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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 3037/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llegat en compliment del Pla estatal
d'habitatge.

Primera pregunta, RGE núm. 3037/15, relativa a llegat en
compliment del Pla estatal d’habitatge, presentada pel Sr. Jaume
Carbonero i Malberti del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula, Sr. Diputat.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El plans d’habitatges són els
programes quadriennals d’ajudes de l’Estat a les comunitats
autònomes per tal de fer efectiu el dret constitucional a gaudir
d’un habitatge digne. Agafant per poder comparar els anys
complets de 2012, 2013 i 2014, li deman, Sr. Company, quin ha
estat en aquests anys el nivell de compliment del Pla estatal
d’habitatge?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carbonero, nosaltres el
que hem fet ha estat del pla d’habitatge que teníem quan vàrem
entrar, que era el que va del 2009 al 2012, anar a afrontar el
deute que ens vàrem trobar, que era de 41,3 milions d’euros, i
podem dir que ja n’hem pagat 26,7 i que esperam ara acabar de
pagar en qüestió de poc temps, poques setmanes, acabar de
pagar tot el que ens trobàrem damunt la taula.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula. 

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sr. Company, dades del ministeri: el 2012 hi havia 4.889
objectius pactats amb el ministeri i se’n varen finançar 2.116, és
a dir, un trist 43%, però se’n justificaren 0. El 2013 hi va haver
un canvi de pla i va entrar el vigor el pla 2013-2016, però la
signatura del conveni del Govern de Madrid amb el Govern
d’aquí per establir els objectius pactats no es va fer fins al
desembre de 2014 i l’aprovació de les corresponents
convocatòries es varen fer pel Consell de Govern divendres
passat, és a dir, que 2013, 0; 2014, 0, i 2015, per ara, 0.

Sempre contesta, ja ho ha fet avui, que ha hagut de pagar el
deute que nosaltres deixarem, i el deute del Palma Arena, de les
autopistes d’Eivissa, de l’opera, del metro, del Cola-Cao, qui el
va pagar?

La seva portaveu diu que feren aquests disbarats perquè hi
havia una gran demanda social. Si tan sensibles són a les
demandes socials, per què no han fet ni un sol habitatge públic
quan hi ha més de 5.000 famílies inscrites en el registre públic
de demandants?

És un altre tipus de demanda, no és veritat? Però atendre les
necessitats socials d’habitatge, d’instrucció pública, de salut, de
dependència, no és voluntari, Sr. Company, és obligatori, era el
seu deure, i bé que han atès les demandes dels sectors
empresarials, però de les obligatòries, de les de la gent
vulnerable que ho passa molt malament, d’aquestes n’han fugit.

Vostè, Sr. Company, i els membres del Govern són, en
paraules de Joaquín Sabina, uns fugitius del deure que deixen
els més febles en situació de colAlapse social.

(Remor de veus, alguns aplaudiments i se sent una veu de
fons que diu: molt bé!)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carbonero, jo no sé...
com vol que el catalogui a vostè, si un fugitiu que... allò de coje
el dinero y corre, allò que va fer, perquè jo em vaig trobar amb
un caramull de coses publicades sense un duro, sense un euro
dins al calaix, euros que havien vengut de Madrid que vostè
s’havia gastat amb els seus companys en despesa corrent,
aquells 41 milions d’euros els pagam amb doblers d’aquí, dels
ciutadans de les Illes Balears, perquè vostè se’ls va gastar...

(Remor de veus)

... se’ls va gastar amb coses que no tocava.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

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

Aquest és el seu llegat. El seu llegat ha estat aquest i ha estat
altres, ha estat... el seu llegat ha estat que vostè es va trobar 48
milions d’euros en el 2007 de deute i el va passar a 120 milions
d’euros. I sap on va pegar? Vostè va pegar a les fiances, em va
deixar les fiances les quals haurien d’estar legalment al 30% i
vostè me les va deixar a un 7,36%....

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci.

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

...aquest és un altre dels seus llegats.

Vostè va deixar factures sense pagar als proveïdors des de
l’octubre del 2010, aquest és el seu llegat.

I vostè em va fer una cosa que, a més, essent de la professió
sembla mentida que li passàs, vostè em va comprar un solar a
Campos que ens costa 23 o 24 milions d’euros, que el va
comprar per 19 milions i mig d’euros, vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

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

...vostè el va comprar per 19 milions i mig d’euros per fer,
suposadament, habitatges de protecció oficial i vostè...

(Remor de veus)

... i sap en quant el m’han taxat ara? En 7.700.000; és a dir,
vostè, que és un autèntic professional d’aquest tema, va fer una
operació que ha costat 11.700.000 euros a aquesta comunitat.
Aquestes coses són el llegat que jo em vaig trobar, Sr.
Carbonero.

Vostè va deixar un autèntic desastre, Sr. Carbonero.

Jo fa 25 anys que tramit ajudes per a gent, per a pagesos, per
a empresaris...

(Remor de veus)

... i mai no havia trobat el que vaig trobar dins la seva
conselleria, un autèntic desastre, Sr. Carbonero. Un any ens va
dur desembullar el que vostè havia deixat per allà dins.

Per tant, si vol que parlem de llegats,...

(Remor de veus)

... el millor llegat que podíem fer era agafar els habitatges
que no es venien, no com vostè que se’n va anar a comprar un
solar on hi havia 500 habitatges per vendre, idò agafar tot el que
no es venia de l’IBAVI i posar-ho de lloguer perquè la gent hi
pogués anar.

(Remor de veus)

La gent no volia comprar habitatges ni podia en aquesta
legislatura, el que necessitava era lloguer i això és el que hem
fet.

Moltes gràcies, Sr. Carbonero.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 3030/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures adoptades en matèria de transparència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 3030/15, relativa a mesures
adoptades en matèria de transparència, que formula el diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, la transparència i l’accés a la informació pública
i les normes de bon govern han de constituir els eixos
fonamentals de tota acció política. Quan les decisions dels
responsables públics es posen a la disposició de les persones,
quan els ciutadans poden conèixer en quina mesura els afecten
les decisions que es prenen, quan poden saber i conèixer com
s’utilitzen els fons públics o d’acord amb quins criteris actuen
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les nostres administracions i les nostres institucions, és quan
podem parlar d’una democràcia més plena, d’una democràcia
més completa, d’una millor democràcia, d’una democràcia més
perfecta. 

Tots els indicadors assenyalen que els països amb més
elevats nivells de transparència i normes de bon govern compten
amb institucions més fortes, amb institucions més sòlides que
afavoreixen el creixement econòmic i també afavoreixen el
desenvolupament social i, si aquesta és precisament la tendència
dels països del nostre entorn, sembla ser que a Espanya i en
particular a les Illes Balears no hem volgut quedar enrere, sinó
tot el contrari. 

Les dades que tenim, les dades que manejam així ho
demostren. A l’any 2010 una organització no governamental,
Transparència Internacional, va emetre el primer índex de
transparència de les comunitats autònomes espanyoles; dos anys
després, a l’any 2012, la mateixa organització va difondre el seu
segon informe, i a l’any 2014 va difondre el tercer informe i
amb aquest tercer informe la comunitat autònoma de les Illes
Balears aconsegueix un resultat que representa una millora
notable en relació amb l’avaluació que va fer inicialment a l’any
2010.

Per tant, entenem que hem de confirmar efectivament el que
dèiem, hem de confirmar tots els pronòstics, que la tendència en
matèria de transparència a les Illes Balears és una tendència a
l’alça. No obstant això, Sr. Conseller, ens agradaria conèixer el
seu criteri, el seu parer. Per tant, li formulam la següent
pregunta: quina valoració fa vostè, Sr. Conseller
d’Administracions Públiques, sobre les mesures adoptades en
aquesta legislatura en matèria de transparència?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado, el Govern
hace una valoración positiva, seguramente si se le pide la
valoración a la oposición diría que negativa, el Govern la hace
positiva, pero si cojemos el único dato objetivo que tenemos que
es la evaluación que hace Transparencia Internacional nos dice
eso, que hemos pasado del número 15 en el 2010, de ocupar el
puesto número 15 a ocupar el número 6 en el 2014. Por tanto, es
evidente que ha existido un avance y es un dato objetivo, este
avance.

Seguramente existe mucho más trabajo por hacer, existen
muchas más cuestiones en las que avanzar y en eso el Govern
coincide en que hay que seguir avanzando en la aplicación de
normas de transparencia. 

Nos hemos encontrado con una ley que se aprobó en el
anterior mandato, se aprobó precisamente en la última sesión
plenaria del Parlamento en la que el principal grupo
parlamentario, en ese caso estaba en la oposición, no fue... no
tuvo el soporte del principal grupo parlamentario, no existió un
consenso, faltaba incluso el informe preceptivo del Consell
Consultiu y este govern, a pesar de eso, ha intentado aplicar
todo lo previsto en la ley del 2011, encontrándose
evidentemente con algunas trabas de aplicación. También
intentó tirar adelante una modificación de esa ley que se paró en
el momento en que estaba en tramitación en el Congreso la ley
del Estado, que es norma básica del Estado y por este motivo se
esperó a la aprobación de la norma del Estado.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en
ese tiempo una propuesta legislativa...

(Remor de veus)

... en la que enmendaba y venía a reconocer que en la ley del
2011 pues existían evidentes mejoras y evidentes lagunas que
había que mejorar y el Grupo Parlamentario Popular, creo que
con buen criterio, admitió a trámite esta propuesta legislativa y
actuando con responsabilidad presentó una propuesta
alternativa, presentando propuestas que creo que son muy
interesantes como la reducción o la de legislar el número
máximo de altos cargos, establecer el programa de gobierno,
establecer límites a las dietas de los altos cargos, modernizar la
Ley de incompatibilidades de acuerdo con la jurisprudencia y,
desgraciadamente, no ha sido posible alcanzar un acuerdo en
este texto. Creo que queda mucho trabajo por hacer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias.

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

Creo y espero que se alcance un acuerdo en una materia tan
importante como la transparencia.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 3024/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a defensa dels drets dels consumidors i
usuaris de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 3024/15, relativa a defensa del
dret dels consumidors i usuaris de les Illes Balears, que formula
la diputada Sra. Margalida Serra i Cabanellas del Grup
Parlamentari Popular.

Té la paraula, Sra. Diputada.
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LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. Fa uns dies des de
la Direcció General de Salut Pública i Consum es va presentar
la memòria que fa referència a consum de l’any 2014. Cal
recordar que el 31 de juliol es va publicar la nova llei de consum
que actualitzava la Llei del 1998 la qual ja havia quedat una
mica desfasada. La nova llei recull i modernitza els canvis ja
introduïts en la legislació estatal i defineix un nou concepte de
consumidor introduint com a novetat la protecció al consumidor
vulnerable, que és la persona que per determinades
característiques es troba especialment indefensa en les relacions
de consum, com són els menors d’edat, la gent gran, els malalts
i discapacitats o qualsevol altre consumidor en situació
d’inferioritat.

Tenint en compte que la Direcció General de Salut Pública
i Consum va atendre durant l’any passat un total de 16.934
consultes, mitjançant el Servei d’Atenció al Consumidor posat
a l’abast dels usuaris de les Illes Balears, i que hi ha hagut més
reclamacions, més inspeccions i més casos resolts per la Junta
Arbitral de Consum respecte de l’any 2013, és per això que li
volíem demanar, Sr. Conseller, quina valoració fa de l’activitat
desenvolupada pel Departament de Consum de la Conselleria de
Salut en defensa dels dret dels consumidors i usuaris de les Illes
Balears? Moltes gràcies.

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. D’ençà que
vàrem aprovar aquí la Llei de consum, que alguns deien que no
serviria per a res i que ja dóna els primers fruits, que dóna més
seguretat en la protecció dels consumidors de les nostres illes i,
a més, és molt més clara quant al paper dels inspectors i de com
resoldre els conflictes i com sancionar en cas que no es
compleixin les normes de consum veim que els primers fruits ja
s’han produït en aquesta memòria de l’any 2014.

Vull destacar que ens els tres eixos que hi ha en el
Departament de Consum de la Direcció General de Salut
Pública i Consum, el primer de tots, d’informació i formació,
com bé vostè referenciava, han estat quasi 17.000 les consultes
que s’han fet en aquest departament, essent un increment
important respecte dels anys anteriors. I vull agrair a la gent que
amb manco recursos ha fet més feina i ha estat més resolutiva.

També, però, en el segon dels eixos, que és la resolució de
conflictes i reclamacions, on l’increment ha estat prop d’un 10%
respecte dels anys anteriors, també els principals grups de
reclamacions se centraven en temes de servei aeri, de telefonia,
d’internet, de reparació d’electrodomèstics, de lloguer de
vehicles i de transport marítim.

També, però, hem estat capdavanters en el control
d’inspeccions i supervisió del mercat, de fet hem engegat també
determinades campanyes autonòmiques, com puguin ser la
compra segura per internet i tot un conjunt de controls analítics
de productes, incrementant un 29% aquests controls analítics de
producte per evitar el frau i per potenciar la seguretat dels
consumidors.

Per tant, la satisfacció és màxima d’aquest departament i,
com dic, la seguretat jurídica dóna que també s’ha seguit
imposant les sancions a aquells que no ho feien bé, s’ha donat
la formació per intentar recanalitzar aquells processos que es
podien millorar, però hem estat també molt actius a la xarxa
nacional de les alertes perquè hem estat la tercera comunitat
autònoma que més n’hem elevades. Per tant, la satisfacció és
alta pel funcionament d’aquest departament i m’agradaria seria
agrair als professionals que han fet possible això.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 3027/15, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a funcionament de la Comissió Balear de
Medi Ambient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 3027/15, relativa a
funcionament de la Comissió Balear de Medi Ambient, que
formula la diputada Sra. Maria Virtudes Marí i Ferrer del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, en primer lloc, felicitar-lo perquè avui ens hem
despert amb una notícia que no és sinó jo crec que fruit de la
manera que ha tengut de funcionar la Comissió Balear de Medi
Ambient aquesta legislatura, amb criteris tècnics i jurídics. Avui
diu la premsa que el jutge ha sobresegut la denúncia que es va
formular fa uns mesos contra la conselleria, i diu, amb tota
claredat, que no hi ha indicis que s’hagi comès cap delicte. I diu,
a més, el fiscal que això és així perquè va ser la pròpia
conselleria la primera que va denunciar els fets ocorreguts a
Tagomago.

Esper i desig que els que tengueren l’agosarament d’anar als
jutjats avui demanin perdó a tots els treballadors de la Comissió
Balear de Medi Ambient, a la Sra. Lliteras i a vostè, em pareix
el mínim.

Això és el que passa quan les feines es fan bé, tot el contrari
del que veiem que passava fa quatre anys. Parlant d’herències,
fa quatre anys ens trobàrem 800 expedients aturats a la
Comissió Balear de Medi Ambient, això suposava una paràlisi
per a molts de projectes molts necessaris per a la nostra
economia i per a les nostres illes, però també recentment hem
conegut que no només la Comissió Balear de Medi Ambient es
dedicava a aturar projectes, que ho feia, sinó que a més resolia
els que se li plantejaven amb criteris polítics i no jurídics, i les
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conseqüències no són petites. El meu municipi, el municipi
d’Eivissa, avui pateix aquesta sí crec jo manera de funcionar
equivocada que era decidir en funció del color polític de
l’ajuntament qui necessitava avaluacions d’impacte ambiental
i qui no en necessitava.

El problema és que no paguen les conseqüències els que
varen prendre aquestes decisions, les conseqüències les paguen
tots els ciutadans, una possible paralització econòmica d’una
ciutat i una minva en la seguretat jurídica que ningú no vol.

Sr. Conseller, quatre anys després que li fes la pregunta de
com s’havia trobat la Comissió Balear de Medi Ambient li
demanaria que ens contàs com s’ha fet la feina aquests anys i
quina és l’herència que nosaltres deixarem, la qual estic
convençuda que serà substancialment diferent. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el primer que
li vull dir és que pot esperar d’asseguda si espera que ens
demanin disculpes, estigui tranquilAla que estic segur que no
serà així, de fet, segurament ens en posaran alguna més perquè
això és el modus operandi que veig que s’ha instalAlat aquests
darrers anys. Però jo li vull dir una cosa, n’estic ara i n’estava
abans ben tranquil i ben segur de la Comissió Balear de Medi
Ambient, en aquesta legislatura la Comissió Balear de Medi
Ambient fa informes mediambientals i no en fa de polítics, i
això a alguns els ha sorprès molt. 

Quan vàrem arribar a la conselleria nosaltres ens trobàrem
a la Comissió Balear de Medi Ambient 800 expedients, 800
expedients aturats, alguns dels quals del segle passat, i ho dic
perquè n’hi havia de l’any 95 i de l’any 96, del segle passat, i
estaven aturats per nassos polítics, perquè no agradaven els
projectes políticament, i això no pot ser.

Quan entram nosaltres començam a treure, començam pels
que tenien més de deu anys, després més de set, més de quatre
i ho hem netejat pràcticament tot durant la legislatura. En
aquests moments, ho vagi dir l’altre dia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci.

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

... ho vaig dir l’altre dia a la Comissió de Medi Ambient del
Parlament, tenim 307 expedients en tramitació dels quals n’hi
ha 234 pendents d’aportació de documentació i 36 es troben en
informació pública i n’hi ha 37 que es troben pendents de la
Comissió Balear de Medi Ambient, és a dir, 37.

Hem de dir que, generalment, tècnicament es diu que hi ha
un zero tècnic quan maneges expedients entre 200 i 400
expedients es considera que tenim un zero tècnic, nosaltres
estam dins aquesta dinàmica i començam a funcionar com ha de
funcionar la Comissió Balear de Medi Ambient, pensau que tots
els projectes passen per allà. Per tant, és l’òrgan important del
Govern on es poden aturar els projectes que a un no li agraden
políticament, i això és el que ha passat. 

