots afirmatius d’aquest sistema polític de
monarquia parlamentària, la qual cosa va significar, sense cap
tipus de dubte, un gran i extraordinari suport popular.

I aquesta precisa fórmula d’Estat, el sistema democràtic de
monarquia parlamentària, atorga al rei un exercici de
representació, que no de governança, com s’ha dit aquí, de
representació, que no entra en el joc polític, que es manté al
marge de tensions polítiques i exerceix un poder moderador.

I avui, senyores i senyors diputats, no podem negar-ho,
perquè no seria just negar-ho, que la monarquia parlamentària
ha estat un règim polític útil, és un règim polític vàlid, com ho
han demostrat els més de 37 anys de vida política i
constitucional, plens d’estabilitat en el nostre país. I no serà
casualitat, perquè no ho és, que molts dels països desenvolupats
europeus, entre els quals es troba Espanya, en funció de les
seves respectives històries i també en funció de les seves
respectives conjuntures, es regeixen per unes monarquies
parlamentàries que preserven, en una espècie de règim mixt, el
qual combina estabilitat, sense traumes, ni lluites, amb la
limitació estricta de poders, els valors democràtics de la llibertat
i de la igualtat dels ciutadans.

I vull invocar, ho ha fet el Grup Parlamentari Socialista per
part del seu portaveu, una persona, un treballador constituent,
s’ha anomenat avui aquí sobre aquest faristol la figura de
Gómez Llorente, i jo ho vull tornar a fer, perquè crec que és una
figura important i crec que ha deixat cites i frases interessants
les quals crec que mereixen ser reproduïdes avui en aquest
Parlament, deia: si democràticament s’estableix la monarquia en
tant que sigui constitucional ens consideram compatibles amb
ella. Per tant, nosaltres ens instalAlam també en aquesta dita:
mentre la monarquia parlamentària sigui constitucional,
nosaltres mantenim la defensa de la monarquia parlamentària.
I és aquí on precisament ens trobarem tots i ens trobaran al Grup
Parlamentari Popular.

I en qualsevol cas, permeti’m fer referència explícita a les
darreres dades d’acceptació en relació amb la monarquia
parlamentària del nostre país, com saben, fa poc va tenir lloc la
successió al cap de prefectura de l’Estat i això va produir un
seguit de reaccions socials que vull resumir aquí, amb tres
dades, les quals crec que són importants: la primera és una
enquesta del Centre d’Estudis Socials que apunta que només el
0,2% d’espanyols creu que la monarquia és un veritable
problema avui en dia, 0.2%.

La segona dada: les enquestes públiques i privades
assenyalen que la societat espanyola valora positivament la
feina que desenvolupen els nous monarques.

I tercera dada: fa, i crec que això és important,
aproximadament sis mesos, el Congrés dels Diputats, les Corts
Generals, les quals representen la sobirania nacional, varen
donar suport a la normal successió del cap de l’Estat. I això,
això precisament és democràcia, això és veritablement una
democràcia.

Però no, vostès venen aquí amb la trampa de
responsabilitzar la monarquia parlamentària de la crisi, de la
corrupció, com si el canvi de sistema d’Estat, acabés de sobta
amb l’atur i els problemes que té la ciutadania. I després d’això,
després que les Corts Generals aprovassin amb una majoria la
successió del cap de l’Estat, aquest fet, la institució monàrquica,
revalida la seva essència, es torna a reeditar i torna ser
confirmada precisament en el congrés dels diputats. Li
esmentaré una proposició de les mateixes característiques que
es va presentar en el Congrés dels Diputats en la qual el Partit
Socialista i el Partit Popular varen unir-se per defensar aquesta
qüestió: “El Congreso rechaza el referéndum sobre monarquía
o república que propone Izquierda Unida. El Partido Popular
y PSOE se alían para impedir un referéndum sobre monarquía
o república.” 274 vots de democràcia representativa, la qual
cosa significa un ampli suport polític i institucional entorn de la
monarquia parlamentària.

Per tant, senyores i senyors diputats, aquesta és la realitat,
aquesta és la realitat d’una acceptació expressa de la institució
monàrquica i una defensa incondicional de la nostra Constitució
Espanyola. Per tant, el nostre posicionament no pot ser contrari
als fets esmentats, defensam el valor que ha de tenir el nostre
sistema polític i la figura de la democràcia representativa;
defensam el que estableix la Constitució Espanyola, també en
allò referit a la reforma constitucional; defensam també altres
formes, com no, de participació, mitjançant la democràcia
directa, i defensam l’essència d’un sistema polític
institucional...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... que ha atorgat estabilitat, projecció, llibertat, concòrdia i
que avui es manté vigent i que està encarnada en la figura del
monarca Felip VI.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula ara pel grup presentant, per fixar la posició i
assenyalar les esmenes acceptades, el Sr. David Abril, per un
temps de cinc minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El més lamentable és que en el regne d’Espanya, aquesta és
la nostra denominació oficial, no només s’ha negat el dret a
decidir, i supòs que avui el saldo de la votació el tornarà negar,
sinó que fins i tot moltes vegades s’ha negat la possibilitat de
debatre. I nosaltres ens qüestionam molt seriosament que la
democràcia sigui possible quan s’estableix un marc que no es
pot tocar. Sí, hi ha democràcia, la democràcia és dret a decidir,
però hi ha coses que no es poden tocar, això per a nosaltres no
és vàlid.

Sr. Jerez, la democràcia a l’Estat espanyol no ha estat
gràcies al rei o a l’exrei Joan Carles I, Joan Carles I era hereu de
Franco, li he fet un parell de cites històriques, i ara, després
d’aquesta abdicació exprés que es va produir just després que
vam presentar aquesta proposició no de llei, tenim l’hereu de
l’hereu de Franco, però aquest no va ser qui va dur la
democràcia a aquest país, aquí hi va haver milers de persones
tancades a presó, torturades, alguns de les quals del nostre grup
polític o lligades al nostre grup polític i sobretot de l’esquerra,
que són els que varen lluitar per la democràcia; amb un
desequilibri de poder que he volgut reflectir amb aquella alAlusió
a l’entrevista entre Suárez i el Sr. González, on Suárez diu molt
clarament al Sr. Felipe González, per llevar-li del cap la idea
d’un referèndum sobre la forma d’estat, que això podia
significar que es fes una transició no controlada des del poder.
Aquest és el problema de base.