Ha tret més de 1.200 expedients, però crec que és interessant
donar-vos una sèrie de xifres perquè ho vegeu i ho he resumit en
quatre exemples. Les línies elèctriques de baixa tensió a l’any
2008 necessitaven 27 mesos de mitjana de tramitació, a l’any
2014, 1,6 mesos. De 27 mesos hem passat a 1,6! Els
agroturismes necessitaven una mitjana de 25,7 mesos el temps
del Govern del pacte, el temps del Govern del Partit Popular 1,8
mesos, de més de dos anys a menys de dos mesos. Les
instalAlacions de residus necessitaven 21,6 mesos a l’any 2008,
ara en necessiten 2, en dos mesos estan tramitats. Aparcaments
per exemple, 27,5 mesos necessitaven l’any 2008, ara en un mes
i mig són fora.

Això només vol dir que amb la mateixa gent, pràcticament,
el que necessitaven era gent que confiés amb els funcionaris i jo
els agraesc la feina que han fet. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 3035/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a balanç d'educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta RGE núm. 3035/15, relativa a balanç en
l’educació que formula el diputat Sr. Nel Martí Llufriu del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Riera, quin balanç feis
d’aquests quatre anys de gestió de la Conselleria d’Educació i
on són les tan anunciades “autopistes de l’educació” que va
prometre el president Bauzá?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri Sr. Diputat, el balanç és de
molta feina, com a totes les àrees de govern. Hauria estat molt
millor si haguessin deixat qualque dobler en els calaixos, hauria
estat molt millor si haguessin aplicat vostès una mica d’equilibri
de les llengües en els projectes educatius. Però en general és
positiu perquè hem fet molta feina.
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S’han invertit 54 milions d’euros en infraestructures
educatives, això també són autopistes.

(Remor de veus)

S’han invertit recursos per a necessitats especials dels nins,
això també són autopistes. S’ha invertit en Formació
Professional la implantació dual. En generar esperança per al
trilingüisme front a la immersió que vostès varen aplicar.

Així que en general, el balanç és de molta feina i per tant, és
positiu.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Sra. Riera, açò no són autopistes, açò són nyaps! Les
autopistes de l’educació han estat l’autopista del caos que no ha
portat enlloc. Autopistes-rotondes, aquesta és la del TIL i de la
LOMQE, que no han fet més que donar voltes i voltes durant
quatre anys i perdre el temps. Han estat rotondes de l’absurd,
sense destí, sense horitzó, i justament l’educació el que
necessita és açò, horitzó i camins clars.

I açò ho diu tant la Universitat com la UNESCO, és parlar
de tres coses: és parlar de professorat, de formació, d’innovació,
del seu reconeixement. És parlar de recursos, reduint ràtios,
diversificant l’atenció. I és parlar d’estabilitat, de diàleg i de
consens entorn a uns mínims. En canvi vostès, Sra. Riera, han
fet tot el contrari, no es podia fer pitjor! Han romput el consens
del model lingüístic a l’escola. Han volgut modificar el model
d’escola per decret llei. Han governat de forma autoritària i
sectària. Han retallat professors i recursos. Tenen les escoles
que cauen. I sobretot, sobretot han insultat i menyspreat els
docents.

I ara volen implantar la LOMQE com van fer amb el TIL,
imposant, sense comptar amb els docents.

Jo avui no li demanaré la dimissió per la corruptela en el cas
Deyà, però sí que li deman que abans d’anar-se’n, aclareixi
algunes coses. Retirin els recursos en relació al TIL. Ajorni
l’aplicació de la LOMQE. I demani perdó, demanin perdó pel
mal causat i per l’herència que ens deixen. Aquí sí que demanin
perdó. De la resta, de les retallades, no es preocupin, d’açò ja en
tendrem cura nosaltres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sap què passa Sr. Martí? Que
vostès parlen de pau social i el que fan és crear crispació, vostès
parlen de llibertat i el que fan és imposar la immersió, vostès
parlen de millorar centres i sap què passa? Que hi ha centres que
tenen 30, 40 i 50 anys i no han fet mai res per millorar-los.

(Remor de veus)

Vol que li recordi la mobilització que es va fer per l’Institut
de Santa Eulàlia? L’hem fet nosaltres. Vol que li recordi Can
Marines? El quarter de Santiago que varen anunciar a Menorca
i no varen fer? O per exemple, l’Escola Nàutica Pesquera, o Es
Molinar? Sap què passa Sr. Martí? Que després som nosaltres
que venim i arreglam aquelles coses que vostès prometen a la
ciutadania i que després no fan.

Parla de retallades. Vol saber que aquest curs estam en un
nombre de docents equivalent a l’any 2011 quan vostès negaven
la crisi, o que tenim molt més personal en relació als nins que
tenen necessitats especials? Això li puc dir. Vol que li recordi
les manifestacions de l’any 2010 per les retallades que es varen
fer en educació amb el zapatazo? Idò això és el que li puc
recordar jo a vostè.

Sap què ha fet aquest Govern aquesta legislatura? Ha fet
molta feina, com li deia, molta feina, per la llibertat de l’elecció
de llengua, per al trilingüisme, per donar llibertat d’elecció al
primer aprenentatge als nins, per implantar la LOMCE que és
una llei bàsica que estam implantant i que avui presentam la
mateixa ordre d’avaluació de primària. Perquè nosaltres
complim les normatives bàsiques i el que feim és mirar per als
interessos generals d’aquesta comunitat. I això és generar
qualitat, això és generar confiança i això és generar una millor
educació per a aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 3038/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Isabel Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a compra del Rocamar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 3038/15, relativa a compra de
l’hotel Rocamar que formula la diputada Sra. Isabel Maria
Oliver i Sagreras del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller de Turisme, és la sisena
vegada que el Grup Socialista demana el mateix, com és que el
Consorci de la Borsa de Places que vostè presideix, va pagar
971.000 euros pel Rocamar, que s’havia d’esbucar? 971.000
euros que al final varen anar a parar a la butxaca d’un funcionari
de la Conselleria de Turisme, quan amb les condicions de runa
en què es va comprar el Rocamar, el preu era de 248.000 euros.
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Dit d’una altra manera, com és possible que el consorci que
vostè presideix pagués el sobrecost de 687.000 euros? Aquesta
és la qüestió que anticorrupció ha denunciat davant el jutge i per
això li deman com ho valora?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Oliver, com no pot ser
d’una altra manera, davant l’administració de justícia total
respecte. Ara bé, si em demanés valoració de la denúncia
signada per la Sra. Armengol, que té com a autors intelAlectuals
a vostè i a un altre diputat socialista, li diré que està plena
d’embulls, d’omissions i de mentides, que és el que normalment
vostès fan quan gestionen. I ara continuï llegint mentides.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. El Govern, qui s’autoqualifica de
transparent, el seu Govern, va rebutjar la comissió
d’investigació sobre aquesta obscura compra, on hagués pogut
aclarir tots els aspectes obscurs, que vostè diu mentides. El
Govern, qui braveja de bon gestor, va pagar un sobrecost de
687.000 euros pel Rocamar, un tudada descomunal de doblers
públics, ho miri com ho miri.

Sr. Martínez, el fet és que ha pagat l’esbucament dues
vegades, ja que el que va comprar estava en runa. Vostè, que
també és arquitecte, i que va veure l’estat en què es trobava el
Rocamar, no pot alAlegar desconeixement d’aquest fet, que el Sr.
Pere González Nebreda, descriu en el seu informe i que
qualsevol que hagués anat a veure-ho, hagués vist. No és
admissible gastar 900.000 euros després d’haver vist l’estat en
què es trobava. Quin director general era, quin conseller és que
eludeix les seves responsabilitats directes amb aquesta compra
i que s’amaga darrera la junta del consorci i dels funcionaris?

Perquè la responsabilitat és seva, Sr. Conseller, perquè
hagués pogut no comprar el Rocamar, no pagar aquesta
quantitat, però va impulsar aquesta compra, vostè era el director
general en aquell moment i hi va tenir un paper destacat, tal com
reflecteix l’acta de la junta del consorci de dia 28 de febrer de

2012, i això no són mentides, això són actes seves, on vostè
informa la junta del següent, vostè diu: “L’arquitecte Pere
González Nebreda estableix un cost de 971.000 euros, sense
declaració de ruïna, o de 289.000 amb declaració de ruïna”. I
això és mentida, Sr. Conseller, no es troba aquesta afirmació a
l’informe de taxació del Sr. Nebreda, el que diu el Sr. Nebreda
és que dels 971.000 euros s’ha de descomptar el cost de
l’esbucament, que són els 687.000 que vostè ha pagat demés, hi
hagi o no hi hagi decla...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Oliver, li ho deixaré molt clar,
el consorci sempre aquesta legislatura ha pres les decisions en
base a criteris i a informes tècnics i jurídics. No pot dir el
mateix vostè de la seva legislatura. I li tornaré dir que és així.

Miri, jo no he decidit absolutament res, perquè és un
consorci. Vostè el problema que té és que està acostumada a
decidir unilateralment...

(Remor de veus)

... tot el que vostè gestiona. Miri, em diu, em diu que el
consorci no havia de fer cas d’informes de tres funcionaris de
carrera i havia de fer cas d’un informe d’un taxador extern,
contractat a dit per vostè? És això què em diu?

(Remor de veus)

Però això és..., això és el món al revés, això és el món al
revés.

Escolti, miri...

(Petit aldarull)

...dins la compra del Rocamar l’única persona que ha pres
decisions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci.

(Continua la remor de veus)

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

...l’única persona que ha pres decisions unilaterals, polítiques i
personals, ha estat vostè. Vostè va decidir comprar el Rocamar,
i expliqui’ns, per favor, els secrets inconfessables que té vostè
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perquè l’any 2000 ja el va voler comprar amb doblers de
l’ecotaxa. Expliqui’ns-ho. Vostè va destinar 1 milió d’euros,
vostè, unilateralment.

(Continua la remor de veus)

Miri, tenc una...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, Sr. Conseller, un segon, Sr. Conseller, un
segon, és que jo el puc escoltar i supòs que tampoc no podrà
quedar al Diari de Sessions clar, perquè és que no el sent gens.
Per favor, silenci. Per favor, silenci.

(Se sent de fons la Sra. Oliver i Sagreras que diu: “... però
per favor!”)

És el torn d’intervenció del conseller. Per favor, silenci.

(Se sent de fons la Sra. Oliver i Sagreras que diu: “(...)
oposició amb l’hotel Rocamar? Però de què va, és ridícul!”)

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

Vostè, a dit, una resolució, vostè actuava unilateralment en
totes les decisions del consorci, una resolució de l’exconsellera
Barceló on ho diu ben clar, vostè actuava unilateralment, vostè
va decidir contractar a dit tres taxacions, i ara només n’hi
interessa una, una que és del mateix taxador que la passada
legislatura va contractar l’ajuntament de Palma per al Lluís
Sitjar i el Sayonara! Se’n recorden, del Sayorana?!, se’n
recorden? Eh?, Aina Salom, exconsellera socialista seva?

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

Per favor!, i vagi a veure els expedients, vagi’ls a veure que
li agradaran. Jo a vostè la conec de fa molt de temps, i sé com
fa feina, eh? Vagi a veure totes les taxacions que vostè va
utilitzar per gastar els doblers de l’ecotaxa i veurà que totes són
dos fulls i a dit, sense cap tipus de control dels funcionaris.

Moltes gràcies.

(Aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, per favor... Sr. Thomàs... Sr. Thomàs...

(Remor de veus)

Sr. Thomàs, el crid a l’ordre. Jo no sé què fa o deixa de fer.
Sr. Thomàs, per favor...

(Se sent una veu de fons que diu: “Estan histèrics, deixa’ls
fer; estan histèrics, els han de deixar fer. Estan histèrics.”)

I.7) Pregunta RGE núm. 3039/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a concentració de la comunitat
educativa.

Continuam. Setena pregunta, RGE 3039/15, relativa a
concentració de la comunitat educativa, que formula la diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
diputades. Sra. Consellera, avui, dia 24, la comunitat educativa
torna a mobilitzar-se en contra de la política de crispació del
ministre Wert i del president Bauzá. Voldria demanar-li si
coneix els motius d’aquesta protesta, i esper que tengui a bé
aquesta vegada respondre aquesta pregunta, ja que per tres
setmanes consecutives, alAludint problemes d’agenda, no ha
volgut venir a la Comissió d’Educació a respondre aquelles a les
quals està obligada pel Reglament del Parlament perquè no
s’havien contestat per escrit en el termini pertinent.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, bé que conec
els motius de la manifestació o de les opinions que es puguin
donar per la ciutadania en relació amb la LOMCE o en relació
amb l’aplicació de la política educativa, per suposat que sí,
perquè són proves d’una llibertat d’opinió, d’expressió, que
aquest govern precisament respecta, i la respecta perquè són
drets constitucionals. El que passa és que després el que
nosaltres feim és aplicar les lleis i aplicar el que diuen les urnes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, quan vostè vulgui. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. Miri, avui hi ha una vaga universitària i
concentracions a les tres illes, igual que a la resta d’Espanya, en
protesta del 3+2 de la reforma universitària, en contra de la
LOMCE i a favor del consens educatiu. Si la universitat no
havia estat prou castigada pels retalls en el finançament i en les
beques, ara li toquen les reformes dels plans d’estudis, reformes
fetes novament sense consens, com la LOMQE, i li diré que si
alguna cosa ha caracteritzat aquests anys de majoria absoluta del
seu partit és que s’ha governat d’esquena i en contra del sector
educatiu, sense cercar el consens, tan necessari, d’aquells que ha
d’aplicar la política que es dissenya des de les administracions.
Aquest ha estat el seu gran error, un error que patirà la
ciutadania i que ja està intuint amb l’empitjorament dels
indicadors educatius. 
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Esperam que per al bé de tots, però principalment de
l’alumnat, aquesta sigui la darrera legislatura que açò passa, i
que els equips que surtin de les properes eleccions redrecin
aquesta manera de fer coses. Però jo ja no ho veuré des d’aquí,
des de tan a prop. No vull finalitzar aquesta que serà la meva
darrera intervenció en el ple del Parlament sense dirigir-los a
tots vostès un comiat molt sentit i de tot cor, malgrat la duresa
dels debats d’aquesta legislatura, tant als membres del Govern
com als diputats i les diputades, com a la Mesa, a tot el personal
administratiu i de serveis de la casa, als lletrats per tota la seva
disponibilitat i el seu ajut, als periodistes també que ens
acompanyen dimarts a dimarts, a Olga, la traductora de signes,
i aprofit també per demanar disculpes pels meus errors, i
finalment per agrair als meus companys de grup i al meu partit
la confiança en la meva persona, que m’ha permès gaudir d’uns
anys apassionants a la política, en els quals he intentat,
probablement més malament que bé, treballar per aquella
societat millor per a tothom a la qual des de molt joveneta he
aspirat. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Consellera, per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo aprofit també per
desitjar-li també molts d’èxits en el seu futur. En tot cas li diré
que la nostra feina ara avui en dia és continuar gestionant
l’educació i continuar explicant les coses que es fan a la
ciutadania, perquè es vegin les coses que es fan a favor i en
benefici de l’interès general.

En relació amb el 3+2 i la LOMCE sap vostè que són
producte o resultat d’una normativa i d’unes polítiques
aplicades a nivell general a nivell estatal. Quant al 3+2 n’hem
parlat altres vegades, que és voluntari per a les universitats, que
permet d’aquesta manera que els graus només tenguin aquesta
durada de tres anys en aquelles carreres, en aquells estudis que
cada universitat pugui anar determinant que es pot fer una
aplicació més o manco progressiva, que el que es vol és acostar-
nos a Europa, donar més llibertat i mobilitat als estudiants, tant
als que venguin de fora com als nostres, que puguin sortir, més
expectatives de futur; aquesta és la finalitat realment. Per tant
donant un respecte a l’autonomia universitària també el que vol
és modernitzar aquests estudis.

En relació amb la LOMCE sap vostè que és una normativa
bàsica, i ho hem dit altres vegades, que es va aprovar l’any
2013, que va seguir tots els seus tràmits, es varen anar
incorporant alAlegacions i observacions per després aquell que
tenia la competència i la potestat per aprovar aquesta normativa
la va aprovar, i aquest govern, que té la competència i la
potestat per desplegar-la l’està desplegant, i és així com
funcionen en democràcia les coses.

Em parla i m’apelAla al consens. Jo li recordaré que en nom
d’aquest consens es va intentar fer un pacte educatiu, i l’any
2012 vostès es varen aixecar d’aquest consens i no varen
continuar parlant-ne. Per tant no em parli de consens. Jo li he
obert sempre els braços a parlar de consens, jo he estat sempre
disposada a parlar també amb vostès, sigui en comissió o fora
de comissió. La dinàmica parlamentària és la que és, però
sempre he obert les paraules per poder parlar amb vostè.

Jo amb el que em quedaré, en aquests segons que queden per
parlar amb vostè, és amb un balanç de legislatura, com li he dit
abans, en relació amb l’educació positiu per a la universitat.
Hem fet convenis importants per a la universitat, hem aprovat
beques pre i postdoctorals, dobles titulacions, beques per a
residències per a estudiants, i això és la política que fa aquest
govern, és la política popular d’intentar aconseguir l’equilibri i
uns millors interessos generals a la Universitat de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 3042/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transparència i bon govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE 3042/15, relativa a transparència i
bon govern, que formula la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta ha estat la legislatura del
fracàs en la transparència, justament quan a l’Estat en aquesta
legislatura s’ha aprovat la primera llei de transparència i quan
a les Illes Balears el Govern ha fet dos intents interruptus. Per
això li pregunt, Sr. Vicepresident, si estan vostès satisfets amb
el llegat que ens deixen a les Illes en matèria de transparència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sra. Costa, el legado que
dejaremos será un legado de absoluta transparencia y ajustado
a las más estrictas normas del buen gobierno. En cualquier caso
permítame que le haga una sugerencia, estoy muy convencido
que a ustedes precisamente no les vamos a dejar ningún legado,
porque los ciudadanos de esta comunidad autónoma han
alcanzado una gran madurez democrática y no van a dejar el
Gobierno en manos de quienes les causaron tanto sufrimiento.