Amb les esmenes del Grup Socialista, em sap greu, però no
li podem acceptar cap de les dues i els dic per què. La primera,
sobre, molt bé, referèndum, consulta, però dins el marc
constitucional; doncs, mira, no estam d’acord, que ho diguin al
poble i al Parlament de Catalunya què passa quan ells han
exigit, fins i tot en base al seu Estatut, que se suposa que també
és llei orgànica com el nostre, i per tant té una empara
constitucional, o que ho diguin als canaris amb el tema de les
prospeccions els quals també han volgut fer una consulta. Se’ls
ha tirat a sobre el Tribunal Constitucional, interpretant la
Constitució novament a favor del règim i que no es toqui res,
democràcia sí, però reduïda a un procediment, al mer
procediment, a guardar les formes, però hi ha coses que no es
poden tocar.

Aquest concepte de democràcia no el podem compartir.

Quin marc democràtic, el del 78, el de la reforma exprés
també del 2010, amb la modificació de l’article 135, també
sense debat social i sense consulta al poble? No podem
compartir el sentit, perquè no ens agrada aquesta constitució,
pensam que està esgotada.

I la seva segona esmena introdueix la qüestió territorial, que
és un debat interessant; que hem tengut també ja en aquest
parlament en altres ocasions, però introdueix una variable que,
diguem que és de part, és de partit, que és aquest debat sobre el
model federal, que hauria de ser, pens, una evolució natural de
l’Espanya constitucional. Però això també, vist el vist i vista la
qüestió catalana, la qüestió basca, o ja veurem què passa amb
nosaltres, està esgotat, perquè el model federal necessita d’un
pacte i ara mateix és impossible pactar amb qui defensa aquest
règim, amb qui maneja i imposa una idea absolutament rància
d’Espanya, qui imposa un model neocentralista el qual castiga,

sobretot, territoris com el nostre, i nega la diversitat cultural del
mateix Estat espanyol.

Està romput el pacte territorial a Espanya, com està romput
també el pacte social, em remet una altra vegada a la reforma de
l’article 135 de la Constitució, per una cosa gens banal, com el
fet que els bancs passin per davant les persones a l’hora
d’establir prioritats de pagament i de deute. La gent no sent que
l’estructura d’estat, que els poders públics defensin el bé comú,
i sí defensen el bé i els interessos de les elits i de les oligarquies.
Això, per a nosaltres, requereix, no reformar aquest marc
constitucional, sinó un marc constitucional nou a partir d’un
procés constituent; aquesta Constitució per a nosaltres no és
reformable, el que necessitam és un canvi de règim.

Expliqui’m de què serveix aquesta Constitució, o fins i tot
amb aquests drets socials que el Sr. Bonet esmentava, a les
dotze famílies desnonades cada dia a les Illes Balears durant el
2014; als 27,8 milions de pobres, malgrat tenir rècord de turistes
a la nostra comunitat, o a la gent a la qual han de tallar el
corrent i no pot ni posar la calefacció, mentre les grans
empreses, gràcies a les elèctriques, gràcies a les portes
giratòries, s’embutxaquen milers de milions d’euros amb càrrec
a l’erari públic i al dèficit de tarifa.

La monarquia forma part d’aquest marc que vostès no volen
tocar. Si tan convençuts estan de la democràcia i del valors
democràtics dels espanyols, inherents, per cert, als valors
republicans i ben contradictoris amb el que representa una
monarquia en tant que figura anacrònica i el poder d’un sobre la
resta, deixin que la gent s’expressi i que la gent decideixi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació. Ja que no s’han acceptat les
esmenes, començam a votar. Votam.

La proposició no de llei queda rebutjada per 34 vots en
contra, 19 abstencions i 5 a favor.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 8876/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acció de control al Govern.

Finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
8876/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acció de control al Govern.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Cosme Bonet, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Tots
hem evolucionat, la política implica evolucionar, si no
defensaríem postures que potser avui en dia no s’entendrien i
per això és necessari que plantegem reformar la Constitució i
que no descartem processos de consulta popular, perquè
possiblement els canvis en la política que impulsa aquesta crisi
econòmica, aquest crisi social i política que vivim ens durà que
la política serà molt diferent els propers anys del que hem viscut
fins ara.

I valgui d’exemple, per no posar un exemple del Partit
Socialista, que el 1978 AP votava en contra del títol vuitè de la
Constitució, el títol que crea l’estat de les autonomies, un estat
de les autonomies que ara no volen fer evolucionar. Mirin,
nosaltres pensam que tothom pot evolucionar, igual que va
evolucionar aquella Aliança Popular, i aquest Parlament no
tendrà més remei que evolucionar i adaptar-se als nous temps
que venen.

L’estiu del 2013, quan vàrem presentar la proposició no de
llei que avui arriba a debat en aquest ple, havíem viscut
moments de crisi importants, de crisi de govern, em referesc, no
només per la remodelació del Govern del Sr. Bauzá, la tercera
de la legislatura i que no va ser la darrera, una remodelació en
la qual varen caure Rafel Bosch, Josep Ignasi Aguiló i Simó
Gornés; l’estiu en què es preparava la vaga indefinida de
docents, en que s’incendiava la Serra de Tramuntana, i en que,
per afegir al banyat, un tema encara no resolt, havíem descobert
que el Partit Popular espiava càrrecs del Govern del pacte de
progrés, tema encara sense explicar per part d’aquest partit i
d’aquest govern que han fet del silenci de l’Omertà la manera
de relacionar-se, no ja amb aquest parlament sinó amb el
conjunt de la ciutadania.

Aquests dies ja no parlam de l’espionatge del PP als seus
adversaris polítics, les coses passen, però sí que parlam de les
declaracions del Sr. Bárcenas, de l’obertura d’una nova
investigació sobre el finançament irregular del PP, per la
compra de la seva seu, i de la negativa del president del Govern
i president del Partit Popular de respondre amb una
compareixença a aquest parlament. I com dic, negar-se a
comparèixer al Parlament és negar-se a respondre davant la
ciutadania -és evident que no li interessa el tema.

Començam amb aquest recordatori perquè és evident que a
les acaballes de la legislatura sens dubte la intenció d’aquesta
proposició no de llei només pot ser obrir un debat i possibilitar
una reforma en profunditat del funcionament del Parlament. Ja
no és possible per a aquesta legislatura fer-ho, però sí que és
possible que en aquest debat siguem capaços de
comprometre’ns amb la futura reforma del Reglament,
l’oportunitat de demostrar tots els grups parlamentaris la
voluntat d’adaptar aquesta cambra a les demandes de la
ciutadania, a les demandes d’una societat que viu la crisi
econòmica també com a una crisi social i una crisi de les
institucions, i que, a més, ha percebut, com diem a l’exposició
de motius, una manca de resposta de la política, del sistema
polític en el seu conjunt, a la inquietud, a la incertesa, en
definitiva, a la crisi.

En el moment de presentar la proposició no de llei parlàvem
de vint solAlicituds de compareixença sense resposta per part del
president. Hem tengut un president que no és que s’hagi amagat
darrera un plasma, sinó que hem tengut un president amagat
darrera un reglament i això, aquest reglament, és flexible, si hi
ha voluntat política. No val que diguin que aquest reglament va
ser aprovat la passada legislatura, com ja s’ha encarregat de dir
el president Bauzá avui matí. No em val que es tornin amagar
en el formalisme amb la lletra estricta, perquè el que ha mancat
i manca en aquest parlament és voluntat política, voluntat
d’evolucionar, voluntat de donar resposta a les demandes de la
societat. Si una cosa no funciona, s’ha de canviar, i és obvi que
no funciona, en bona part, com dic, per la voluntat política de
pervertir l’esperit del Reglament per part del Partit Popular. Bé
que varen canviar de forma ràpida la Llei d’IB3 amb un decret
llei, el juliol del 2011, a poc més de sis mesos d’haver-la
aprovada per unanimitat en aquesta mateixa cambra.

Idò ha passat una crisi econòmica, social i institucional, tota
una legislatura immersos en aquesta que ha fet que tothom es
replantegi el paper de les institucions, com seria el cas del
Parlament, el paper del Parlament en la vida política. Un
exemple que ve al cas són les vint jornades de l’Associació
Espanyola de Lletrats de Parlaments on, sota el títol El
Parlamento ante la crisis, es donen algunes claus a les que
hauríem de fer cas, com ens diu el director del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, a un
interessant article: “El futuro de los parlamentos pasa por la
modulación paulatina de los instrumentos convencionales,
gana terreno el contraste de argumentos expresados de forma
atractiva para la opinión pública. Habrá que desarrollar los
elementos que atraen la atención del ciudadano, los grandes
debates políticos, con formato ágil y competitivo, exposición de
opciones alternativas sobre proyectos de ley, comisiones que
funcionen con celeridad y rigor.”

Si haguéssim de fer cas al Sr. Pendás, ben segur que
tendríem molts canvis a proposar a aquest reglament. Modular
gradualment els mecanismes que tenim és, de fet, la nostra idea
de fons quan presentam aquesta proposició no de llei, on parlam
no només de les compareixences del president, sinó de la
necessitat de donar altres instruments a l’oposició per garantir
que pugui efectuar la seva tasca democràtica de control del
Govern amb garanties. Per això plantejam que els consellers
hagin de comparèixer obligatòriament, fins i tot quan no hi hagi
sessions parlamentàries.

Plantejam també que s’han de respondre amb major celeritat
les preguntes escrites i les solAlicituds de documentació, ja que
aquesta és la base de la feina d’un diputat de l’oposició, i a
hores d’ara, per posar un exemple, tan sols al Grup Parlamentari
Socialista hi ha més de 1.600 preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita presentades i sense resposta.
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Parlant de sistemes de control de govern, permeti’m que faci
una referència al sistema britànic, un sistema on tenen clar que
el que s’ha de vèncer són les diferències bàsiques entre govern
i oposició, han de vèncer la diferència entre qui té el poder, qui
té la força i que es troba en una posició més feble, que és
l’oposició. La primera, el govern té la capacitat de controlar
l’agenda política, i la segona, disposa de molta més informació
de la que pot tenir l’oposició; per vèncer aquestes barreres creen
diferents sistemes. No plantejam aquí que hagin d’existir els
opposition days, on és l’oposició qui fixa els ordres del dia,
però sí que cal que canviem algunes pràctiques, per exemple,
facilitar que l’oposició pugui solAlicitar plens o comissions
extraordinàries amb més facilitat; o eliminar altres pràctiques
que són obertament negatives per a la pròpia imatge del
Parlament, fins i tot, com són les preguntes de la majoria
governamental al propi govern, preguntes que no tenen
absolutament cap sentit dins la lògica de control de govern, ja
que es converteixen no en control de govern, sinó en crítica de
l’oposició, i avui, un dia més, n’hem tengut exemple amb la
lamentable resposta del conseller García, dedicada no a
respondre una pregunta dedicada al seu lluïment personal, sinó
que el conseller ha convertit en un atac a l’oposició. Té cap
sentit això, un conseller que fa oposició?

(Remor de veus)

És que ja s’hi veu a l’oposició? Això ens ho haurem
d’arribar a demanar. O un altre exemple, que, per omplir
minuts, demanin com ha anat la Diada de les Illes Balears,
aquest és el nivell de sola de sabata.

Exercir, per tant, una absurda oposició de l’oposició que no
representa més que una pèrdua de temps i de credibilitat
d’aquesta institució és una pràctica que s’hauria d’eradicar; que
s’hagi fet en el passat no té res a veure amb el compromís que
avui demanam a través de la presentació d’aquesta proposició
no de llei. Un primer bloc de la nostra proposició pot entendre’s,
per tant, dins la lògica de millorar la capacitat de control de
l’acció de govern; una segona part, sens dubte, s’ha d’entendre
dins la possibilitat de millorar els mecanismes de participació de
la ciutadania; i aquí fèiem una referència concreta als articles 6
i 42.6 de la Llei de bona administració i bon govern: a l’article
6, dedicat a la participació ciutadana, obliga a l’administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears que fomenti la
participació individual o colAlectiva en la vida política,
econòmica, cultural i social de la comunitat autònoma; a
promoure la participació en els assumptes públics, especialment
en relació amb la tramitació de noves lleis i en l’avaluació de les
polítiques públiques, i diu, literalment: “En aquest sentit, els
projectes de llei han d’incloure un procés participatiu o de
consulta i cada avaluació de les polítiques públiques ha de dur
associada una acció d’escolta de la veu de la ciutadania. En cas
d’impossibilitat de dur a terme aquest procés, s’ha de motivar
justificadament.”