Muchas gracias.
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies. Sr. Vicepresident, sigui prudent en les seves
afirmacions que això mateix deien els seus companys a
Andalusia dissabte passat i així els ha anat.

Bé, jo lament profundament que un tema tan seriós com
l’honestedat política, vostès se’l prenguin com el pito del
sereno, ens deixen una comunitat, un govern i el partit
majoritari, de moment, d’aquestes illes investigats per
corrupció, sí, Sr. President, tots investigats per corrupció, tots
vostès. Sent vergonya aliena que no sàpiguen rectificar, que no
sàpiguen demanar perdó a una societat maltractada per
delinqüents de la cosa pública, perquè sí, just ahir vàrem tenir
coneixement que s’ha conclòs la instrucció pel finançament
irregular durant 18 anys del Partit Popular al conjunt de l’Estat,
llavors diguin que són casos aïllats, 18 anys.

I aquí a Balears divendres novament se cita l’expresident
Matas per presumpte finançament ilAlegal del Partit Popular a
Balears, causa provocada per la comissió d’investigació de Son
Espases en la qual el Partit Popular ha exculpat a l’expresident
Matas. Sí, tots vostès aquí asseguts han exculpat l’expresident
Matas, vergonya!

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Si a tot això hi sumam que la seva llei de transparència és
com un nasciturus, és a dir, l’han concebut però no naixerà -
afortunadament-, només podem concloure que aquest govern ha
estat un fracàs i una estafa en polítiques de transparència i de
lluita contra la corrupció.

I un dels temes que ja vàrem advertir que podria ser un clar
malbaratament és el cas Rocamar, com aquí s’ha vist que ha
posat molt nerviós al conseller de Turisme. Idò bé, ja tenim un
nou cas d’aquest govern. En definitiva, només han fet una cosa
bé en transparència aquesta legislatura: retirar la seva proposta
de llei i reconèixer que en tenim una en vigor, la Llei de bon
govern, encara que no l’apliquen.

En definitiva, han enganyat tothom i avui escenifiquen el
pitjor d’aquest govern: la prepotència, que estan sols i per això
perdran la primera votació de tota la legislatura en el seu
encaparrotament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, gràcies.

LA SRA. COSTA I SERRA:

...de tancar la boca a...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicepresident, té la paraula.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. No me sorprende para nada
la argumentación que termina de hacer, Sra. Diputada, ustedes
llevan toda la legislatura intentando confundir y manipular a la
opinión pública; de todos los temas que ha planteado, de todos
absolutamente, si usted acude al Diario de Sesiones verá que
hemos dado cumplidas explicaciones de todo. Reiterarle que
este gobierno ha gobernado desde la más absoluta transparencia
y ajustado a las más estrictas normas del buen gobierno.

En cuanto a Vicepresidencia y Conselleria de Presidencia,
que es por quién usted se interesa, le diré que desde luego la
gestión que hemos hecho para nada se parece a la que ustedes
hicieron en la pasada legislatura. Se ha gobernado de una forma
transparente y cumpliendo estrictamente lo que establece la Ley
del buen gobierno.

Yo, en cualquier caso, lo que sí considero es que alguien de
ustedes sí que debería dar la cara y explicar qué hicieron ustedes
precisamente en la misma conselleria en la anterior legislatura
porque la información que está apareciendo un día sí y otro
también en algún medio de comunicación sobre el caso
Multimedia, la verdad es que nos tiene preocupados.

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu “I
Marivent, què?”)

Y el caso de Marivent también tendría alguien que dar
alguna explicación de lo que está sucediendo en los tribunales,
y este gobierno tiene en su haber por convicción unos excelentes
niveles de transparencia y me remito a los índices de
transparencia de las comunidades autónomas: cuando ustedes
gobernaron en el 2010 un 56,3% de transparencia; en este
gobierno, 2014, Gobierno del presidente Bauzá, un 93% de
transparencia. Creo que la diferencia de datos es concluyente.

(Remor de veus)
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Y, Sra. Costa, Sra. Costa, lecciones de transparencia...

(Se sent una veu de fons que diu “una altra pic?”)

... lecciones de transparencia y de buen gobierno ninguna y
menos ustedes que se han dedicado... que lo que tendrían que
estar es pidiendo perdón por todo el daño que han causado...

(Remor de veus)

...o que causaron en la pasada legislatura.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.9) Pregunta RGE núm. 3026/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució de les dades d'atur a les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta RGE núm. 3026/15, relativa a evolució de
les dades d’atur a les Illes Balears, que formula la diputada Sra.
Margarita Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sr. Diputada.

LA SR. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veim que alguns avui volen fer
valoració i ens sembla bé, i nosaltres també li demanam, Sr.
Conseller, una valoració del que ha estat i és el principal
objectiu d’aquest govern del Partit Popular: la reducció de l’atur
i la creació de llocs de feina. Ho va dir el president Bauzá
durant la campanya electoral fa quatre anys i ho ha demostrat.
El camí es demostra caminant i des de fa més de dos anys, és a
dir, més de la meitat de la legislatura, cada dimarts venim aquí
i demostram amb dades que hem donat una passa més en aquest
camí.

Fa gairebé quatre anys el Partit Popular va agafar una
comunitat autònoma que no és que no tengués rumb, sinó que
el tenia, un rumb fix i directe cap al fons, l’autodestrucció i la
fallida, i el Partit Popular va estar a l’alçada de les
circumstàncies, va fer una bona anàlisi de la situació, un bon
diagnòstic i va aplicar les mesures adequades per poder obtenir
els resultats que tenim, tot de la mà dels ciutadans, empreses i
treballadors, sense amagar-los en cap moment quina era la
situació real, ni abans ni ara.

I els mateixos que negaven la crisi econòmica, que foren
incapaços d’aplicar cap mesura amb un resultat positiu per al
mercat laboral, neguen ara també aquest canvi de tendència. I
saben on seríem avui si haguessin seguit governant a un ritme
de 69 llocs de feina destruïts cada dia? Seríem una comunitat
més pobra, més desigual i més injusta, les empreses seguirien
tancant i les persones febles serien encara més vulnerables. I ens
hi tornarien a dur, perquè continuen predicant aquelles mateixes
receptes que ja varen fracassar una vegada.

I ens queda molt per fer perquè cada persona a l’atur és un
repte per a aquest govern, però aquest és el nostre llegat: més de
20.000 persones més fent feina i més oportunitats per a tots i és
un honor formar part d’aquest canvi, de la recuperació de la
ilAlusió i de la política dels fets.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula el representant del Govern per
respondre. Sr. Conseller, quan vulgui.

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

Sra. Presidenta. Senyores diputados, Sra. Diputada, sí, lo ha
formulado al principio y ha sido clara, directa, vamos a hacer...

(Remor de veus i algunes rialles)

...vamos a hacer un balance de la evolución del paro, del
desempleo, de los puestos de trabajo que durante esta legislatura
se han recuperado después de cuatro años de trabajo intenso y
después de cuatro años de algo sencillo y claro que hablan las
políticas económicas: saber dónde hay que actuar y saber qué
hay que hacer.

Mire, para centrar esto, es sencillo, dar tres datos, tres datos
en el ámbito del desempleo, tres datos en el ámbito de la
afiliación y así se verá el balance de la legislatura.

El año 2007, junio del 2007, había 27.700 personas que no
tenían trabajo, dato SOIB; cuando dejaron... y el presidente
Bauzá cogió las manos de esta comunidad y se puso a trabajar
había 71.500 personas en paro. La cifra: más de 46.000 personas
habían perdido su puesto de trabajo en cuatro años, perdón en
dos, tuvieron otros dos para hacer algo, res.

¿Dónde estamos hoy? Pues ya en junio, en junio del año
pasado, junio del 2014 habíamos recuperado de esos 46.000,
12.000, y ese junio se habrán recuperado otros 12.000, por
tanto, en una legislatura de cuatro años se han recuperado la
mitad de los puestos de trabajo que se perdieron. Si nos vamos
a los datos de afiliación exactamente lo mismo, 500.000
personas afiliadas en 2007, 455.000 en 2014, 46.000 personas
que perdieron su puesto de trabajo. ¿Cuántos se han recuperado
en junio de 2014? Más de 12.000.

¿Cómo vamos a estar en junio del 2015? Pues habiendo
recuperado más de la mitad de los puestos de trabajo perdido. Y
esto es muy sencillo: políticas claras, pensar en lo que significa
precariedad que es no tener un puesto de trabajo y actuar para
tener un puesto de trabajo.

Por tanto, Sr. Presidente, enhorabuena por estos cuatro años
trabajando para recuperar puestos de trabajo. Sí, señores,
enhorabuena.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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I.10) Pregunta RGE núm. 3028/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament del Pla d'acció en
relació amb el producte d'art i cultura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta RGE núm. 3028/15, relativa a
desenvolupament del Pla d’acció en relació amb el producte
d’art i cultura, que formula la diputada Sra. Lourdes Bosch i
Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En els dos últims anys a les illes
s’han registrat més de 300 augments de categoria, la majoria de
4 a 4 estrelles superior. S’ha realitzat una inversió total a la
planta que ascendeix a més de 500 milions d’euros. S’han dut
a terme reformes a més de 350 establiments hotelers. S’han
solAlicitat més de 85 llicències per a agroturismes. El Pla de
reforma integral de la Platja de Palma és a punt de ser aprovat,
com el decret de desenvolupament de la Llei de turisme, que
compta amb el suport de tots els sectors i que per primera cop
recull les seves demandes històriques. S’ha reactivat la borsa de
places de Mallorca, que ha permès aprovar gairebé 40 projectes
proposats pels diferents ajuntaments, que suposen una inversió
de més de 20 milions d’euros en millora d’infraestructures
turístiques. Riquesa compartida, tots ens en beneficiam. 

Per fi les zones madures tenen una solució real. L’impuls
legislatiu ha permès que més de 12.000 places hoteleres de
Punta Ballena passin de 2 i 3 estrelles a 4 i 4 superior.

(Remor de veus)

Inversions milionàries a Magaluf. Un hotel de 5 estrelles a
la Platja de Palma; 2 de 4 i 4 estrelles superior a la Platja de
Palma. S’ha desenvolupat i posat en marxa l’Aparador Turístic
IntelAligent, el que ens situa com a pioners a nivell mundial en
tecnologia turística. I és que a diferència d’altres grups, hem
tengut un fulla de ruta marcada gràcies al Pla integral de
turisme, aprovat a l’inici de la legislatura. I la tenim també
definida per al període 2015-2025. Aquesta és l’herència que
deixa aquest Govern, podria continuar, però manca temps.
Diuen que les comparacions són odioses, però imprescindibles
quan has de triar qui durà el timó del turisme, del qual depenen
més del 60% dels llocs de feina de Balears. No són bromes, hi
ha qui vol fer experiments amb el nostre pa.

Sr. Conseller de Turisme i Esports, podria fer una valoració
del Pla d’acció desenvolupat els dos darrers anys en relació amb
el producte d’art i cultura? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com sap, l’art i la
cultura és un dels nous productes turístics del Pla integral de
turisme i la conselleria fa feina al llarg de l’any en la
planificació de totes aquestes accions promocionals que ens
permetin donar a conèixer tota l’oferta cultural que hi ha a les
illes i fer-ho en els principals mercats emissors.

El turisme cultural, com deim en el Pla integral, inclou l’art,
el patrimoni artístic i cultural, històric, arts escèniques,
esdeveniments culturals i rutes turístiques.

Pel que fa accions promocionals, l’aposta de la conselleria
pel producte cultural, queda reflectida l’any 2015 amb un
increment notable de les accions d’aquest producte dins les 159
accions que inclou el Pla integral. D’aquestes n’hi ha moltes de
transversals, però sis són específiques i una de les més
importants és l’assistència a la Fira ARCO que enguany s’ha
pogut fer per primera vegada. 

Aquests darrers anys també s’han celebrat quatre meses
estratègiques de turisme i art contemporani, perdó, dues d’art
contemporani i quatre de cultura, dos fòrums de turisme i art
contemporani i un fòrum de turisme i ciutats Patrimoni de la
Humanitat. L’any 2012 varen arribar quasi 6 milions de turistes
que varen fer qualque tipus d’acció cultural a les nostres illes i
l’any 2014 això s’ha incrementat en gairebé 1 milió de turistes.
Això vol dir que aquestes accions promocionals sí que donen els
seus fruits. I per nacionalitats, els turistes que més valoren la
nostra cultura, tradicions i producte turístic cultural són els
alemanys amb un 34%. Des de l’any 2009 el nombre de turistes
d’aquest tipus s’ha incrementat un 65%, la despesa un 33% i les
pernoctacions un 25%.

Per tant, pensam que és un producte que té un potencial molt
gran i que gràcies al canvi de promoció, a multiplicar per quatre
les accions promocionals que es fan, dona els seus fruits a
l’arribada i a la despesa. Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 3031/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en matèria d'infraestructures
a l'escola nàuticopesquera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 3031/15, relativa a actuacions
en matèria d’infraestructures a l’escola nàuticopesquera que
formula la diputada Sra. Aina Maria Aguiló i Garcias del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Presidenta. El Centre integrat de formació
nàuticopesquera, amb 142 alumnes, ofereix el grau mitjà
d’operació, control i manteniment de màquines i instalAlacions
de vaixells i el grau superior de transport marítim i pesca
d’altura. El centre també és l’únic homologat per impartir títols
i certificats d’especialistes marítims, com ara patró, portuari i
mariner de port.
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La ubicació del centre en el Moll Vell de Palma de
Mallorca, ha fet que al llarg dels anys hagi patit una important
degradació per mor dels efectes de proximitat a la mar. La
nostra comunitat autònoma, constituïda per un conjunt d’illes,
ha de tenir especial atenció a aquest tipus d’estudis i les
infraestructures constitueixen un element bàsic per al
desenvolupament d’aquests estudis.

És per això Sra. Consellera que des del Grup Parlamentari
Popular li feim la següent pregunta, ens pot explicar la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats quines actuacions
en matèria d’infraestructures té previst dur a terme el Govern a
l’escola nàuticopesquera? Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El Govern
de les Illes Balears ha aprovat una reforma completa del Centre
integrat de formació nàuticopesquera ubicat a Palma, on
s’invertiran 1,2 milions d’euros. És una inversió molt important,
resol una reivindicació tant dels alumnes com dels professors,
ja que el centre té una degradació molt important aquests darrers
anys. Per cert, és una d’aquestes reclamacions de fa molt de
temps, històrica i que aquesta legislatura es posarà en marxa
amb aquest Govern.

El projecte de rehabilitació s’aprofitarà per adequar l’edifici,
tant a la normativa d’accessibilitat, com a la normativa contra
incendis, a més de fer obres per millorar les condicions
d’habitabilitat i salubritat d’alguns espais i elements de l’edifici.
Es preveu la colAlocació d’un ascensor, l’execució d’un bany
adaptat, l’execució d’un vestidor adaptat, la modificació i
execució de les rampes adaptades necessàries, així com
l’execució de tres escales d’emergències noves i es colAlocaran
les portes d’evacuació.

Quant a obres d’habitabilitat i de salubritat, es preveu la
rehabilitació integral de les façanes. Refer de nou la coberta de
la torre i de la primera planta. Reparar desperfectes a la resta de
la coberta, canviar persianes, substituir part de les fusteries,
arreglar diversos elements estructurals. És a dir, tota una forma
completa que feia molts d’anys que es reivindicava i que ara
amb aquest Govern es posa en marxa amb 1,2 milions d’euros,
com els deia.

És un projecte important, fa anys que era necessari i pensam
que d’aquesta manera el Govern actua amb sentit comú,
inverteix quan hi ha disponibilitat pressupostària, que és ara en
aquest moment en què s’ha aprovat, no venem fum i això també
forma part del balanç de gestió d’aquesta conselleria i d’aquest
govern i, per tant, també és una herència positiva per al futur.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 3036/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llegat en atenció sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta RGE núm. 3036/15, relativa a llegat en
atenció sanitària 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. Avui en aquest darrer ple de la legislatura,
és moment de fer recompte i establir quina serà l’herència que
deixa el Partit Popular en salut. Per això li demanam, Sr.
Conseller de Salut, quin serà el llegat de la seva conselleria
durant aquesta legislatura en atenció sanitària?

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. El que li podria fer és balanç, parlar
de llegat sense que hagi succeït una mort i el testador no hagi...

(Remor de veus)

... no hagi emplenat el seu testament, no hi caben aquests
termes que vostès avui, de forma molt repetida, utilitzen.

Si li he de parlar de balanç, li podria dir que tenim un nou
hospital en funcionament, que amb vostès no hagués estat
possible. Hem aconseguit fer sostenible el sistema sanitari, hem
aconseguit fer més feina que mai i hem aconseguit posar noves
prestacions que de manera molt resumida li puc anunciar.

Per tant Sr. Thomàs, si haguessin continuat gestionant vostès
no vull pensar què succeiria ara i quin seria el balanç que podria
fer, però el que li puc dir és que els ciutadans tenen assegurada
la prestació sanitària en els mateixos termes que la tenen en
aquests moments i amb vostès estava en fallida i impossible de
continuar-se prestant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat té la paraula.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri Sr. Conseller, els ciutadans i ciutadanes i els
professionals sanitaris ho tenen molt clar, l’atenció sanitària ha
empitjorat amb la gestió del Partit Popular, 20.000 ciutadans ja
no tenen targeta sanitària ni assistència sanitària normalitzada.
A Alpha Pam sempre el recordarem.

Una taxa per l’emissió de la targeta sanitària; un impost mal
dit cèntim sanitari; ha tancat els centres de salut a les cinc i
mitja; ha imposat copagaments, per primer cop els nostres
pensionistes paguen pels seus medicaments i els han recaptat
més de 10 milions d’euros a la nostra comunitat, i tots els altres
copagaments el Partit Popular no els vol derogar, continuen
vigents.