El 42.6, el qual també hem esmentat, diu: “S’ha d’impulsar
la cultura de la qualitat normativa, mitjançant el foment de la
participació de la societat civil, com a element fonamental per
millorar la qualitat de la legislació i la seva educació en les
necessitats socials.”

Coincidiran amb mi que sens dubte aquests són aspectes
massa poc desenvolupats d’aquesta llei i que poden quedar
encara més devaluats amb la llei de transparència que el Partit
Popular retalla a través de les seves esmenes.

Finalment, hi ha un altre aspecte que no s’ha abordat durant
la present legislatura el qual requereix l’atenció del Govern, la
Comissió General de Consells Insulars. A l’article 53 del nostre
Estatut es preveu que es creï en el si del Parlament la Comissió
General de Consells Insulars de composició paritària Parlament-
consells insulars. Es diu: “Dita comissió elaborarà el seu propi
reglament que ha de ser aprovat per les dues terceres parts dels
seus membres i que en regularà la composició, l’organització i
les seves funcions.” Un aspecte que s’hauria d’haver
desenvolupat. I em permet recordar que tenim una proposició de
llei presentada per al seu debat en aquest parlament, que imagín
que ja no hi serem a temps.

Però, com dèiem, aquesta és una proposició no de llei que,
no perquè no tenguem temps de reformar el reglament, no deixa
de perdre el seu valor com a compromís que el Partit Socialista,
que el Grup Parlamentari Socialista assumeix com a propi.

I per acabar, si em permeten, com a conclusió direm que
vivim nous temps que requereixen una nova política i això ens
obliga a fer una reflexió en profunditat sobre el funcionament
dels parlaments. Ara bé, hi ha un aspecte bàsic en el qual els
parlaments no poden perdre el seu sentit, tornant a la reflexió,
a l’article del Sr. Pendás, ens deia: “Las cámaras expresan la
política como diálogo y la negociación como método de
trabajo.” La política com a diàleg, precisament deu ser el més
llunyà al que hem viscut aquesta legislatura per part del Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de fixació de posicions, té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS, la Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bon dia a tots i a totes. La democràcia
que coneixem es basa, fonamentalment, diguem en dos
aspectes: per una part, el que podríem dir la democràcia
representativa, i l’altra, la democràcia participativa. La
democràcia participativa s’ha de considerar com aquell
instrument que tenen els ciutadans i ciutadanes per influir
directament sobre la presa de decisions, des de la planificació,
la implementació, la regulació o l’assignació de recursos de les
decisions polítiques.
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L’Estat espanyol, en el conjunt de l’Estat espanyol realment
la democràcia participativa està per desenvolupar. El Grup
Parlamentari MÉS durant aquest legislatura ha fet i ha presentat
diverses propostes, per exemple reduir el nombre de signatures
per a una proposta legislativa popular, que no sigui tan costós
als ciutadans poder elevar als parlaments una proposta
legislativa. El tema de referèndums i consultes, que sigui més
habitual dins el conjunt de l’Estat espanyol i, concretament, a la
nostra comunitat autònoma poder fer consultes, fins i tot poder
fer referèndums. És habitual en altres democràcies que el dia
que es vagi a votar, que es triï el president o que es triï el
Parlament, es demani a la població, ja que es té tota aquella
estructura de la votació feta, altres referèndums, deu, dotze
referèndums s’han arribat a votar, per exemple a Dinamarca,
Suècia i Estats Units; aquí, el referèndum, com a un instrument
dels ciutadans, no l’utilitzam.

Hem proposat també l’escó 60, tenim els ajuntaments, els
consells insulars que tenen un reglament de participació
ciutadana i el Parlament és molt enfora encara d’aquesta
representació ciutadana.

Totes aquestes mesures, totes aquestes propostes han estat
rebutjades pel Parlament, per la legislatura actual, amb els vots
de la majoria absoluta del Partit Popular. El darrer exemple el
vàrem tenir la setmana passada, l’única proposta legislativa
popular, crec, i si no, la segona, però crec que l’única, que s’ha
debatut en aquest Parlament, i resulta que ni tan sols va poder
arribar que es debatés seriosament en comissió o en ponència i
que se li prestàs l’atenció que li podria haver prestat el
Parlament, es va rebutjar per part del Partit Popular.

Aquesta legislatura no hem avançat gaire, gens, en temes de
representació..., en temes de democràcia participativa.

La proposta que avui presentam o que presenta el Partit
Socialista, i a la qual nosaltres donarem suport a cada un dels
seus punts, és per millorar la democràcia representativa, no la
democràcia participativa, que també és important, però sí la
democràcia representativa, que és sens dubte també molt
important. Aquesta democràcia representativa que al cap i a la
fi es basa en una existència de la delegació de poder i que es
manifesta a les institucions, i el Parlament és una d’aquestes
institucions: els ciutadans deleguen el seu poder als seus
representants. I el Parlament, i aquests representant poden ser a
les institucions municipals, a les insulars, en el cas de la nostra
comunitat autònoma, i al Parlament en el cas de totes les
comunitats autònomes.

I en el Parlament, com estam centrats, que és la proposta que
avui presenta el Partit Socialista, té tres eixos fonamentals, tres:
triar el Govern; legislar, a proposta del Govern o a proposta del
mateix parlament, i controlar el poder. I això és fonamental per
a qualsevol parlament, el control de poder, una vegada que s’ha
triat el Govern, la funció prioritària del Parlament és la
legislativa, però també el control del poder. I s’ha de controlar
el Govern, s’ha de controlar el poder que té el Govern,
bàsicament per verificar si l’acció del Govern s’ajusta a l’interès
social, a l’interès general o no. I una de les propostes o de les
formes de millorar aquesta qualitat, aquesta democràcia
representativa, és a través de la transparència.

I avui el Partit Socialista presenta propostes concretes per
millorar aquesta transparència i és la transparència com la
capacitat que ha de tenir el Parlament d’obligar el Govern a
retre comptes, obligar a retre comptes, això és fonamental per
a la transparència, el Parlament ha de tenir aquesta capacitat del
Govern, que té tot el poder de retre comptes als seus
representants. Explicar les raons pel que fa a determinades
coses, per què fa els seus actes; retre comptes en general i
sobretot tolerar tot tipus d’investigacions. La transparència ja és
una exigència social que cada vegada és un factor diferenciador
de les velles i les antigues democràcies o de les noves
democràcies; per a molts de politòlegs, la transparència
democràtica, la transparència en el Parlament quasi quasi és
igual a la legitimitat, la legitimitat que dóna un Parlament quan,
a través de les eleccions, són triats els seus representants
polítics. Doncs, per a la societat i per a molts de politòlegs
aquesta transparència és tan important com aquesta legitimitat.

Perquè si no aquesta democràcia representativa, que no té
controls clars i controls de transparència, es converteix
exclusivament en una democràcia delegativa: els ciutadans
deleguen cada quatre anys, i això no és democràcia. Sí és vera
que en el segle XVIII, passant al segle XIX, i del XIX al XX
aquestes democràcies, el concepte de legitimitat, va ser molt
important, ara, en el segle XXI, molts insisteixen, i els ciutadans
cada vegada ho reclamen més, que serà la transparència el que
revisarà o mantendrà els parlaments o democràcies més antigues
i parlaments i democràcies que poden adaptar-se al segle XXI
i a les noves normes.

No pot ser el que escoltam en aquest Parlament que, com
que ens varen elegir fa quatre anys, nosaltres ja tenim tota la
capacitat i podem fer el que vulguem, això no és democràcia en
el sentit representatiu, no hi ha control de govern.

I aquesta qualitat democràtica, aquests indicadors
democràtics es poden reflectir en el Reglament, i una de les
propostes que nosaltres votarem amb més entusiasme és el punt
5, aquesta revisió del Reglament del Parlament. Crec que aquí
sempre hem errat, i no dic aquesta legislatura, l’anterior
legislatura, com ha dit el Sr. Bonet, en què es va modificar el
Reglament, que no va ser una ordre del Govern, va ser una
decisió del Parlament modificar el Reglament del Parlament, i
cada un dels punts es va votar per unanimitat. I si no s’ho
creuen, senyors i senyores del Grup Parlamentari Popular, ho
demanin al Sr. Rodríguez, cada punt es va votar per unanimitat.

I una de les coses que jo crec, o que nosaltres pensam que
ens hem equivocat com a parlamentaris una i altra vegada és
que aquest reglament està pensat per a quan es troba al Govern,
quan el nostre grup parlamentari sigui al govern, i s’ha de
canviar aquesta mentalitat i el Reglament ha de ser per a quan
som a l’oposició, perquè el Reglament ha de facilitar el control
de govern. I tenim un reglament que, en aquest sentit, s’ha de
millorar molt; s’ha de millorar molt, per exemple, en les
obligacions de compareixença per part del president, quan un
nombre determinat, no abusiu, no massa nombrós de
parlamentaris, ho solAliciten i està justificat. S’ha de millorar en
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què els grups parlamentaris o el grup parlamentari que dóna
suport al Govern no pugui tenir més temps de control de govern
a través de les preguntes. S’ha de millorar quan un parlamentari
demana emparament a la presidenta o al president, perquè el
govern no li dóna una documentació, aquest emparament es
limiti a l’emparament i no sigui obligat que el Govern respongui
i trameti aquesta documentació. S’ha de millorar perquè quan es
demana la compareixença del conseller, depengui de la seva
agenda i no depengui de la voluntat del Parlament.

Tenim un reglament que ha de millorar molt per,
precisament, millorar aquest control de govern que és un dels
eixos fonamentals de la democràcia.

I nosaltres en aquest sentit donarem suport a cada un
d’aquests punts que ha presentat el Partit Socialista, perquè no
pot ser que només sigui voluntat dels membres del Govern que
venguin o no venguin, contestin o no contestin. Fins i tot
documents polítics que estan molt més avançats en els temes de
democràcia i que el Sr. Bonet n’ha comentat qualcun, com per
exemple en el Parlament anglès, es mira fins i tot la possibilitat,
de qualque manera, de penalitzar el govern si no compleix les
seves obligacions de sotmetre’s al control del govern, perquè si
una persona..., ens passa a tots, vull dir que un ciutadà pot tenir
unes obligacions, però si no les atén, si no compleix aquestes
obligacions, se’l penalitza. Als governs també els parlaments
van cap aquí, de les obligacions que té el govern en relació amb
el fet que es puguin controlar i estiguin obligats a controlar; fins
i tot parlen ja de penalització.

La transparència serà un element cabdal en el segle XXI per
millorar la democràcia, i aquestes propostes que avui presenta
el Partit Socialista van en aquest sentit i per això tendran el
nostre suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sense cap dubte, en els
temps en què ens ha tocat viure, en un context de crisi
econòmica i en què els ciutadans posen de manifest la seva falta
de confiança cap als representants de les institucions públiques,
aquelles persones que ens dedicam a la política tenim
l’obligació de posar en marxa tot un conjunt de mesures per tal
d’aconseguir una administració pública el més transparent
possible, una administració propera al ciutadà amb la qual
aquest es pugui relacionar fàcilment i pugui participar
activament amb les seves aportacions, així com poder també
accedir a tota la informació que sigui necessària. 

És important que el ciutadà sigui partícip de la gestió
pública i que els representants polítics puguem donar compte de
la nostra activitat pública, però també de la nostra situació
econòmica i patrimonial privada. 

Debatem avui aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari Socialista relativa a l’acció de control al Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, acció que és
fonamental dins un sistema democràtic de representació
parlamentària, en el qual els membres del Govern s’han de
sotmetre al control polític dels representants elegits pels
ciutadans per tal que aquests puguin plantejar les preguntes, les
mocions, les interpelAlacions, dins els termes prevists en
l’Estatut d’Autonomia i les regulacions del nostre reglament de
la cambra parlamentària.