Si amb això no n’hi ha hagut prou, han eliminat el Defensor
de l’Usuari, han derogat el Decret de garanties de demora i,
malgrat gastar l’any 2014, 30 milions en concertació privada i
quasi 3 milions en peonades, presenten unes llistes d’espera
demolidores, més de 100.000 persones en llistes d’espera: de 51
a 114 per a una espera quirúrgica; de 30 a 102 per a una
consulta amb l’especialista i 168 dies per a una prova
diagnòstica.

I també ens deixa altres herències, 1.351 professionals
manco, una rebaixa del 32% de la carrera professional,
l’augment a 37 hores i mitja o la llevada de prestació sanitària
econòmica per ITE .

I quina és la percepció dels ciutadans? Els que pensen que
han empitjorat les llistes d’espera, l’atenció hospitalària i la
primària es multipliquen per tres durant aquesta legislatura,
segons el baròmetre sanitari. El seu diagnòstic ha empitjorat
molt, el deixen amb un pols dèbil i intermitent, i aquest és el seu
llegat, la seva herència.

Mirin cap a Andalusia i comencin a fer les maletes, el seu
temps ja és història i els ciutadans no volen patir...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. És vostè un diputat tan inconscient,
tan inconscient que em parla d’Andalusia. Li he dit que hem fet
un nou hospital com Can Misses, sap quants d’hospitals tenen
aturats, alentits i promesos o iniciats a Andalusia? Onze, puc
anomenar-los-hi: Hospital Campus de la Salud de Granada,
Hospital de Cazorla, Hospital de Aracena, Hospital Costa del
Sol, Hospital de Écija, Hospital de Lebrija, Hospital de (...),
Hospital de La Línea, Hospital de Guadalorce, Hospital de La
Ronda, Hospital Materno Infantil; prometen, després no poden
pagar i ho han d’aturar. Inconsciència, Sr. Thomàs, aquest és el
seu model. Se centra en Andalusia i aquí hagués passat el

mateix: Can Misses no seria una realitat igual que no són realitat
aquests onze hospitals que a Andalusia no han pogut fer.

(Remor de veus)

Aquí hem ajustat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

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

Vergonya la que vostè hauria de tenir per fer aquestes
afirmacions i després veure quins són els fets a Andalusia, Sr.
Thomàs.

Aquí hem salvat el sistema sanitari, hem ajustat el
pressupost que vostè tenia desfasat i hem intentat gestionar amb
seny perquè les pròximes generacions ho puguin veure.

A més, Sr. Thomàs, no hi ha ningú que no sàpiga que per
arreglar les situacions que vostès ens deixen empantanades ha
de venir el Partit Popular per arreglar-ho. És vera que vàrem
haver de prendre mesures tan impopulars com imprescindibles
i necessàries que vostès no varen ser capaços ni de reconèixer
ni de posar-hi fil a l’agulla.

Per tant, lliçons de vostè cap ni una i a Andalusia onze
hospitals sense fer, aquí Can Misses ja està operatiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 3032/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució del finançament a curt termini.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 3032/15, relativa a evolució
del finançament a curt termini, que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, último pleno de la legislatura, un buen
momento para hacer balance de la trayectoria del Govern a lo
largo de estos cuatro años. Recordemos dónde empezó la
legislatura, una comunidad autónoma que se endeudaba a ritmo
de 1.300 millones al año, que se financiaba a las espaldas de los
proveedores que cobraban, cuando lo hacían, a más de 500 días.
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Hagamos memoria y recordemos los primeros plenos
cuando las personas del tercer sector se agolpaban a las puertas
de este parlament para reclamar el pago de las ayudas que el
gobierno saliente le había dejado a deber. Pero definamos tercer
sector, entidades del ámbito social, las personas que vimos aquí
fuera eran personas discapacitadas, personas con síndrome de
Down, personas con dependencia. Todo ello para que venga
después la oposición aquí a decir, sin vergüenza alguna, que
ellos son los que piensan en las personas cuando dejaron
literalmente tiradas a las personas más necesitadas de nuestra
sociedad.

Este ha sido el govern que ha afrontado todas las deudas que
se encontraron al llegar a las consellerias. Su conselleria en
2011 era un santuario donde peregrinaban todos los proveedores
con facturas pendientes desde hacía años. Este ha sido el govern
que ha desacelerado el brutal ritmo de endeudamiento que
llevaba nuestra comunidad autónoma, que iba de cabeza al
precipicio. Este ha sido el govern que con sus políticas ha
ahorrado muchos millones de euros a todos los ciudadanos de
las Islas Baleares. Este ha sido el govern que ha revertido una
situación de desconfianza e incertidumbre por una situación de
credibilidad, de certidumbre y de confianza. 

En relación a la financiación, que por cierto por mucho que
la oposición se empeñe no es sólo recibir dinero para gastárselo,
sino que también implica gestión de los recursos, aumento de
los ingresos, y por ello le quiero preguntar hoy, Sr. Conseller,
¿cuál ha sido la evolución de la financiación a corto plazo?
Muchísimas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Mercadal. Yo ahora
le escuchaba lo que usted comentaba y pensaba en Andalucía y
pensaba que, efectivamente, todo esto que usted ha puesto de
manifiesto y que ha hecho este govern lo hemos hecho porque
aspirábamos a más y algunos hoy sólo aspiran a repetir lo de
Andalucía, y si sólo aspiran a eso lo que pasará en mayo es que
nosotros repetiremos también nuestros resultados.

En materia de corto plazo, la financiación a corto plazo
responde a las necesidades transitorias de tesorería. El problema
que teníamos, y que seguimos aún teniendo, en nuestra
comunidad es que el corto plazo se ha convertido en una
financiación, en parte, estructural de la comunidad autónoma,
cada año tenemos que renovar las líneas de corto y no es
correcto, teníamos corto plazo en algunas empresas públicas de
nuestra comunidad que financiaban inversión. Eso no lo hace
ninguna empresa del mundo.

En el 2010 se concertaron pólizas de crédito, pólizas de
corto por valor de 441 millones de euros y se pagó un tipo de
interés del 2%. En 2011, en marzo de 2011, sólo se pudieron
concertar 321 millones de euros y se pagó un interés del 4,48.
Es decir, en 2011, un año después se habían perdido 120
millones de financiación y además la financiación obtenida

pagaba el doble de intereses. Este es el fruto de la falta de
credibilidad de la política económica en esta comunidad. 

Y la semana pasada adjudicamos las líneas de corto plazo,
que para los que no entienden no son 900 millones, adjudicamos
las líneas de corto plazo, recibimos ofertas de las entidades
financieras por valor de 545 millones de euros y sólo firmamos
500 millones. Es decir, hemos renunciado a concertar crédito a
corto por valor de 45 millones. Y hemos pactado un precio del
0,5% en intereses. Este es el fruto de la credibilidad de la
política económica de este govern.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 3025/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conclusions de la primera
fase de l'Estudi de connectivitat aèria nacional de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 3025/15, relativa a
conclusions de la primera fase de l’estudi de connectivitat aèria
nacional de les Illes Balears, 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 tratado la conectividad aérea como una de sus grandes
prioridades consciente de su gran importancia, trabajando
intensamente por el desarrollo del transporte aéreo y sus
infraestructuras en nuestra comunidad debiendo tenerse en
cuenta que se trata de una competencia estatal y de un sector
liberalizado con control. Este intenso trabajo ha dado sus frutos.
Así algunos de los objetivos conseguidos han sido la
universalización del descuento de residente; la reivindicación de
la necesidad de desarrollar la cogestión aeroportuaria; la
creación del Comité de Coordinación Aeroportuaria y la
constitución de los comités de desarrollo de rutas de los
aeropuertos de nuestra comunidad y sus planes bianuales; la
bonificación de tasas aeroportuarias e introducción del concepto
de meses valle; congelación de tasas aeoroportuarias; puesta en
marcha de la OSP Menorca-Madrid, reivindicación histórica
cumplida; creación del Observatorio de Precios y mejora de la
OSP interislas.

A nivel parlamentario también, conscientes de su
importancia, desde el Grupo Popular propiciamos la creación,
por primera vez, de una ponencia de estudio de la situación del
transporte aéreo en nuestra comunidad. Tras un acuerdo inicial
los grupos de la oposición pasaron a dilatar y a obstaculizar el
desarrollo de la ponencia, demostrando una falta de interés. Se
aprobó un amplio plan de trabajo, y tras diversas sesiones los
grupos de la oposición anunciaron que la abandonaban, como
han hecho en otras ponencias, intentando poner en entredicho
todo el trabajo hecho, sólo por conseguir un simple titular de
prensa. Ante esta lamentable situación no tuvo mucho sentido
continuarla.
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Por otra parte, en esta misma línea, para conocer los datos
reales y clarificar especulaciones interesadas de algunos, el
Gobierno ha tramitado un estudio de conectividad aérea relativo
al tráfico nacional, teniendo ya su primera fase en marcha. Por
ello, debido a la importancia de conocer sus resultados y sus
datos aquí, en sede parlamentaria, Sr. Conseller de Turismo y
Deporte, le formulo la siguiente pregunta: ¿Podría explicar
cuáles son las principales conclusiones de la primera fase del
estudio de conectividad aérea nacional de las Illes Balears
realizado recientemente? Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com diu la primera fase
fa referència a l’evolució del trànsit 2004-2014, i les principals
conclusions són aquestes: pel que fa a les principals rutes en
termes de quota de viatgers des de l’aeroport de Palma són
Madrid i Barcelona, amb un 27% cadascuna, i València amb un
7,5%. Des d’Eivissa són també Barcelona amb un 39%, Madrid
amb un 28% i Palma amb un 17,5%. Pel que fa a Menorca
Barcelona representa el 53%, Palma el 20% i Madrid el 19%. 

En relació amb l’evolució d’operacions el decenni 2004-
2014, s’ha registrat un descens del 20%, que contrasta amb el
7,6% d’increment de passatgers en la mateixa etapa, ja que ha
crescut notablement el nombre de viatgers per operació.
L’explicació d’aquest fet és la tendència de les companyies
aèries a optimitzar l’ocupació de les aeronaus, que són més
grans.

Pel que fa a tarifes mitges actualitzades segons IPC, a nivell
global han experiment un clar retrocés amb una caiguda del
18%. L’aeroport de Palma és el que ha experimentat menys
descens d’aquestes tarifes, amb una baixada del 12,6%. La
baixada de tarifes a Eivissa és més significativa, on ha arribat al
25%; i a Menorca el descens de les tarifes ha estat d’un 26,6%.
Això no lleva que en moments puntuals, com hem dit sempre,
en què s’incrementa la demanda, com ponts i festes, els preus
pugin notablement.

I per acabar, el comportament del nombre de passatgers en
els viatges nacionals i entre illes és diferent segons cada illa. A
l’aeroport de Mallorca la tendència ha estat diferent perquè s’ha
perdut un 8% de viatgers al passar de 5,5 milions el 2004 a 5
milions el 2014; a l’aeroport d’Eivissa, durant la dècada de què
parlam, el nombre de passatgers nacionals ha crescut un 50%,
ja que s’ha passat d’1,5 a 2,3 milions; i a l’aeroport de Menorca
l’increment de passatgers ha estat del 30% al passar de 935.000
l’any 2004 a 1.215.000 l’any 2014. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 3029/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aprovació del Catàleg farmacèutic de les
Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 3019/15, relativa a aprovació del
catàleg farmacèutic de les Illes Balears, 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, avui,
que tant agrada parlar de llegats en aquesta cambra
parlamentària, una de les coses que es va trobar el govern del
Partit Popular va ser un concurs d’oficines de farmàcia que
estava sub iudice, que estava impugnat, concretament el darrer
concurs que va fer el pacte, i que recentment un sentència del
Tribunal Suprem ha condemnat l’administració del pacte perquè
efectivament aquell concurs estava mal fet. Amb aquesta
situació el govern del Partit Popular va considerar necessari
regular per llei l’ordenació farmacèutica per tal que fos
l’administració pública d’ofici la que tregui a concurs les
oficines de farmàcia de les Illes Balears, una situació que era
absolutament necessària, donada la inseguretat jurídica amb què
ens trobàvem.

Serà ara, per tant, i per primera vegada l’administració
sanitària la que cada quatre anys tregui a concurs públic la
totalitat de les oficines de farmàcia, una exigència que a més
també demanaven els professionals i el mateix colAlegi. Crec
que han estat molt adients l’esforç i la feina feta per la seva
conselleria per a l’elaboració d’un decret llei, perquè era
necessari i era urgent aprovar aquesta normativa, i que després,
amb un tarannà i amb una voluntat de consens, va ser tramitat
com a llei ordinària en aquesta cambra parlamentària per tal que
tots els grups parlamentaris poguessin fer les seves aportacions.
Hi va haver un ampli consens, hi va haver, per tant, suport de
pràcticament la totalitat de la cambra parlamentària en aquella
normativa, i per això li volem donar l’enhorabona.

A més a més l’altre dia es va aprovar, Sr. Conseller, el
catàleg de les oficines de farmàcia, i ens agradaria saber, Sr.
Conseller, quina és la valoració que vostè fa del nombre
d’oficines de farmàcia que surt dins aquest catàleg.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com vostè bé
deia, durant els mesos de febrer i març s’han tancat tots els
processos judicials iniciats a rel del darrer concurs, i que
afectaven decisions de l’anterior govern. Ha estat el Tribunal
Suprem que ens ha fet arribar aquestes dues darreres sentències,
i per tant ara tenim la seguretat jurídica de com s’ha de
convocar aquest nou concurs. Però a més, i referint-nos al tema
de la proposta de catàleg que nosaltres hem llençat, i que ara
esperam tenir les alAlegacions per part dels ajuntaments
implicats i dels farmacèutics implicats i que volem resoldre per
acabar aquesta legislatura amb el concurs més gran d’oficines
de farmàcia d’ençà de l’any 98, el que teníem clar és que
havíem de fer una planificació real i que s’havia de recuperar la
planificació per part de l’administració. 

Ens vàrem trobar una planificació feta per set farmacèutics
a títol individual i dues peticions de dos ajuntaments. Ens vàrem
trobar un concurs ja convocat, que com dic ara hem rebut les
darreres sentències, i aquest concurs no va treure ni la totalitat,
ni de bon tros la majoria de les farmàcies autoritzades, perquè
veien que no era possible treure-les, però a més no varen tenir
la valentia per arreglar el problema d’arrel. 

Fan referència en diferents preguntes a Andalusia. Andalusia
ha estat més de deu anys a adjudicar les oficines de farmàcia
que l’any 2003 varen treure a concurs. Aquell és el model
socialista, i nosaltres vàrem proposar una planificació real que
ens dóna 17 oficines de farmàcia a Mallorca, 2 a Menorca, 19
a Eivissa i 1 a Formentera, i a més vàrem treure uns criteris per
evitar l’especulació individual de determinades persones que de
manera singular volien danyar el colAlectiu. 

Per tant recuperam la planificació per part de
l’administració, posam el ciutadà com a eix central, i treim les
oficines de farmàcia que són necessàries en base a una
planificació real. Ens trobàrem, com dic, 54 oficines de
farmàcia planificades per farmacèutics a títol individual, hem
planificat quines són les necessitats reals, hem pres les mesures
per tal d’evitar l’especulació, i per tant hem fet totes les passes
per convocar el major concurs amb seguretat jurídica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 3033/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a balanç de la situació
econòmica de les Illes Balears al llarg d'aquesta legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 3033/15, relativa a balanç de la
situació econòmica de les Illes Balears al llarg d’aquesta
legislatura, que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, avui,
darrer plenari de la legislatura, és un bon dia per fer balanços.
N’hi ha que presenten balanços negatius, i n’hi ha que ho poden
fer en positiu. Per exemple, si l’any 2011 haguéssim demanat un
balanç sobre la situació econòmica de les Illes Balears tots els
indicadors, absolutament tots, eren pitjors que l’any 2007, no
només pitjors, sinó negatius: recessió econòmica, augment
mensual de les xifres de l’atur, tancament d’empreses, caiguda
d’ingressos, dèficit desbocat, endeutament duplicat. Això era un
balanç totalment negatiu, unes Illes Balears pitjors; era la cara
de la crisi, la cara de l’atur, la cara de la fallida de
l’administració. Això sí que era un malson a les nostres illes.

Quatre anys després, l’any 2015, el balanç és positiu:
creixem econòmicament, duim més de dos anys i mig generant
ocupació neta, davallam l’atur, un any i mig generant ocupació
neta, augmenta la recaptació per ingressos gràcies a l’activitat
econòmica, es creen empreses, augmenten els autònoms, s’ha
controlat el dèficit i l’endeutament és exclusivament el deute
comercial més el dèficit. És la cara de la feina, de la recuperació
econòmica i sobretot és la cara de la supervivència dels serveis
públics. Balears està millor.

Avui es qüestiona en aquest plenari si els serveis públics són
o no dolents. Fa quatre anys recordem que duien el cartell de
tancats; avui no només estan garantits, sinó que cada dia el
pressupost cada any augmenta la seva dotació. 

N’hi ha que tenen credibilitat per demanar pel balanç d’una
legislatura i n’hi ha que no recorden moltes coses i avui el Partit
Popular de les Illes Balears representat pel seu grup
parlamentari té la satisfacció de poder demanar, des de la
credibilitat i la consciència tranquilAla, pel balanç del Govern de
José Ramón Bauzá en matèria econòmica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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, hace unos
minutos hablábamos de las cifras de desempleo, las cifras de
desempleo son la consecuencia de una política económica
acertada o las cifras de desempleo, de pérdida de puestos de
trabajo, también son consecuencia de una política económica no
acertada. 

Hoy estamos mejor, com usted dice, mucho mejor que en el
2011, pero además hoy hay una esperanza: que mañana sabemos
que vamos a estar mejor que ayer y dentro de un mes vamos a
estar mucho mejor que hace un mes, hoy se puede decir eso,
hace cuatro años se decía que el mes siguiente podíamos estar
mucho peor.
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(Remor de veus)

El balance es sencillo: tener claro una hoja de ruta y tener
claro el foco que era disminuir las cifras de desempleo y trabajar
para una sociedad que había perdido la esperanza. Eso se centró
como bien cada uno de nuestros compañeros, cada uno de los
consellers, el trabajo de los consells, de los ayuntamientos, se
centró en tres líneas muy claras: reformas adecuadas para poner
a la Administración donde corresponde, para actuar en la línea
que corresponde y para incentivar la inversión privada y crear
puestos de trabajo, poner a la Administración donde
correspondía, pagar a nuestros proveedores porque eso estaba
lastrando nuestra economía, eso estaba también mandando
personas a las listas de desempleo, muy bien lo ha explicado el
conseller de Hacienda, donde ha definido cómo nos
apalancábamos, cómo eran las cifras de endeudamiento y con
qué tipos y a qué tipos nos podíamos financiar si podíamos
financiarnos en estos momentos. 

Hoy estamos en otro mundo. Hoy se puede financiar a tipos
de los mejores y a tipos en donde la economía no va a estar
lastrada por la financiación. Y por supuesto el ajustar el déficit,
situar a la Administración donde corresponde y trabajar para la
ciudadanía en el ámbito en que nos corresponde, no intervenir
en la economía porque la intervención provocó deuda con
proveedores, no pagar a proveedores y lastrar un crecimiento.

En el 2012, ya la economía a finales del 2012 ni crecía ni
decrecía, pero había muchos desequilibrios; en el 2013 nuestra
economía empezó a crecer unas décimas tirada por sectores muy
específicos, en el 2014 nuestra economía ha crecido al 1%, ya
todos los sectores están trabajando para crear puestos de trabajo
y todos los sectores tienen un recorrido y vuelven al equilibrio
dónde tenían que estar. Y en 2015 vamos a doblar las cifras de
crecimiento que hoy las estamos marcando en 2.1, pero que
tenemos claro que evolucionando como está evolucionando la
economía estos dos meses el crecimiento será mayor. Por tanto,
mayor puestos de trabajo y generación de economía (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 3034/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a balanç de legislatura.

Dissetena pregunta RGE núm. 3034/15, relativa a balanç de
legislatura, que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta
del Grup Parlamentari MÉS.

Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, vostè haurà presidit
el govern més inepte, més ineficaç i més mal gestor en molts
d’anys.

Sr. Bauzá, vostè ha governat a cop de decret llei, amb total
manca de consens i de diàleg. Els professionals de la sanitat són
els que han aguantat la sanitat perquè, si no, si fos per vostès, no
s’aguantaria. En lloc d’autopistes d’educació, som els líders en
retallades educatives, el seu projecte estrella ha fracassat, el
TIL. Els proveïdors han cobrat gràcies a l’endeutament. La
reestructuració de l’Administració la pagarà el pròxim govern
perquè totes les sentències les perden, amb els acomiadaments
dels treballadors; els salaris han baixat; el treball de qualitat ha
desaparegut; s’han incrementat les desigualtats socials; s’ha
incrementat la pobresa; a Madrid vostès han estat un zero a
l’esquerra, submissió total, no han aconseguit ni inversions ni
cogestió aeroportuària ni règim especial ni finançament, i
acabam la legislatura amb el 3% i amb el finançament ilAlegal de
la seu del Partit Popular.

Ja li ho vaig dir una vegada, Sr. Bauzá: la prioritat del
Sr.Bauzá és únicament i exclusivament el Sr. Bauzá; ja li ho
vaig dir una vegada: haurà estat el pitjor president, el pitjor
gestor de les Illes Balears.

Realment fa un balanç positiu d’aquesta legislatura?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Barceló,
celebram avui el darrer debat de la legislatura i entenc que vostè
em demani un balanç ja de la legislatura, però li he de dir que
encara falten dos mesos per acabar la legislatura i que aquest
govern continuarà fent feina des d’ara fins al darrer minut,
precisament perquè es la nostra responsabilitat i també perquè
és el que ens varen demanar els nostres ciutadans. 

Miri, ha estat una legislatura difícil i complicada, hem hagut
de prendre les decisions més difícils de la història de la
democràcia com a conseqüència que hem viscut la pitjor
situació de la història de la democràcia. A l’inici de la
legislatura el futur era fosc, era negre; ara -i ho dic amb tota la
prudència del món i sense cap triomfalisme- estic segur que el
futur de les Illes és molt millor que a l’any 2011.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, hi ha una imatge que exemplifica molt el que
ha passat aquesta legislatura: AENA ara ha posat un passadís
que crea distincions, desigualtats entre uns ciutadans i altres, la
reacció del seu govern no només ha estat deixar imposar això,
és que ni tan sols ha sortit el conseller de Turisme a criticar-ho,
a demanar que això no succeeixi.

Evidentment aquest relat quadra molt amb el relat del Partit
Popular, al qual ja li agradaria que hi hagués passadissos VIP,
i alerta si vostès continuen governant, la qual cosa supòs que no,
a les escoles o fins i tot als hospitals. Aquest és el seu model, Sr.
Bauzá.

Per sort, però, efectivament, queden, dos mesos no, tres de
govern, per desgràcia encara, però avui sí que hi ha una bona
notícia, avui és el seu darrer plenari parlamentari com a
president, Sr. Bauzá, perquè el millor de tot d’aquesta
legislatura és que ja s’acaba, Sr. Bauzá, això és el millor de tot.
I evidentment n’hi haurà uns altres que ara vendran i
evidentment...

(Remor de veus)

... faran un altre govern, s’haurà acabat aquest govern
d’ineptes, de mal gestors i d’ineficàcia total i absoluta, Sr.
President.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern. Sr. President, si vol
respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Lament que la imatge amb
la qual es quedi vostè sigui la imatge d’AENA, jo em qued amb
la imatge de mils, de cents de persones que eren aquí fora el
primer dia quan vàrem arribar, perquè aquesta imatge a mi no
se m’oblidarà...

(Alguns aplaudiments)

Entenc que a vostè no li agradi més que emprar la política
no per entendre que hi ha coses que ha fet segurament bé aquest
govern, des del meu humil punt de vista, però vostè tot el que
empra és negatiu amb rèdit electoral.

Miri, quan vostè nega els motius per a l’optimisme, quan
vostè nega com s’ha recuperat l’economia i la feina en aquesta
comunitat no nega la feina d’un govern, nega la feina, l’esforç
i el sacrifici de molts de mils de persones que s’han sacrificat
per arribar aquí.

Miri, jo li he dit que sempre hi ha molts de motius que em
poden permetre fer aquesta afirmació: que estam millor que a
l’any 2011, però n’hi diré un, només un, sé que no li importa,
però jo li ho diré, que és el més important per als ciutadans:
trobar un lloc de feina.

Jo no vull imaginar ni vull pensar el que haguessin fet vostès
si haguessin participat d’un govern que pogués dir que duim 28
mesos baixant l’atur o 22 mesos generant ocupació neta. No sé
què haguessin fet ni les camisetes que haguessin duit cada
setmana si no haguessin destruït cada dia 69 llocs de feina i sí
haguessin signat cada dia 131 contractes indefinits.

Sr. Barceló, miri, la millor situació, el millor que ens pot
passar a tots és que vostès continuïn fent eslògans, fent discurs
i sobretot fent propostes que no arriben enlloc perquè,
simplement, no són perjudicials per a ningú. El millor que ens
pot passar és que el Partit Popular continuï gestionant, en
definitiva, que continuï governant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.18) Pregunta RGE núm. 3040/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a president i proximitat
ciutadana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta RGE núm. 3040/15, relativa a president
i proximitat ciutadana, que formula la diputada Sra. Francesca
Lluch Armengol i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula, Sr. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Avui, president, vivim el darrer ple
d’aquesta legislatura, una legislatura on les seves retallades han
tengut un efecte molt clar: tenim més desigualtat, tenim més
precarietat, més pobresa i menys drets socials. Avui no li parlaré
de números perquè ja vàrem veure la setmana passada que no és
el seu fort, li parlaré d’una cosa fonamental i és com es prenen
les decisions polítiques i, Sr. President, la seva herència en
aquest sentit és nefasta.

Recordem una mica, quan va prendre possessió com a
diputat va obviar declarar el 80% del seu patrimoni personal, ni
més ni manco. Va prometre que seria la legislatura dels pactes
d’estat, no ha estat capaç de presentar-ne ni un, president. Ha
creat el major conflicte de la història en matèria educativa,
100.000 persones al carrer ens recordaran sempre la seva
prepotència, Sr. Bauzá. Ha perseguit, des de les seves
obsessions ideològiques, la cultura, els creadors culturals i la
llengua pròpia d’aquesta terra. Va ser capaç d’unir tothom, tots
els empresaris, contra els seus imposts verds. Va alçar la
població contra el tancament de l’Hospital General i el Joan
March. Ha tret tots els treballadors al carrer demanant un sou
digne, un treball digne i de qualitat.



7882 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 161 / 24 de març del 2015 

 

Sr. President, com s’ha relacionat vostè amb els ciutadans
d’aquestes illes? Davant alguns s’ha agenollat i davant la gran
majoria ha posat la Guàrdia Civil, entre vostè i els ciutadans.
Creu, Sr. Bauzá, que serà recordat com a un president proper?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia,
Sra. Armengol, miri, les seves preguntes sempre l’acaben
delatant, les seves preguntes ens fan veure molt clar quina és la
seva forma de viure i pensar en política, perquè a vostè només
li preocupen els titulars i la popularitat.

Miri, Sra. Armengol, per exercir el càrrec de president d’un
govern un ha de saber que ha de prendre decisions molt
complicades i molt difícils i que la popularitat es deixa de
banda.

Sra. Armengol, a la política es ve a servir, a la política es ve
amb interessos generals sabent que el desgast personal és bàsic
i imprescindible en aquestes situacions; no es ve a mantenir
calenta una cadira, no es ve a no prendre decisions, no es ve al
que es va fer aquí fa quatre anys.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sr. President, aquestes darreres setmanes li he demanat pel
balanç de la seva legislatura, ha quedat molt evident la seva
herència que serà ben magra, president, i la seva forma de
governar serà recordada com a un president incapaç de dialogar,
incapaç d’escoltar, incapaç de consensuar absolutament amb
ningú. 

Avui tampoc no ha donat explicacions sobre temes
fonamentals, avui imputen Matas i Areal sobre el suborn
possible que rebia el seu partit per concessió d’obra pública.
Obrirà una investigació interna dins el Partit Popular encara que
sigui quatre anys tard?

Avui el jutge Ruz deixa clar que s’han finançat ilAlegalment
durant divuit anys, dirà alguna cosa, president, en la seva
darrera intervenció parlamentària?

Aquí vostè, en aquesta comunitat autònoma, també ha
utilitzat recursos públics per perseguir els sindicats, per
perseguir alts càrrecs de la passada legislatura, demanarà perdó
avui al Sr. Berto Moragues per haver-lo perseguit injustament
amb doblers públics des del seu govern, Sr. President?

Ha utilitzat aquest parlament com si fos una conselleria més
del seu govern. Miri, avui perdrà una votació important, la
derrota d’avui i la derrota de diumenge a Andalusia comencen
a dibuixar el que passarà dia 24 de maig i els ciutadans diran sí
a més democràcia, a més transparència i a més drets socials per
a tothom.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. President del Govern, té la paraula, Sr. President del
Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, miri, aquesta
legislatura aquí hi ha hagut un govern que ha assumit totes les
decisions que han estat necessàries per sortir d’aquesta situació,
no pensant en les fotos, i aquesta és l’actitud necessària
precisament per fer els canvis estructurals que necessitava
aquesta comunitat.

(Remor de veus)

Vull aprofitar la seva pregunta per donar les gràcies a tot el
meu equip de consellers i al grup parlamentari per la seva feina,
per la seva dedicació, pel seu compromís i per la seva forma de
veure i viure la política.

Sra. Armengol, les eleccions de maig són per gestionar, no
per presentar-se a un certamen de popularitat; les eleccions del
mes de maig són per triar un president que ha de prendre
decisions, malgrat el seu desgast; són per prendre decisions
impopulars, les que facin falta per treure les Illes Balears de la
situació a la qual vostès ens varen dur.

(Remor de veus)

Ho ha de pensar bé, Sra. Armengol, la política no és riure tot
el dia, no és fer frases, no és fer eslògans, no és fer discursos, no
és presentar-se a un club de la comèdia, no és quedar bé. La
política és fer el que toca quan toca.

Sra. Armengol, jo em vaig presentar a les eleccions de l’any
2011 per assumir la major crisi que hi ha hagut mai en aquesta
democràcia i ho vaig fer amb totes les conseqüències, no em
vaig presentar a un concurs ni a un certamen de popularitat.
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Sra. Armengol, estic molt satisfet de la feina que ha fet
aquest grup parlamentari i de tot el meu equip i quan les coses
van difícils, quan les coses són difícils és quan realment un sap
on ha d’estar. Sra. Armengol, vostè no hi ha estat mai i el més
important no se l’espera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 632/15, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de prestacions socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 632/15, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de prestacions socials.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats,
des de la perspectiva que ens facilita la legislatura que acabam
convé recordar, per si algú ho ha oblidat després de quatre anys
de govern del Partit Popular, que el model social conegut com
l’estat del benestar va ser una conquesta d’una lluita constant
pam a pam de la ciutadania agrupada en partits polítics
d’esquerres, sindicats i associacions progressistes, un estat del
benestar en demolició durant aquests quatre anys a base de
retallades, de paralitzacions de serveis, programes i prestacions
que han creat un panorama ben gris per als serveis socials i per
als colAlectius de persones que necessiten del seu suport per
sortir endavant.

Amb el PP hem transitat, doncs, des d’un estat del benestar
construït per donar seguretat als més febles cap a un estat del
postbenestar generador d’inseguretat; una inseguretat social que
es reflecteix en la situació de desprotecció d’aquells que han
perdut la seva feina, aturats majors de llarga durada que es
reflecteix també en la desregulació del mercat laboral on
floreixen les relacions d’ocupació flexibilitzades com els
contractes a temps parcial, la feina esporàdica, la
sotscontractació i la baixada de salaris; una devaluació salarial
que està en la nòmina d’aquells que avui per la mateixa feina
cobren manco; una devaluació que està entre aquells que avui
fent més hores de feina cobren el mateix; una devaluació
salarial que impacta en major mesura entre aquells treballadors
que varen perdre la seva feina i que han pogut trobar-ne una
altra amb uns nous salaris un 12% més baixos situant-los en el
mateix nivell de les retribucions dels anys noranta.

La superació de la crisi econòmica anunciada pel PP ha
provocat una enorme desigualtat econòmica i social entre les
persones, una bretxa que cada dia s’obri un poc més. El balanç
és patètic, el 30% de la població balear viu fora del sistema
normalitzat, una xifra escarrufadora, són joves sense feina,
aturats de llarga durada sense prestacions, famílies desnonades,
persones majors sense recursos i sense rebre l’atenció que toca

i treballadors que fan feina en condicions de quasi explotació
laboral.

Les dades publicades el mes passat al quart informe de la
Xarxa Europea de Lluita Contra la Pobresa i Exclusió Social
revelen una fotografia que vostès han negat durant tota la
legislatura: 300.000 persones de les Illes Balears viuen avui en
situació de pobresa, el 37,8 són infants, 76.549 infants balears
viuen en risc de pobresa econòmica en llars de baixa intensitat
laboral que pateixen privacions materials severes, 76.549 infants
pobres en una comunitat que presumeix de ser el motor de
l’economia de tot l’Estat.

És per això que les mesures d’austeritat que han aplicat
durant aquests anys han estat catalogades per experts i autors de
reconeguts informes com a un acte criminal per deixar sense
ajuda els més desfavorits en un moment de crisi econòmica i
amb unes taxes de pobresa i d’exclusió social que augmentaven
cada dia. La mateixa Unió Europea va fer una valoració molt
negativa de la situació dels serveis socials a Espanya i la va
qualificar com a vergonyosa en comparació amb la resta de
països comunitaris.

Balears va suspendre en tots els rànquings pressupostaris en
el capítol de serveis socials. Escolti bé les dades, Sra.
Consellera: el pressupost del Pla de prestacions bàsiques a les
Illes Balears l’any 2011 fou d’1.600.000 euros, i l’any 2013
aquest pressupost va baixar als 500.000 euros, una retallada en
dos anys, que avui encara es manté, de més del 50%. Aquesta
pèrdua situa les Illes Balears com una de les comunitats que
major deteriorament ha patit en els serveis socials; ha estat
precisament aquest deteriorament el que va provocar la
disminució del nombre d’usuaris de serveis socials. Si l’any
2011 hi havia 89.000 usuaris, l’any 2013 hi va haver 75.000
usuaris, 12.000 usuaris manco en uns moments en què la
demanda d’ajudes econòmiques d’urgència als ajuntaments va
augmentar un cent per cent, segons va afirmar el ColAlegi de
treballadors socials de les Illes Balears. 

Lògicament també es va produir un augment de la demanda
de la renda mínima d’inserció, que no es va contestar amb un
pressupost suficient, posant de manifest el dèficit de serveis
socials per arribar al conjunt de la població. Avui el
finançament de la renda mínima se situa molt per davall del que
seria una resposta adequada a la cobertura necessària del
conjunt de persones que es troben en situació de risc social, i els
ajuntaments estan fent de barrera de contenció de la demanda.
Vostè ha condicionat l’atenció a la disponibilitat pressupostària
fent el contrari del que s’havia de fer. Segons les darreres dades
disponibles unes 7.000 persones es varen beneficiar de la renda
mínima; si comparam aquesta dada únicament amb els 50.000
treballadors aturats de llarga durada que no reben cap tipus de
prestació podrem valorar millor que l’esforç pressupostari que
ha fet aquest govern per tal de donar atenció a aquesta prestació
podria haver arribat molt més lluny, i que ha estat totalment
insuficient. 
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Crec que vostè, Sra. Consellera, no ha estat a l’alçada de les
circumstàncies. Els recursos que ha destinat el seu govern a les
prestacions, els serveis i els programes socials per combatre les
desigualtats no han pogut donar resposta a la gran demanda de
les famílies treballadores i de les persones en situació de risc
que estan sense feina. De cada 100 persones d’aquesta
comunitat 10 pateixen pobresa severa; de cada 100 euros de
despesa pressupostada durant aquests quatre anys vostès han
destinat a la renda mínima d’inserció social 18 cèntims; no ha
arribat ni tan sols a un euro, ni un euro, Sra. Consellera, una
prestació essencial per a la subsistència, 18 cèntims de cada 100
euros pressupostats durant aquests quatre anys. Aquest ha estat
l’esforç d’aquest govern amb la renda mínima.