Però crec que tots estarem d’acord que en aquests moments
la societat ens exigeix un plus de transparència i de rendir
comptes davant dels ciutadans de les Illes Balears, i per això
vull recordar que per primera vegada en la història de la nostra
democràcia el president del Govern va ser el primer a publicar
íntegrament la seva declaració de la renda de cada any des que
ha estat president del Govern, així com també va publicar la
seva declaració de béns patrimonials i la seva declaració
d’activitats. Quan s’iguali en transparència i quan s’iguali en
aquesta voluntat de voler mostrar, idò, tot el que es pugui...,
totes les dades relatives a la situació patrimonial i econòmica
com ha fet el Sr. Bauzá, doncs serà el moment en què els altres
puguin donar lliçons. I dic això perquè això implica un
compromís de valent amb la transparència cap al ciutadà. 

Avui el Partit Socialista de les Illes Balears es presenta com
un partit preocupat per aquesta qüestió, el darrer mes de la
legislatura, com ja ve essent habitual...

(Remor de veus)

Vostès varen, la passada legislatura, aprovar la Llei del bon
govern també al final de la legislatura. Ara s’han adonat que
aquella llei no estava ben plantejada i n’han plantejat una
revisió, perquè efectivament les coses amb presses no es fan bé
sinó que es fan amb un debat serè i amb un debat compromès
per part de tots els grups d’aquesta cambra parlamentària. Per
tant deixin el seu oportunisme...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...electoralista, que és massa descarat i cada legislatura al final
fan el mateix.

De res no serveix que ara el Partit Socialista vengui davant
aquesta tribuna a fer bandera de transparència, a exigir més
compareixences al president per rendir més comptes, quan
vostès s’amaguen i no donen cap explicació sobre qüestions que
també afecten membres del seu partit polític, com per exemple,
bé, ha sortit als mitjans de comunicació la situació patrimonial
de determinades persones de la seva formació política...

(Més remor de veus)
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...han sortit als mitjans de comunicació temes que poden
inquietar els ciutadans, com pugui ser la compra d’un palau en
una situació de crisi, i de tot això no s’ha dit absolutament res.
Crec que aquell partit polític que avui vol donar lliçons de
transparència ha de donar exemple i tenir aquest compromís no
únicament en aquesta cambra parlamentària sinó també en la
seva formació política, i donar explicacions d’allò que preocupa
als ciutadans per tal de tenir més credibilitat. Sr. Bonet, no doni
lliçons de coherència, perquè després no tenen autoritat moral
per venir aquí a erigir-se com els paradigmàtics de la
transparència.

El president del Govern acudeix setmanalment davant del
Ple per donar resposta a les preguntes que li formula l’oposició,
preguntes que en moltes ocasions no tenen res a veure amb
l’acció de govern de la comunitat, com ha passat per exemple
avui mateix, i ell contesta perquè simplement no s’ha d’amagar
de res. Sabem que darrere aquest punt d’intentar fer
comparèixer més el president hi ha la seva clara estratègia
d’intentar anar en contra de la seva figura, com han fet des del
començament de la legislatura, primer amb la persecució que li
varen fer amb el tema de la seva farmàcia, ara intentant
equiparar tots els casos de corrupció d’aquesta comunitat
autònoma amb el president del Govern, que no té res a veure
amb això, si a més a més és la persona que com a líder d’una
formació política més mesures en contra de la corrupció ha fet
per tal de llevar aquelles persones que efectivament estaven
implicades o condemnades en un cas de corrupció de les nostres
files, de la formació política del Partit Popular, i no presentant
aquelles persones que tenien una situació d’imputades a les
llistes electorals. En la seva estratègia, per tant, no hi caurem.

Al punt 2 insisteixen vostès que el Govern accepti..., o que
s’acceptin les compareixences dels consellers solAlicitades fora
del període de sessions, i vull dir que aquesta legislatura és la
que més compareixences de consellers del Govern hi ha hagut,
tant a les diferents comissions parlamentàries com al mateix ple,
i ho diuen les mateixes dades de registre d’aquest parlament:
compareixences a iniciativa... de totes les compareixences que
s’han produït per part de membres del Govern durant aquesta
legislatura són 193 davant de 171 de la passada legislatura;
quant a interpelAlacions, la passada legislatura se’n varen fer
102, i aquesta 159; mocions, la passada legislatura 95, aquesta
106; preguntes amb solAlicitud de resposta escrita, la passada
3.264, aquesta legislatura 14.325; preguntes amb solAlicitud de
resposta oral, 1.245, aquesta legislatura 2.146; preguntes amb
solAlicitud de resposta oral en comissió, 994 la passada
legislatura, 1.374 aquesta legislatura. Per tant jo crec que queda
absolutament demostrat que l’acció...

(Remor de veus)

...de control del Govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, silenci, per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...que és bidireccional, perquè és una feina que efectivament fan
els grups parlamentaris i que se sotmeten a aquest control el
Govern de les Illes Balears, queda més que palès que ha estat
incrementada bé de valent respecte de la que es va fer l’anterior
legislatura.

Quant al punt 3 de la proposició no de llei, demanen que el
Govern de les Illes Balears sigui estricte en el compliment dels
terminis establerts pel Reglament del Parlament de les Illes
Balears en les respostes a les preguntes escrites i a les
solAlicituds de documentació adreçades pels diputats del
Parlament, i davant aquesta qüestió volem dir que pensam que
no cal instar el Govern que faci allò que ja es troba regulat en el
Reglament del Parlament, i que per tant està obligat a fer. De la
mateixa manera el Reglament regula les conseqüències de no
haver complit els terminis establerts.

Quant al punt 4 del Partit Socialista, que insta el Govern a
crear els mecanismes necessaris per facilitar la participació de
la ciutadania en el procés d’elaboració de projectes de llei amb
l’habilitació d’una pàgina web específica per a aquest tipus de
tramitació que es preveu a la Llei 4/2011, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears,
concretament al seu article 6.1.a) i a l’article 42.6, aquesta
regulació hem de dir que es reprodueix també a la nova llei de
transparència que s’està tramitant en aquests moments en seu
parlamentària a través de la proposició de llei presentada pel
Grup Parlamentari Popular, de la qual la mesa d’Institucionals
ja ha qualificat les seves esmenes i per tant es troba en fase de
tramitació.