Vostè dirà que hem de sumar la renda d’inserció laboral del
Pla d’ocupació, però aquesta és una prestació que ha tardat
quatre anys a arribar i no es podrà aplicar en aquesta legislatura,
una renda laboral que obligarà a assumir el 50% del seu cost, 4
milions en un any, als ajuntaments per una competència que no
els correspon, en uns moments en què les transferències socials
són del tot insuficients per donar resposta a les demandes de les
famílies empobrides, (...) als serveis socials municipals. Ahir
una persona es va dirigir a la seva UT, a la seva unitat de treball
social, per solAlicitar entrar en el programa de renda d’inserció
laboral, i sap què?, no sabien res, no coneixien ni tan sols el
perfil de les persones que poden accedir a aquesta prestació. Els
professionals no saben res, no poden informar. Aquesta és la
realitat, res de res, fum, Sra. Consellera.

En tots els àmbits la situació és de màxima emergència, però
l’aplicació de la Llei de dependència és especialment dramàtica.
Segons les dades publicades per la seva conselleria d’evolució
de les solAlicituds de dependència a les Illes Balears indica que
avui hi ha 2.300 solAlicituds manco que l’any 2011, que avui hi
ha 1.600 dictàmens manco que l’any 2011, que avui ha baixat
en més de 3.400 persones el nombre de solAlicitants amb dret a
prestació, que avui ha baixat en més de 1.000 persones el
nombre de solAlicitants amb PIA, que avui hi ha 53 persones
més que en 2011 amb atenció residencial. Contesti la següent
pregunta, Sra. Consellera: per què no publiquen mensualment
el nombre de baixes que es produeixen?, per què publiquen
únicament les altes? Expliqui com és possible reduir el nombres
de persones en llista d’espera sense que les persones ateses
augmentin en la mateixa proporció. 

Un dia li vaig parlar d’un Michael, se’n recorda d’en
Michael, Sra. Consellera? Té una mare coratge que està lluitant
per recuperar la prestació per dependència que rebia el seu fill,
un jove mallorquí de 14 anys amb paràlisi cerebral que necessita
suport les 24 hores del dia, una prestació que ha vist rebaixada
perquè vostè va ordenar una reavaluació d’ofici dels expedients,
el que va provocar que en Michael perdés la seva condició de
gran dependents, i com ells hi ha centenars de persones, Sra.
Consellera. Vostès es pensen que poden amagar la realitat, però
les famílies que pateixen la seva gestió saben molt bé quin és el
grau de sofriment que aquest govern els obliga a patir. No
enganyin més la gent que està en situació de vulnerabilitat. 

Darrera aquesta situació apareixen dues polítiques distintes
a l’hora d’impulsar els serveis socials: d’una banda, les seves
idees conservadores, que entenen la pobresa com una desgràcia
individual que per caritat s’ha d’afrontar; i, de l’altra, les idees
progressistes, les nostres, que es tradueixen en suport als
moviments socials, iniciatives públiques perquè consideram que
la pobresa té una causa social a la qual s’ha de donar una
resposta pública, una resposta que vostès no estan donant en els
moments difícils que pateixen aquestes persones. Precisament
ha estat aquest canvi de model social impulsat pel Partit Popular
el que els ha castigat, a vostès, el diumenge passat; una majoria
social ha dit basta a les retallades dels serveis bàsics i a les
retallades de drets; ha dit basta al Partit Popular de Mariano
Rajoy, i dirà basta al Partit Popular de José Ramón Bauzá.

Amén i moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Té la paraula la consellera
d’Assumptes Socials.

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

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Sra.
Obrador, usted podrá tergiversar los datos, podrá tergiversar los
informes y podrá hacer toda la demagogia que quiera. Lo que le
voy a pedir es que no mienta, porque yo en ningún momento he
ordenado que se revise de oficio ningún tipo de valoración, y
quien modificó los baremos de dependencia fue el Sr. Zapatero
cuando aún estaba gobernando, y en base a la modificación de
esos baremos, cuando se realizan las revisiones, cuando tocan,
y no ha habido ninguna instrucción política y le pido por favor
que no mienta en este sentido, se producen las resoluciones que
los técnicos consideran adecuadas conforme a la ley.

Y le voy a pedir otra cosa, y es que no me etiquete
ideológicamente, porque yo pertenezco a un partido que se
define como de centro reformista, así que no hace falta ni que
me llame conservadora...

(Remor de veus)

...ni que me diga que tengo ideas..., evidentemente estancadas
en el pasado. No me califique a mí usted ideológicamente
porque creo que no tiene...

EL SR. PRESIDENT:

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

...ningún derecho a hacerlo.

A partir de aquí, creo que los ciudadanos están hartos de
escuchar debates estériles en este sentido, y muchísimo más de
la demagogia. Yo lo que le voy a decir es qué es lo que ha hecho
esta conselleria durante todos estos años de legislatura. 

Empecemos en el ámbito de la discapacidad: el presupuesto
ha aumentado un 30% respecto a 2011; a través de la Ley de
financiación se traspasó a los consejos insulares la financiación
en materia de discapacidad, aumentada en este caso un 24%
para la creación de plazas, tal y como pedía el sector; en el caso
de Mallorca, por ejemplo, se han creado 413 plazas nuevas esta
legislatura. Atención temprana: el presupuesto ha aumentado un
153%; estamos realizando un nuevo decreto de atención
temprana para mejorar toda esta materia, también en consenso
con el sector; se han reducido las listas de espera para la
valoración de discapacidad. El presupuesto de salud mental ha
aumentado un 241% esta legislatura, y por primera vez se van
a concertar las plazas de salud mental, un total de 90 este año
2015. Se ha mejorado también la coordinación con los
ayuntamientos a través de convenios para poder mejorar
también la coordinación y el uso de las tarjetas de aparcamiento
para personas con movilidad reducida.

Dependencia, que tanto le gusta hablar usted y que además
tanta demagogia hace: el presupuesto en materia de dependencia
ha aumentado un 54%; yo no sé cómo tengo que explicarle que
es normal que cuando un sistema lleva casi diez años en vigor
se estabilice el sistema y que haya menos solicitudes que
cuando empezó este sistema, pero bueno, no perderé más
tiempo en este sentido. Cuando llegamos en junio de 2011 había
7.228 personas pendientes de una prestación; a día de hoy
siguen siendo muchas pero son 2.024; esto supone que cuando
ustedes dejaron el gobierno solamente el 56,5% de las personas
que estaban en el sistema recibía una prestación; a día de hoy
las personas que están recibiendo una prestación es el 86%, y
seguiremos trabajando, evidentemente, hasta que podamos
cubrir la totalidad. Se van a crear este año 287 nuevas plazas
para residencia y centro de día. El presupuesto de nómina de
dependencia alcanzó su máximo histórico el año pasado y este
año es el presupuesto más alto que se contempla en una partida.
Se han pagado los atrasos de dependencia tras la decisión que
ustedes tomaron de poder atrasar los pagos en cinco años, un
total de 18 millones de euros; esto supone que gracias al
esfuerzo presupuestario que ha hecho este gobierno este año 8
millones de nómina de dependencia van a ir directos a nuevos
beneficiarios. Se han puesto en marcha nuevos servicios como
el de promoción de autonomía personal en diferentes
municipios, el servicio de ayuda a domicilio, se va a poner en
marcha el servicio de teleasistencia. Se está regulando de forma
adecuada la materia de dependencia en esta comunidad
autónoma adaptándola a la ley, cosa que no sucedía antes.

En el ámbito de infancia y familia el presupuesto ha
aumentado un 30%. Se van a firmar este año convenios con
municipios para garantizar el bienestar infantil de fondos
propios por valor de 1 millón de euros al margen del
presupuesto que pueda venir del Estado, que en este caso son
885.000 euros que también se destinarán a los municipios

porque creemos que están más cerca de los ciudadanos. Estamos
elaborando la estrategia de infancia y adolescencia con la
participación de muchas entidades y de muchas
administraciones para que sea lo más consensuada posible. Se
han puesto en marcha programas de competencias parentales
con los diferentes municipios para intentar prevenir situaciones
de conflicto intrafamiliar. El servicio de mediación es gratuito
en todas las islas. El Plan integral de apoyo a la familia verá la
luz en los próximos días. Tenemos servicio de atención
psicológica específica para la intervención en la violencia
familiar en todas las islas, cosa que no ocurría antes. Se ha
impulsado, como ustedes saben y además que hoy se aprueba
definitivamente, una regulación respecto a los menores
extutelados, y le puedo decir que las subvenciones para las
entidades que trabajan en esta materia pasan de 60.000 euros en
el año 2014 a 150.000 euros este año. Se han creado nuevas
plazas de internamiento: de 72 plazas hemos pasado a 79. Se ha
firmado un convenio con Proyecto Joven para poder financiar
7 plazas para jóvenes con conductas adictivas que estén
cumpliendo alguna medida judicial. Se han puesto en marcha
nuevos servicios de emancipación, por ejemplo como la
reconversión del Centro de Incorporación Social. 

En materia de igualdad se ha puesto en marcha un servicio
de asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad,
tanto dirigidos a diferentes administraciones como a las
empresas privadas. Se ha mejorado el servicio de teletraducción.
Se ha puesto en marcha un nuevo casal, un centro de
recuperación integral para mujeres víctimas de violencia de
género, pionero en toda España, y eso ha permitido poder
ampliar las plazas para mujeres que han sufrido violencia de
género de 157 a 166. Se ha firmado un convenio con el IBAVI
que también aumenta las viviendas disponibles para mujeres
que han sufrido violencia de género. Está a punto de aprobarse
el cuarto Plan de igualdad de esta comunidad autónoma.

En materia de inclusión, Sra. Obrador, no tergiverse el plan
de prestaciones básicas porque usted, para decir que ha bajado,
siempre hace referencia a la partida del ministerio, y yo le digo
que en esta comunidad autónoma el presupuesto de la CAIB
destina un 142% más en el presupuesto de plan de prestaciones
básicas que el que ustedes destinaron en 2011, lo que quiere
decir que si recibimos menos dinero del ministerio, que
evidentemente no se lo voy a negar, el esfuerzo que ha hecho la
comunidad autónoma en presupuesto propio es todavía mayor,
un 142% más que el que ustedes dejaron.

Las rentas de inserción social, que aumentan un 220%, bien
sea a través de renta mínima de inserción como a través de la
renta del SOIB, que la van a gestionar los ayuntamientos y que
creo que algunos en su partido sí que consideran bastante
positiva, porque son iniciativas que, algo parecidas, también las
hicieron ustedes la pasada legislatura. 
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Se ha constituido la Mesa del tercer sector, en la que se ha
creado una comisión específica de inclusión social con EAPN,
donde estamos trabajando en la estrategia de inclusión social,
que ya tiene el primer borrador. Se hace una convocatoria global
de subvenciones dirigidas a entidades sociales que pasa de 2,7
millones el año anterior a 3,5 millones este año, y que además
hemos podido mejorar esta convocatoria gracias a la aportación
de todas estas entidades. 

La tarjeta básica pasa de subvención a prestación, con lo
cual se le da estabilidad y se le da muchas más garantías. Se ha
promovido un convenio con la FELIB y Endesa para facilitar y
agilizar el pago de las ayudas en luz y en gas a través de los
municipios. Estamos dando estabilidad a los servicios sociales.
Se ha promovido la figura del concierto social gracias a una
modificación aprobada por unanimidad que permite esta figura
a la hora de contratar los servicios sociales. Hoy mismo el
CERMI estatal pedía a todas las comunidades autónomas que
regulasen la figura del concierto social, y esta comunidad
autónoma lo ha hecho; el decreto que regula el concierto social
está a punto de aprobarse y creo que hemos sido pioneros en
toda España.

En materia de voluntariado hemos firmado un convenio con
la Plataforma del voluntariado; hemos realizado el Congreso
estatal del voluntariado, que ha permitido hacer diferentes
jornadas, y eso es en beneficio también de todos los ciudadanos
porque es evidente que somos una comunidad solidaria, y
cuantos más voluntarios hay también es evidente que nuestra
ciudadanía será más rica.

Hemos tramitado también diferentes decretos para poder
adecuar y mejorar la normativa, y seguiremos trabajando hasta
el último momento de legislatura, porque ese es el encargo que
nos han hecho los ciudadanos, para poder evidentemente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestras islas.
Y le puedo admitir que diga que todavía no es suficiente y que
tenemos que seguir trabajando, porque es cierto; todavía no es
suficiente porque todavía hay muchas familias que lo están
pasando mal, pero no me diga que no hemos hecho
absolutamente nada porque se han hecho muchísimas cosas. Y
hemos podido tener errores, evidentemente, como todas las
personas, pero creo que se han hecho muchísimas cosas, que se
ha escuchado al sector y que se ha intentado, desde este área,
tener evidentemente el máximo consenso posible y trabajar de
la forma más adecuada.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Obrador, té la paraula per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, la primera declaració que
vostè ve a fer aquí és per renegar de les polítiques d’un partit al
qual vostè pertany, d’un partit de dretes!, d’un partit de dretes.
Vostè es vol situar a l’ala central perquè sap que la perjudica. És
un partit de dretes que està aplicant polítiques ultraliberals...

(Remor de veus)

...li agradi o no li agradi. Aquesta és la realitat i la ciutadania ho
sap. Vostès són de dretes i vostè està a un partit de dretes
gestionant polítiques ultraliberals.

(Alguns aplaudiments)

Miri, en dependència vostès no han augmentat ni un sol euro
més dels que es varen executar l’any 2010. No han augmentat
en dependència el pressupost que es va executar el 2010. És
important recordar-ho perquè estam cansats d’escoltar que
aquest govern és el que més ha destinat en dependència, i no és
vera. Miri, vostè sap que les dades són dolentes, per això feia
tres mesos que les dades informatives estaven apagades, no
podíem accedir a les dades de la conselleria. Y després
presumeixen de transparents.

Miri, vostès no donen de baixa les persones que moren que
rebien una prestació; vostès estan ficant en aquests moments els
discapacitats amb dependència que tenen un dret a prestació,
que no estaven ficats al sistema, perquè volen millorar les dades
dolentes que tenen en dependència; els estan ficant i a més no
cobraven de l’Estat la part corresponent a aquestes places. O
sigui que mala gestió de la dependència perquè perden doblers;
Balears ha perdut 25 milions en dependència, en finançament de
dependència.

De la renda d’inserció..., de la renda mínima, les dades són
dades estadístiques penjades a la pàgina web de la seva
conselleria. Les dades de dependència que he citat també són
dades que vostè avui té penjades a la seva conselleria, no és
demagògia, són dades seves, Sra. Consellera.

Miri, vostès parlen de la renda d’inserció laboral donant
competències impròpies als ajuntaments i llevant-los, a la
vegada, competències que els són pròpies, per exemple la gestió
de serveis socials. Això és una incoherència que demostra que
vostès fan el que els interessa a vostès, no el que interessa a la
ciutadania. O sigui que no vengui aquí a presumir que la renda
d’inserció laboral és una cosa que accepten els ajuntaments; els
ajuntaments estan ofegats i no podran donar atenció a aquesta
renda si no reben les transferències que els pertoquin.

Vostès han creat, per tant, en aquests moments tres llimbs:
el llimbs de la renda mínima d’inserció, que la gent no hi pot
accedir perquè no hi ha pressupost, perquè els serveis socials
diuen, informen la gent que no hi ha doblers per accedir a la
renda mínima; perquè donen hora a tres mesos vista des del
moment que es demana; també creen el llimbs de la renda
mínima d’inserció laboral i creen el llimbs de la dependència.
Tres borses de persones que esperen una resposta d’un govern
que no pensa en aquestes persones. Per tant, no vengui aquí a fer
electoralisme, electoralisme.
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Vostè diu que han augmentat les places residencials, a
Palma han promès 108 places residencials més per a la llar
d’ancians, però li record que aquest projecte de la reforma de la
Llar d’ancians era un projecte que va impulsar el Govern
socialista del consell insular, un projecte que estava redactat i
amb pressupost i vostès varen amagar dins un calaix quan varen
entrar. Ara tornen treure aquest projecte, com si fos seu, de la
seva gestió, i el treuen, no 60 places treuran per a aquesta
reforma, vostè licitaran 15 places residencials. Per tant, no
vengui fum, no vengui falses esperances, perquè hi ha més de
mil persones que esperen una plaça residencial i vostès els diuen
que els donaran atenció, quan és mentida, Sra. Consellera.

Miri, vostès han creat falses expectatives, aquesta és la
qüestió essencial, vostès creen falses expectatives a partir de
publicitat enganyosa, els serveis socials són gestionats de
manera tal que al final qui vulgui tenir una atenció se l’haurà de
pagar, aquesta és la pura realitat. Vostès mercantilitzen l’estat
del benestar a base de reials decrets, vostès han aprovat el Reial
decret de sanitat el qual lleva drets universals, vostès han
aprovat un Reial decret d’educació en què lleven accessos a les
beques i a les ajudes als alumnes amb més necessitats; vostès
han aprovat un Reial decret de la dependència, el qual situa la
dependència a un nivell de destrossa, que no es pot admetre de
cap manera, perquè parlam de població molt vulnerable. I vostès
eliminen dels ajuntaments l’atenció de serveis socials. Per tant,
l’estat del benestar social, Sra. Consellera, el destrossen i a
partir d’ara, ja, en aquests quatre anys de la seva legislatura, qui
ha volgut una atenció se l’ha haguda de pagar, els que han
pogut, i els que no han hagut d’aguantar una situació
impresentable, Sra. Consellera.

Per tant, el balanç de la seva gestió és negatiu i esper que el
pròxim dia 24 de maig aquesta història dramàtica del Partit
Popular gestionant serveis socials s’hagi acabat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Per al torn de contrarèplica té la
paraula la consellera d’Assumptes Socials.

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

Muchas gracias, presidente. Gracias diputada. Por si no le ha
quedado claro, le puedo decir que estoy muy orgullosa de
pertenecer a mi partido y pertenecer al Partido Popular y, si se
lee los estatutos, es un partido de centro reformista, a lo mejor
los que reniegan de sus siglas son ustedes que la pierden con tal
de tener una silla pactando con partidos como Podemos, por
ejemplo.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Me gustaría saber, Sra. Obrador, por hacer un matiz, ¿dónde
estaba usted cuando empieza la crisis y en el presupuesto del
año 2010 su gobierno baja el presupuesto de servicios sociales
un 2,5%, dónde estaba usted? Si el nuestro le parece tan
dramático y tan nefasto, cuando aumentamos un 56% respecto
al 2011 ¿dónde estaba usted? Que era lo que decía, ¿le parecía
perfectamente bien que bajasen el presupuesto de servicios
sociales en aquel momento y ahora que lo aumentamos un 56%
es catastrófico? Sra. Obrador, no la entiendo.

Falsas expectativas, nos dicen que nosotros generamos
falsas expectativas; falsas expectativas es prometer, es dar y no
pagar, como los 20 millones de euros que tuvo que pagar este
gobierno de deudas en servicios sociales, eso era generar falsas
expectativas, Sra. Obrador.

También se han pagado, como antes he dicho, los atrasos
generados en dependencia, más de 18 millones de euros. Y Sra.
Obrador, no me diga que usted no puede encontrar los datos en
la web de esta conselleria, porque hemos sido nosotros los que
hemos introducido los datos en la web de esta conselleria,
porque antes solamente se podían consultar a través del Inserso,
y ahora, cada mes, se dan datos estadísticos. ¿Qué me está
contando, Sra. Obrador? Entre en la web y lo verá, entre en la
web y lo verá, pues es que..., ¡de verdad!

(Remor de veus)

O sea, nosotros, que intentamos ser más transparentes en ese
sentido y encima nos critican, Sra. Obrador, es que no tiene
ningún sentido en este caso lo que está diciendo.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Hemos tramitado muchísima normativa y le puedo decir que
la mayoría de la normativa que hemos tramitado ha sido pactada
y consensuada con todos los sectores, y además creo que este
parlamento ha sido un ejemplo de ello: hemos aprobado por
unanimidad, todos los partidos políticos, la Ley de perros de
asistencia; hemos aprobado la modificación de la Ley de
servicios sociales para permitir el concierto social, que es la
figura que va a dar mayor estabilidad a los servicios sociales por
mucho que ustedes digan; también hemos aprobado por
unanimidad la Ley que regula la emancipación para los menores
extutelados; hemos firmado, o lo aprobaremos hoy, lo
aprobaremos hoy...

(Remor de veus)

..., esperemos que, esperemos que lo aprobaremos hoy, Sra.
Santiago; hemos firmado también ...
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(Remor de veus)

Bueno, pues, pues se lo piensan, por suerte, como tenemos
mayoría parlamentaria podremos aprobar una ley que ...

(Petita cridòria i remor de veus)

... que... que está consensuada con el sector, si ustedes no
quieren aprobar una ley que está consensuada con el sector ya
vamos a apagar y nos podemos ir todos.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Hemos apoyado a los municipios porque creemos que son
los que están más cerca de los ciudadanos, dígame qué servicio
le hemos quitado a los municipios; todo lo contrario, todo el
presupuesto que hemos podido destinar a los municipios lo
hemos destinado para que puedan atender a sus familias, a los
niños de cada municipio. Hemos estado al lado de las entidades,
el presidente anunció recientemente que vamos a empezar a
trabajar en la ley del tercer sector de Baleares, igual que se ha
hecho a nivel estatal, que va a reconocer y va a dar apoyo a
todas las entidades de nuestra comunidad autónoma, que han
hecho también un gran esfuerzo esta legislatura y que, por
suerte, las hemos tenido a nuestro lado para iniciar multitud de
mejoras en nuestra comunidad autónoma en el ámbito de
servicios sociales.

Le vuelvo a decir, porque ustedes parece que solamente
entienden con números, el presupuesto de la Conselleria de
Servicios Sociales es un 56% más que el presupuesto que
ustedes dejaron, les guste o no es que esos son los datos. Y le
puedo decir que si hemos alcanzado diferentes unanimidades,
si hemos conseguido firmar entre los partidos un pacto por la
inclusión social, si hemos podido firmar un pacto por la
infancia, si, a menos que se arrepientan, también hoy
firmaremos un pacto por la discapacidad, tan mal no lo
habremos hecho si hemos conseguido estos acuerdos.

Pero creo que quien está en campaña y quien está haciendo
electoralismo evidentemente son ustedes.

Y le puedo decir, y se lo vuelvo a repetir, por mucho que me
diga que yo vengo aquí a vender y demás, somos conscientes de
que la situación no es la más adecuada, que hay muchas familias
que lo están pasando mal, que no hemos dado la espalda a los
servicios sociales porque si no este incremento del 56% del
presupuesto lo hubiésemos destinado a otra cosa. Hemos sido
muy conscientes y hemos tomado decisiones, que no habrán
sido suficientes, pero no se preocupe que seguiremos trabajando
hasta el último minuto de legislatura y, si los ciudadanos nos
dan su confianza, evidentemente cuatro años más. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 2989/15, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a taxa de protecció per
l'atur a les Illes Balears, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 625/15.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 2989/15, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de protecció per
l’atur a les Illes Balears, derivada del debat de la InterpelAlació
RGE núm. 625/15.

Per part del Grup Parlamentari Socialista i per defensar la
moció té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. També
amb aquesta moció avui, el darrer dia de plenari d’aquesta
legislatura, passam balanç, obligatòriament també hem de parlar
d’ocupació, perquè, malgrat tots els esforços, continua essent el
principal problema que viuen avui els ciutadans de les nostres
Illes. La manca de feina, la insuficiència dels salaris, la
precarietat, la pobresa, la desesperança de no tenir res, cap
suport, cap subsidi, també és una realitat. Una realitat més
invisible per a molta gent, però és una realitat existent i que per
tant, obligatòriament, hem de visualitzar.

Perquè no es pot admetre, com a resposta a aquesta realitat
invisible, el triomfalisme de la baixada de l’atur, no n’hi ha
prou. No n’hi ha prou i és més, indiga sobremanera el no
reconeixement de tantes dificultats de tanta gent a les nostres
Illes. Una realitat, al costat de la creació de llocs de feina, de
desprotecció de les persones que més dificultats tenen, de les
persones que són a l’atur i han esgotat les prestacions, o
simplement de les persones quan no han arribat mai al dret
retallat a una prestació. La desprotecció de la manca de feina
que és, en definitiva, el motor i la causa de la desigualtat
creixent a la nostra comunitat i de la pobresa.

Perquè a la nostra comunitat autònoma, obligatòriament, i
ho hem de tornar dir avui aquí, és líder en desprotecció de les
persones a l’atur. La segona taxa de desprotecció, de protecció
de l’atur més baixa de tot l’Estat; la taxa de protecció per atur
que més ha baixat de tot l’Estat en aquests tres darrers anys; una
taxa de protecció de l’atur que ha passat del 42% al 28% en tan
just tres anys. I front a açò, obligatòriament, davant una realitat
que ens assenyala que 7 de cada 10 aturats no rep prestació, és
important, com a mínim, la reflexió.

I per tant, en aquest sentit, hem presentat un bloc de 7
propostes, les quals voldríem separar o debatre en tres blocs: el
primer, amb les propostes números 1 i 2, la reforma laboral, les
reformes legislatives produïdes en aquesta legislatura del Partit
Popular han suposat d’una manera clara la rebaixa de les
prestacions, i a la nostra comunitat, d’una manera més dura
atesa l’estacionalitat econòmica i el model econòmic, en
definitiva. Però el que està clar és que amb un any, amb un any,
sumant les prestacions, hem perdut, del 2011 al 2014, 140
milions d’euros en prestacions a les persones en atur, una xifra
duríssima.
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Els demandants de feina baixen un 8%, és cert; la despesa en
prestacions baixa un 21%. I baixen a nivell quantitatiu menys
gent que rep prestacions, però també a nivell qualitatiu, ja el
52% de les prestacions a la nostra comunitat autònoma no
arriben als 426 euros. I aquesta evidentment és una realitat dura.

Per tant, què proposam? Proposam, evidentment, com a
primer punt, una qüestió fonamentalment ideològica: rebutjar la
reforma laboral i totes les normatives que han suposat aquesta
rebaixa. Mentrestant, si no, que aquests recursos retallats en
prestacions es reinverteixin en polítiques actives a la nostra
comunitat. És a dir, aquest trasvàs de polítiques passives a
polítiques actives d’una manera clara per donar suport a aquesta
gent que queda sense cap tipus de recurs.

Per tant, demanam que com a instrument de pla de xoc es
pugui finançar a partir d’aquests recursos en prestacions que
l’Estat s’estalvia a la nostra comunitat autònoma, arribin els
recursos a nivell de polítiques actives.

El segon bloc és la proposta número 3, una proposta en la
qual hem de ser conscients que el creixement que voldríem, el
creixement sostenible, el que volem, amb més estabilitat, amb
treball decent, amb l’opció de futur per als joves, s’ha de
fonamentar en el creixement per la competitivitat, en inversió
productiva, la qualitat i la formació. Front a aquesta realitat, el
que ha predominat de respostes del Partit Popular són
fonamental quatre, i crec que van en la direcció contrària, ho
creiem. La primera resposta quina ha estat? La sortida i la
immigració; la sortida i la immigració de molts joves, fa molts
pocs dies un mitjà de comunicació a Menorca assenyalava que
300 menorquins han sortit, només en un any, en el 2014, a
l’estranger a cercar feina, dades de padró. O les dades de l’EPA,
les quals ens assenyalen que en els tres darrers anys 1.000 joves
cada any, entre 20 i 24 anys, han sortit a fer feina fora de la
nostra comunitat autònoma, 3.000 en un any. I que tenim
evidentment menys joves ocupats.

Aquesta és la primera resposta, la fugida de la gent més
preparada i jove.

La segona opció, Partit Popular, guanyar competitivitat
fonamentada sobretot en la rebaixa de salaris. Fa pocs dies
s’assenyalava que Espanya és el tercer país a la cua del cost
salarial per hora efectiva treballada de tota la Unió Europea.
Balears és la segona comunitat autònoma a la cua de tot l’Estat
espanyol en cost per hora efectiva treballada, aquesta és la
realitat. És a dir, els salaris més baixos de tota la Unió Europea,
els segons per davall. Per tant, pagar a 12,14 euros l’hora
efectiva treballada és una realitat aquí, a la nostra comunitat
autònoma, guanyar competitivitat per la rebaixa dels costs
salarials.

En tercer lloc, la precarietat i la rotació en la contractació,
que visualitza, és cert, una baixada de l’atur, però que amaga
salaris inferiors al salari mínim interprofessional per la durada
dels contractes. Li podria repetir que la majoria de tota la
contractació que s’ha creat, la nova, en aquesta legislatura, el
75% són contractes que no arriben a les deu hores setmanals.
Però podem agafar les dades del conseller d’Economia que ens
donava a la darrera Comissió d’Economia, de dia 12 de març,
què ens deia el Sr. Conseller a comissió? Que el 2014 s’han

signat 61.113 contractes inferiors a tres hores. Ho senten bé?
61.113, és un 6% més que el 2013, aquesta és la xifra del 2014.

Per tant, aquesta és una realitat molt dura, és cert que baixa
l’atur, però quants contractes de tres hores necessitam per
omplir i cobrir un contracte? Quina és aquesta realitat en què
s’incrementen fonamentalment els contractes de tres dies, de
tres hores, de menys de set dies o els contractes a temps parcial,
que, amb les dades del conseller, s’incrementen un 55% en
aquesta legislatura?

I amb aquest fet, evidentment, els salaris són més baixos.

I quart fet que ens trobam, tota aquesta crisi, com a mínim,
hauria d’haver ajudat que la gent, sobretot la gent jove, es
formés, com a mínim. Però tampoc no ha estat la resposta la
formació. Tenim 900 estudiants menys entre 16 i 25 anys, 900
estudiants menys que hem perdut en aquesta legislatura. I
aquesta tampoc, per tant, ni tan sols hem optat per la formació
per sortir-ne.

Per tant, què demanam en aquest punt? Demanam major
compromís de la comunitat autònoma, major compromís de la
comunitat autònoma en l’ocupació, en la creació d’ocupació, en
els serveis públics, en tot el que suposa, evidentment,
acompanyar i donar respostes de sortida, de millor
acompanyament a la gent. Creim que la resposta no és tant
incrementar la flexibilitat, sinó precisament més compromís
públic, més política per donar resposta a la gent.

I entenem que els recursos econòmics són minsos, els del
Govern de l’Estat s’han reduït al 60% els darrers tres anys. Però
també hi ha un altre fet, hi ha un altre fet, un fet que no només
han baixat els recursos de l’Estat un 60% en polítiques actives
d’inserció laboral a la nostra comunitat autònoma, sinó que, a
més a més, el 2014, en lloc de rebre la quantitat que havíem de
rebre, prevista, de 27,7 milions d’euros que havíem de rebre,
resulta que a final d’any va passar comptes l’Estat amb les
comunitats autònoma i ens en van restar 12,2; és a dir, només
n’hem rebut 15,5. Per què? Perquè no van gestionar el 2013
12,2 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació i ara
evidentment l’Estat ens els resta.

Per tant, hi ha molt per fer, hi ha moltíssim per fer. I la
darrera proposta és insistir en la...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló ha d’acabar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... -i ja acab-, insistir en la forma de fer, és fonamental la
governança i l’acord; és fonamental fer-ho acompanyant les
institucions i acompanyant els acords que de vegades de manera
voluntària aquí hem acordat, però que fins i tot ens trobam que
després no s’han complert. El llistat és llarg, però evidentment
en una situació de tanta dificultat, la voluntat no és, ni pot ser la
confrontació. Però per açò és important construir ponts d’acord
i complir fonamentalment els acords que se prenen.
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Per tant, aquestes propostes que avui s’exposen aquí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...de fet, a la rèplica continuarem, són simplement postures
de debat polític que creim fonamentals per visualitzar el que
moltes vegades creim que és invisible, però existeix igualment.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per defensar
l’esmena RGE núm. 3115/15. Té la paraula la Sra. Marga
Prohens, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Avui veim una vegada més, una
moció del Partit Socialista per parlar d’atur, i és curiós que el
Partit Socialista hagi escollit concretament l’atur per a aquest
darrer plenari de legislatura. I des del Grup Popular estam
encantats de tenir un altre debat sobre el que ha estat i
continuarà sent, fins al darrer moment, la principal preocupació
i ocupació d’aquest Govern.

I una vegada més podem constatar que hi ha dos models: el
model de l’esquerra, que sabem on ens du, a la recessió
econòmica, al decreixement, a la destrucció massiva de llocs de
feina, 46.000 en 4 anys, 69 persones al carrer cada dia, al
tancament d’empreses, a l’augment de la pobresa econòmica, a
la desigualtat i a la diferència entre uns i altres. O el model del
Partit Popular, aquest que amb molt d’esforç, moltes reformes,
escoltant molts de sectors que creen llocs de feina, pagant
250.000 factures seves, modernitzant el fonament de la nostra
economia, ha aconseguit, no sense dificultats, capgirar la
tendència. 20.000 persones més fent feina que quan vam arribar,
40.000 segons l’EPA, 131 contractes indefinits firmats cada dia
durant el febrer del 2015.

I no és cap discurs triomfalista i som ben conscients de les
altres dades també, les dades de les persones que continuen
esperant una oportunitat i un lloc de feina, les persones que
continuen esperant un contracte a més llarg termini. Els joves
preparats que confien que algú els doni una primera oportunitat.
O els majors de 45 anys que són un gran actiu pels quals cal
trobar un lloc. Ho sabem, però totes i cada una d’aquestes
persones avui estan més a prop d’aquesta feina i ho estan perquè
a dia d’avui tenim un mercat dinàmic, que crea llocs de feina
enlloc de destruir; amb una economia que creix, enlloc de
retrocedir; amb uns sectors econòmics que han vist escoltades
les seves reivindicacions i aprovades lleis que feia anys que
reclamaven: Llei turística, Llei de comerç, Llei del joc, Llei
agrícola, Llei de mines, Llei d’emprenedors, Llei de ports,
etcètera; amb un clima general de confiança, enlloc
d’inestabilitat. I això ni tan sols vostès ho poden negar més
temps.

I la seva moció és catastrofista, per no reconèixer ni una sola
dada en positiu, ni una! Per continuar amb la que ha estat la
seva tendència aquesta legislatura, posar pals a les rodes i negar
qualsevol indicador de canvi. Perquè si fos per vostès, els
hagués agradat acabar amb el doble d’aturats que la vam
començar. Només així s’haguessin complit els seus auguris i
hauria tengut algun sentit ser l’oposició del no.

I en el seu primer punt tornen criticar la reforma laboral i em
venen a la ment aquells debats el 2012, en què afirmaven que la
reforma laboral destruiria 600.000 llocs de feina i no crearia
ocupació. Clar, que també deien vostès que aquesta era una crisi
econòmica global, contra la qual vostès res hi van poder fer i la
mateixa sort correria el Partit Popular. O que la fixació del Partit
Popular per controlar el deute i el dèficit duria a la recessió
econòmica. I ara el seu discurs és, o bé qüestionar les dades o bé
dir que l’ocupació que es crea no és de qualitat.