Cal dir també que sobre aquesta qüestió a l’article 117.2 de
Reglament del Parlament de les Illes Balears es regula que la
mesa del Parlament ordenarà que es publiquin i que s’obri un
període de 15 dies a fi que els grups recaptin opinions i perquè
els serveis de la cambra elaborin un dossier documental; en el
cas dels projectes de llei, en caldrà la publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears i anuncis als mitjans de difusió
general. Per tant pensam que ja tenim mecanismes de
participació establerts al Reglament de la cambra parlamentària,
i que efectivament el que s’ha de fer és crear i fomentar tots
aquells instruments i mecanismes de participació, però el que no
és adequat és superposar mecanismes que ja estiguin creats amb
els altres.

La Sra. Santiago deia que el Govern ha de donar comptes, i
efectivament és el que preveurà la propera llei de transparència,
que el Govern faci un contracte davant la ciutadania, polític, que
vengui aquí, davant aquesta tribuna parlamentària, que expliqui
quin és el seu programa de govern i després el Parlament de les
Illes Balears estarà totalment legitimat per donar comptes del
que ha complit i del que no ha complit, i això estarà previst i
regulat per llei.
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I quant al punt cinquè, que ens trobam davant una proposta
de modificació del Reglament, mirin, jo crec que fer una
proposta de calat de revisió, que és revisió substancial del
Reglament d’aquesta cambra parlamentària, que suposa que
s’han de fer debats, reunions, que hem d’apropar postures,
nosaltres no tenim cap inconvenient en això. Ara, que vostè
plantegi, Sr. Bonet, aquesta qüestió quan no queda ni un mes
perquè es dissolgui aquest parlament perquè es convoquen les
properes eleccions, idò sincerament queda demostrat que vostès
tenen molt poques ganes d’arribar a un acord o d’arribar a un
consens. Nosaltres estaríem encantats, però és que no hi ha
temps i per fer una cosa mal feta idò és millor que es pugui
plantejar en altres escenaris. Insistim que nosaltres tenim
sempre la mà estesa per arribar a acords, però acords quan sigui
possible i quan sigui viable, no que venguin ara quan ja no
queda res per acabar la legislatura.

Aquesta legislatura, a més a més, s’han donat mostres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’anar acabant.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, acab, Sra. Presidenta. ...que la transparència per al Partit
Popular ha estat fonamental, com per exemple la Comissió
d’Investigació de Son Espases...

(Remor de veus)

...en la qual hem tengut l’oportunitat o han tengut l’oportunitat
moltes persones d’explicar com han gestionat els doblers
públics en aquesta comunitat autònoma. El problema és que...
no ho han fet com tocava, perquè en aquella comissió
d’investigació no han quedat aclarides moltes qüestions que
sense cap dubte afectaven els doblers públics de la comunitat
autònoma, i que evidentment nosaltres no hem bloquejat, des
del primer moment sempre hem estat partidaris que s’investigui
absolutament tot, no com vostès, que estaven en contra de fer
una comissió d’investigació a la qual s’ampliàs l’objecte, vostès
no volien que s’investigàs la construcció de l’hospital sinó que
simplement volien l’adjudicació. Nosaltres ho volíem tot.

Sr. Bonet, no doni lliçons de transparència si vostès no són
un partit transparent...

(Remor de veus)

No doni lliçons. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Continua la remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista...

EL SR. BONET I BONET:

Sr. Rubio, millor no m’ho podia deixar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

...perquè contínuament estan amb la mentida aquesta que vàrem
votar en contra de la comissió de Son Espases. No!, en el mateix
ple vàrem votar dos pics la comissió, i vostès la varen fer en els
seus termes i no la varen voler fer en els termes que nosaltres
proposàvem. No varen voler transaccionar, i per un motiu que
ha quedat evident: hi ha determinades persones del Partit
Popular assegudes en aquest plenari i que acaben de parlar en
aquesta tribuna que no s’han atrevit a venir a parlar a la
comissió de Son Espases. Vostè n’és un!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Vostè n’és un!, vostè és un dels que no ha tengut... arrestos
de venir a la comissió de Son Espases a explicar què va fer, que
va negociar amb Unió Mallorquina...

(Continua la remor de veus)

...vostè n’és un! Jo he vengut, he explicat a preguntes del Sr.
Veramendi, vaig haver d’aguantar que vostè em digués es un
muñeco, i consta en el Diari de Sessions, insult!, un insult seu!,
consta en el Diari de Sessions. Això és nivell de sola de sabata
del Partit Popular.

(Més remor de veus)

Això és el seu nivell, Sr. Rubio! Por, por tenen, por tenen,
por, por. Amaguen, amaguen, protegeixen la màfia, això és el
que passa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet...

(Petit aldarull)

Tranquil...

EL SR. BONET I BONET:

Parlam de corrupció i el Partit Popular se’n riu, parlam de
corrupció i el Partit Popular se’n riu.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.
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EL SR. BONET I BONET:

Parlam del fet que el Partit Popular no s’atreveix..., Sr.
Veramendi, el Sr. Rubio, no s’atreveixen a comparèixer a la
comissió de Son Espases i se’n riuen, es riuen de la ciutadania,
perquè quan es riuen de l’oposició es riuen de tota la gent que
ens ha votat; quan es riuen de l’oposició es riuen d’una part
important de la ciutadania que vostès obliden. Quan es neguen
a venir a respondre a la comissió de Son Espases es neguen a
donar explicacions que demana la societat. Això és una
vergonya, vostès han fet... No me ha llamado, perquè heu
bloquejat les peticions, clar, home!, no faci més comèdia que
aquí tots ens coneixem. Parlem clar: no has volgut venir, no ho
has volgut explicar...

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure...

EL SR. BONET I BONET:

Teniu por...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rubio, això no és un debat, eh?

EL SR. BONET I BONET:

Teniu por perquè teniu coses a amagar; és l’única
explicació. Com el president Bauzá: si no compareix a explicar-
ho què hem de pensar?, que té coses a amagar, que té coses que
no pot explicar, que té coses que si les intenta explicar se li
tiraran en contra. Això és la pura realitat. Vostès alimenten la
sospita, vostès continuen encobrint la legislatura del 2003 com
han demostrat amb la votació de la moció. Això és el que passa,
que vostès encara no s’han llevat la motxilla de la legislatura de
Jaume Matas!

(Petit aldarull)

I no han entès que el nostre reglament és insuficient, clar
que és insuficient. Vostès s’aferren a l’immobilisme, vostès
s’aferren a l’immobilisme, a dir que tot això està regulat quan
els interessa, perquè llavors bé que fan decrets llei, i tot és
urgent, i tot ha de ser ràpid; bé que modifiquen lleis que han
estat aprovades per unanimitat; bé que agafen un projecte de llei
que ha presentat l’oposició i amb les esmenes el devaluen i el
converteixen en no-res: allò darrer, que els consellers podran
amagar el seu patrimoni, ho hem llegit a la premsa, i ara diran
que és un error. Però això és el darrer!, això és el darrer que han
presentat i està escrit, volen amagar el patrimoni dels consellers.
Escoltin, en els temps que vivim l’immobilisme és la pitjor
resposta a les demandes de la societat, el silenci és la pitjor
resposta a les demandes de transparència, i això és el que vostès
duen practicant durant tota la legislatura, això és el que ha
practicat durant tota la legislatura. Perquè de bades podem fer
lleis: de bon govern, de transparència, de participació..., però hi
ha d’haver voluntat política, que és el que vostès no han tengut,
i l’exemple del Sr. Bauzá publicant la seva declaració no serveix
de res. En Jaume Matas també la va publicar, i de què va servir?

(Remor de veus)

No és això, del que parlam avui aquí. No em vengui a dir
“he publicat la meva declaració d’IRPF”; jo també, i no sé a
quantes pàgines web està publicat, tothom ho hem fet. Això no
és un exemple vàlid per a res, per a res. Ni allò dels imputats, no
serveix per a res, perquè ho ha utilitzat quan li ha interessat per
fer net dins el seu partit, no ho ha utilitzat sempre com a norma.
Això és la realitat.

I em digui: de res no serveix plantejar aquest debat. Per
favor, Sr. Rubio! Clar que arriba tard, és vera, arriba tard, aquest
debat, la PNL està presentada el juliol de 2013. I per què no
l’hem poguda presentar fins ara? Perquè la quota que tenim és
molt petitona; per ventura també hauríem de canviar això i no
ho duim a la proposició no de llei que debatem avui. 

I no em doni lliçons de coherència, per favor! Avui mateix
s’han negat un altre pic a condemnar la corrupció de l’any 2003.
N’hi ha 15 que dormen a la presó, 15! De quina coherència, de
quina autoritat moral em parla vostè, quan vostès encobreixen
precisament aquella etapa? 

I després tots els exemples que ens ha posat..., que la veritat,
l’herència rebuda no serveix per a tot, i l’herència rebuda de la
seva feina d’oposició el que demostra és que vostès feien prou
menys feina, essent més, de la feina que hem fet nosaltres
aquesta legislatura, Sr. Rubio. Tots els nombres que ha donat
han estat això, una evidència que s’ha fet més feina d’oposició
amb menys diputats des d’aquí que la que varen fer vostès... No,
no, no, això és l’exemple que ha donat vostè. Clar, no acceptam
lliçons de vostès, ni una, ni una!

Les compareixences, em diu. Clar que n’hem demanades
moltes, de compareixences, i afortunadament a petició d’una
part de diputats que aconseguim reunir entre l’oposició els
consellers estan obligats a venir a contestar, però no hi estan en
període de vacances parlamentàries; no han volgut venir a
l’estiu a explicar res; quan hi ha hagut un incendi a la Serra de
Tramuntana vàrem haver d’esperar que comparegués a petició
pròpia, quan la cosa ja estava controlada. 

Jo, la veritat, crec que vostès en aquest cas no ens poden
donar moltes lliçons de com hauria de funcionar aquest
parlament, perquè el que nosaltres pretenem amb aquesta
proposició no de llei, amb la reforma que s’ha de fer, és
precisament desterrar pràctiques del que es diu filibusterisme
parlamentari, filibusterisme parlamentari, cerquin-ho per
internet i sabran el que vol dir, si no ho saben encara; cerquin
“filibusterisme parlamentari”. Això és el que fan vostès, ocupar
espai del ple perquè l’oposició no pugui parlar. Això és una
pràctica molt antiga, molt antiga. Per tant, no ens donin lliçons
d’això, que vostès han abusat del filibusterisme parlamentari
aquesta legislatura. 

Jo el que els demanaria és que no menyspreïn un debat
polític com aquest, que és el que ha fet; és vera que no
arribarem a temps a reformar el Reglament, és vera que no hi ha
temps material, però és vera que hem obert la Comissió de
Reglament per coses molt petites i hauríem pogut parlar de més
coses, petites i que no ho són tant, perquè és la transparència...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Ara acab Sr. Presidenta, però crec que em pot donar fins als
2 minuts que ha donat al Sr. Rubio, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

No..., jo crec que..., acabaré ara.

Acabaré deixant aquest debat del filibusterisme
parlamentari. John Stuart Mill, deia que la lluita entre la llibertat
i l’autoritat era el tret que caracteritzava les diferents etapes de
la història. Llibertat i autoritat, avui nosaltres estam de la banda
de la llibertat, vostès de la banda de l’autoritat, perquè la regla
de la majoria, que és el fonament de la democràcia, pot produir
uns efectes negatius, vostès que tant recorren a aquest argument
de la majoria, quan una majoria de persones poden dedicar-se
a perjudicar o oprimir una minoria. És el que Stuart Mill,
pensador del liberalisme, amb el qual vostès, en teoria,
s’identifiquen, va denominar “la tirania de la majoria”.

La societat democràtica ha de crear, per tant, mecanismes
per evitar aquesta tirania. I amb aquesta lògica s’ha d’entendre
que el Parlament és el terreny de l’oposició, el Parlament és el
terreny de l’oposició, no és el terreny del Govern. El Govern ve
com a convidat a respondre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Acab amb això, Sra. Presidenta, i crec que a vostè també li
interessa molt.

En el segle XXI el Parlament també ha de ser el terreny de
la ciutadania, on el Govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet acabi.

EL SR. BONET I BONET:

...ve a respondre i assumeix que ha de donar avantatges a la
minoria, perquè si no és així, la democràcia està tergiversada.
Això seria una vertadera democràcia i aquest és el sentit de la
nostra proposició. El que hem tengut aquí, Stuart Mill supòs que
ho hagués definit, precisament, com una “tirania de la majoria”.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació. Votam.

Queda rebutjada per 33 vots en contra, 23 a favor i 1
abstenció.

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

Gràcies.
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