Mirin, els ho ha dit el conseller fa un poc, les Balears lideren
la creació d’ocupació a tota Espanya, només l’any passat vam
generar 12.000 llocs de feina nets; hem tornat a nivells
d’afiliació de l’any 2010; cada dia que passa, hi ha 19 persones
manco a l’atur; el nombre de contractes indefinits es va
incrementar un 23,6%; les previsions de creixement per al 2015
del Govern i d’altres entitats estan per sobre del 2%. I per molt
que digui Sra. Barceló, el 80% dels contractes que es firmen a
dia d’avui a les Balears són de més de 30 hores.

Quant a la taxa de protecció d’atur, ja li ho va dir el
conseller i li ho tornaré repetir. Amb vostès va créixer com mai
el nombre d’aturats, amb i sense prestació. Durant el pacte, el
nombre de persones sense prestació va passar de 17.482 a
47.569; 30.087 nous aturats sense prestació, un 172% més. I
l’atur general va créixer un 124%. Entre el 2012 i 2014 hi ha
10.867 persones manco que no reben cap prestació, un 17%
manco. A més, no hi ha cap aturat més desprotegit que aquell
que du anys a l’atur, amb un ambient econòmic de recessió i
d’inestabilitat política, sense cap esperança. Nosaltres som
conscients que hi ha aquest problema, evidentment si vostès
envien 46.000 persones a l’atur i les prestacions duren 2 anys,
vostès van crear un problema que continuam tenint i que ara
està aflorant. I precisament perquè som conscients que hi ha
persones que encara ho passen molt malament, hem aprovat
també el 2015 el pressupost més alt de la història en serveis
socials i durant aquesta legislatura s’ha triplicat la renda mínima
d’inserció i el Pla de prestacions bàsiques.
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En el punt número 3 els proposam una esmena, perquè no és
cert el seu discurs de què tota l’ocupació que es crea no és de
qualitat, o que el que més abunda és l’explotació laboral. És cert
que sortir de la crisi no és fàcil, ni es fa d’un dia per l’altre, com
tampoc no s’entra en crisi d’un dia per l’altre, però tenim una
classe empresarial i emprenedora que ha tornat a confiar, que
han demostrat que junts podem superar qualsevol obstacle i que
són els protagonistes que avui les Balears tornin ser el motor
econòmic d’Espanya. I vostès fan un discurs de dimonitzar, de
ficar tothom dins el mateix sac i això no és així. La majoria
d’empresaris desitgen contractar més personal, perquè això vol
dir que hi ha més activitat, més benefici per a tots. I jo vull
rompre una llança en favor d’aquests empresaris, petits molts,
però que han lluitat per aixecar les barreres dels seus negocis,
fins i tot quan es van convertir en creditors d’un govern que els
devia més de 1.000 milions d’euros i que a falta de poder
obtenir crèdit dels bancs, van decidir finançar-se a través de
petites empreses.

I evidentment si n’hi ha que s’aprofiten de la situació i
actuen contra la llei, han de ser perseguits i castigats. I això
també ho ha fet aquest Govern, s’han fet més inspeccions i
s’han aplicat més sancions. Des de juny del 2011 fins a
desembre de 2014 s’han practicat un 23% més d’inspeccions
que la legislatura passada i l’aflorament i regularització de llocs
de feina, ha suposat un increment del 26%. A més, el nombre de
contractes de feina que s’han transformat en indefinits, ha
crescut un 134%.

La resta dels punts, per no estendre’m més, van en la
mateixa línia. Vostès creuen que amb totes aquestes xifres, ens
poden presentar una moció i dedicar al Govern qualificatius
com: “insuficient compromís polític i econòmic”; “manca
d’acció a favor dels colAlectius que més pateixen l’atur”; “manca
de governança en la definició i execució de polítiques laborals”,
vostès creuen que són creïbles? Quins resultats poden presentar
vostès davant aquesta cambra i quins podem presentar
nosaltres? Perquè podem tenir un debat sobre més o manco
polítiques actives i l’hem tengut, podem discutir sobre la
dotació pressupostària major o menor, però al final el que
compta són els resultats, l’eficiència i l’eficàcia d’aquestes
polítiques: 28 mesos consecutius de reducció de l’atur, 32
mesos consecutius de reducció de l’atur juvenil, 17 mesos
consecutius de reducció de l’atur de llarga durada, o 22 mesos
consecutius de creació d’ocupació neta.

I el colAlectiu que vostè anomena, és precisament el que s’ha
identificat com a prioritari per a aquest Govern. I hem pogut
estar més o menys encertats, més o menys àgils, però la realitat
és que ha estat el Govern del Partit Popular i no un altre, qui ha
posat en marxa programes específics per a aquests colAlectius,
Garantia Juvenil, contracte d’emprenedors, reserva d’un 50% de
tots els cursos del SOIB per a joves en atur, major nombre de
cursos, programa per a majors de 45 anys amb les prestacions
esgotades, o recentment en el Consell de Ministres el programa
d’activació per a l’ocupació, dotat amb 850 milions d’euros per
a aturats de llarga durada amb responsabilitats familiars.
Itineraris i assessoraments individualitzats en el SOIB, alhora
que convertíem el caos que ens vam trobar, amb un Servei
d’Ocupació que obté un major grau de satisfacció per part
d’empresaris, pel seu nivell d’eficiència en la intermediació i la
colAlocació.

I tant de bo haguéssim pogut fer més, Sra. Barceló, i tant de
bo les nostres mesures haguessin arribat a més gent i de manera
més ràpida. I tant de bo la situació dels comptes públics el 2011
hagués estat la que és ara. Però aquesta és la realitat amb la qual
hem treballat i aquests són els resultats que quatre anys després
podem presentar als ciutadans.

I és cert que no ho hem fet tot bé i és cert que encara hi ha
massa persones a l’atur, amb i sense prestació. Però la gestió i
el llegat del Partit Popular és la política dels fets i la certesa que
amb les polítiques posades en marxa, amb les circumstàncies
més adverses, en unes altres circumstàncies no poden fer sinó
millorar els resultats.

I l’esquerra d’aquest Parlament no pot sortir aquí com si fos
una marca blanca, un partit nou que mai no ha gestionat i que
comença de zero.

(Remor de veus)

Vostès van gestionar aquesta comunitat i van aplicar les
seves polítiques, de la millor manera que van saber, n’estic
segura, però els resultats van ser els que van ser. I no val sempre
cercar la culpa fora o a l’entorn, no és casualitat que sempre que
governa el Partit Popular millora l’economia i millora
l’ocupació. I el seu discurs pessimista els allunya d’una realitat
que canvia, lentament potser, però que a dia d’avui tenim una
situació econòmica i laboral millor que la que vam trobar.
Aquest és el nostre principal llegat i continuarem fent feina
perquè creim que no hi ha millor desigualtat social que l’atur. I
no hi ha major desprotecció d’una persona en edat de treballar
que no troba el seu lloc en el mercat laboral.

I per acabar ja, li volia dir, Sra. Barceló, que tot i les
diferències que ens han acompanyat aquests quatre anys, les
maneres oposades que hem tengut de veure les coses, ha estat un
plaer poder debatre amb vostè temes, sempre des del respecte i
el contrast de les idees. No en poques ocasions, també és cert,
hem estat capaços d’arribar a acords per millorar unes polítiques
i unes matèries que, per la seva dilatada experiència, vostè
coneix i ha conegut millor que jo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS per fixar la
posició. 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. Des del Grup MÉS donarem suport
a aquesta moció del Grup Parlamentari Socialista i farem també
alguna aportació en positiu. I estam totalment d’acord amb
aquesta moció perquè des de MÉS tampoc no ens creim allò de
què España va bien y Balears es la locomotora de España i
perquè els ciutadans i ciutadanes, gràcies a Déu, o a qui sigui,
no són com les cariàtides d’aquest Parlament, impassibles en el
cinisme net d’aquest Govern.
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Anem punt per punt. Primer punt, rebuig de la reforma
laboral. Totalment d’acord, la reforma laboral imposada el 2012
ha convertit les Illes Balears, i dic les Illes Balears referenciada
en relació amb la resta de l’Estat, en un autèntic paradís de la
precarietat laboral i de l’explotació, el balanç no podia ser més
demolidor, i es posa en evidència amb aquest rècord que sempre
que puj aquí per parlar d’aquests temes els ho record, aquest
rècord immoral com rècord de turistes, com tornarem tenir
enguany i rècord de pobresa, de precarietat i de desigualtat.
Qüestió que hauria de preocupar i molt a qualsevol responsable
polític. Empleo neto poc, empleo neto poc, cinismo neto tot el
que vulguin, perquè jo, si fos el Sr. Bauzá o el Sr. García, com
a mínim, mostraria preocupació per aquest rècord immoral, però
també per moltes altres coses: pel fet de què tenguem 350.000
cotitzants a la Seguretat Social, 100.000 menys que els que hi
havia a l’inici de la crisi, sostenint una població que té 150.000
habitants a l’inici de la crisi. Això sense comptar de quantes
hores són les afiliacions noves a la Seguretat Social que es
produeixen.

Preocupats perquè en els tres mesos posteriors a la millor
temporada turística de la història, com va ser la de l’any passat
i tornarà ser la d’enguany, només hi hagi un 28% de la gent que
és a l’atur que tengui alguna prestació, cosa que recull la moció
que debatem avui i que ens converteix en la darrera comunitat
de l’Estat, en què la gent que es troba en una situació
absolutament precària, com és la de no tenir feina, efectivament,
Sra. Prohens, no té cap mena de prestació, ni de recurs.

O preocupats perquè gràcies a la reforma laboral, el 2013 hi
hagués 2.547 treballadors i treballadores afectats per expedient
de regulació; el 2014, 1.454, el Govern està content perquè han
baixat, però són expedients de regulació que s’han pogut fer
gràcies a la reforma laboral, que més del 70% d’aquests
expedients de regulació s’hagin fet sense cap tipus de
negociació amb els agents socials, ni amb els representants dels
treballadors i de les treballadores i que, a més, això ja és el
millor de tot per a vostès, aquesta gent afectada per aquests
expedients no compta a les estadístiques de l’atur, perquè els del
2013 tenen hora al jutjat per al 2016 i els del 2014 tenen hora al
jutjat per al 2017 i això és una autèntica vergonya. Ja poden
estar contents ja!

Noves categories socials, com precarietat, treballadors i
treballadores pobres, empresaris precaris, treballadors autònoms
econòmicament dependents, o falsos autònoms, s’han consolidat
al llarg d’aquesta nova era de la reforma laboral i d’altres
mesures de desregulació que van fins i tot més enllà d’aquesta
mateixa reforma. Exemples n’hi ha moltíssims i des d’aquí dalt
els n’he posat un de molt gràfic, molt gràfic: què pensa aquest
Govern -conseller d’Economia i conseller de Turisme-, que des
d’allò que nosaltres diem tercer món, des d’Amèrica llatina es
fixin en les condicions de feina de les cambreres de pisos, de les
dones que fan net els nostres hotels, per dir des d’allà..., on
vostès i molts consideren que és el tercer món, que no volen
anar cap això que tenim aquí? Clar, com que vostès també
s’agenollen, igual que aquestes dones, però no ho fan per fer
feina, ho fan per servir aquells per als quals governen.

Tercer punt, innovació i economia productiva. Tenim un
govern absolutament encantat amb la desregulació i amb
l’especulació, no amb la inversió productiva, en tot cas amb la
improductiva. Els pos una foto, o totes les que vulguin, quantes
vegades s’ha reunit el Sr. Bauzá en el seu despatx amb quantitat
d’inversors, xinesos, d’Aràbia Saudí, i no sé de quants llocs més
i quants d’aquests projectes s’han concretat? I quants d’aquests
projectes que ens volien vendre són d’economia productiva i
quants de milers de milions d’euros d’inversió improductiva
s’han venut als titulars de premsa? Quants se n’han concretat?
Jo diria que cap ni un. Però a part d’això, ja el que resulta
encara més immoral, és quantes vegades s’ha reunit el Sr.
Bauzá, per exemple, amb els actors d’un dels principals
conflictes que hi hagut en aquesta legislatura, com és
l’educació, amb els docents? Zero.

Punt quart, la insuficiència de les polítiques actives. Sobretot
jo trob a faltar en aquest punt una referència clara i directa al
SOIB, o el que queda del SOIB, que sort que queda qualque
cosa gràcies a la professionalitat de molts dels seus treballadors
i treballadores. Si es fixen, el moment àlgid, l’únic
protagonisme que ha tengut el SOIB, que és l’eina per
excelAlència per dur endavant polítiques actives d’ocupació, ha
estat per un chanchullo, per un chanchullo, que, a més, ha
comptat amb el silenci còmplice del Govern en el seu conjunt,
perquè la directora del SOIB colAlocàs el seu cap de campanya,
per fer un chanchullo, per fer una corruptela, per això és per
l’únic que ha estat protagonista el SOIB aquesta legislatura,
amb més atur que mai de la història. Però bé, ja els va bé el
SOIB així com va, perquè en la mesura que la gent no s’apunta
al SOIB, doncs milloren les estadístiques, i la Sra. Prohens pot
vestir millor, o el conseller d’Economia o el Sr. Bauzá, poden
vestir millor el seu discurs econòmic. Si no contesti’m un parell
de dades: gener de 2015, com expliquen que l’INEM al SEPE
hi hagi més de 91.000 persones que demanen una prestació
d’atur, però en canvi registrats a les oficines del SOIB només
n’hi hagi 83.000? Perquè la gent pensa que el SOIB no li
solucionarà la vida.

Tancament de 2014, per què només 3 de cada 10 persones
que es varen desapuntar, de les 10 que es varen desapuntar del
SOIB, ho varen fer perquè realment varen trobar qualque tipus
de feina? Això, vostès, que tant presumeixen d’eficàcia,
d’eficiència i de gestió des de l’empresa privada i tot això que
en presumeixen, per a mi d’eficàcia zero i fracàs absolut pel que
fa a inserció laboral.

La referència als joves i als majors de 45 anys era
necessària, les dades també són aclaparadores: 150 joves
apuntats al programa garantia social, de Garantia Juvenil és un
balanç prou trist quan comptam amb més d’un 50% d’atur
juvenil i quan hi ha més de 4.000 joves que s’han hagut d’exiliar
a l’estranger des de l’inici de la crisi. I amb el tema dels majors
de 45 anys, què volen que els digui? Ja vaig veure un titular,
com aquestes inauguracions que fan tant aquests dies, sembla
que ho han delegat a la Federació Hotelera fer qualque cosa per
als majors de 45 anys. Però és prou lamentable que fins i tot una
associació de persones afectades per aquest drama, que és l’atur
de persones majors de 45 anys, hagi fet mil vegades més que
vostès en aquesta matèria.
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El punt número 6 és..., clama al cel, vull dir, també hi estam
totalment d’acord, no pot ser que la resposta a aquest bucle
d’atur, pobresa i precarietat que es retroalimenta i que, a més,
conforme cada vegada una societat més desigual, sigui menys
estat i més mercat, això ja ho arreglarà la societat tota sola, el
mercat tot sol, els mercats, els grans empresaris. Si als rics els
va bé, ens anirà bé a tots, aquesta és la seva filosofia, això és
pura ideologia barata.

I els vull recordar un exemple que tenim molt proper, i dic
molt proper perquè és a l’altre costat de l’Atlàntic, a la
República Dominicana, però on els actors econòmics són prou
semblants als que tenim aquí, a la República Dominicana des de
l’any 2005 l’índex de desenvolupament humà de Nacions
Unides diu que l’economia va molt bé, però que el
desenvolupament humà, que la prosperitat compartida, que el
benestar social de la seva població va pitjor, i Balears va per
aquest camí.

(Remor de veus)

Allò que li faria en aquest punt, Sra. Barceló, sí que és una
esmena in voce, si em permet, i és, en relació amb aquest
retrocés de l’Estat, una possibilitat de restituir la inspecció de
treball com a mínim en els termes en què estava i un pla de xoc
contra el frau i l’explotació laboral, reconeixent o posant
damunt la taula, com vàrem fer fa unes setmanes, aquesta
retallada que hi ha hagut d’un 20% amb els efectius de la
inspecció de treball, per molt que el Govern ho vulgui negar i
amb el qual s’ha enganyat també els agents socials. 

Finalment, compartim també la lamentació del punt número
7, sobre la inexistència absoluta de consens i diàleg amb els
agents socials. Avui també he sentit parlar en aquesta tribuna
molt de tot el que ha consensuat i tot el que ha arribat a pactar
aquest govern amb els agents socials, però ho varen demostrar
el 2012, quasi al mateix temps que s’aprovava la reforma
laboral, quan el CES, el Consell Econòmic i Social, on eren tots
els agents socials, els experts, la Universitat, tothom que tenia
qualque cosa a dir i que hauríem d’escoltar per veure què
hauríem de fer, per exemple, en una situació de crisi, com la que
encara ens trobam, com que varen fer un dictamen que no va
agradar gens, no sé si a vostès o a la Federació Hotelera, m’és
igual, són indistints, ja ha quedat més que palès, se’l varen
carregar, es varen carregar el Consell Econòmic i Social. No
només això, és que han criminalitzat els agents socials o, com
a mínim, una part dels agents socials, com són els sindicats!
Però és que a més, ara, en el darrer minut, volen substituir
aquella funció del CES com a òrgan consultiu i fins i tot de
debat estratègic sobre allò que hauríem de fer amb el present i
el futur de la nostra comunitat per una fundació de naturalesa
privada amb una part dels sectors empresarials. I encara volen
que els facem mamballetes.

Doncs res, reiterar el suport a aquesta moció i amb tot això,
senyores i senyors, recordar-los novament que els ciutadans i les
ciutadanes afortunadament no són com les Cariàtides d’aquest
parlament, no quedaran callats ni quiets davant la seva política,
però en canvi vostès sí que hauran demostrat al llarg d’aquesta
legislatura com han tengut una cara de pedra, com mai no s’ha
vist en la història democràtica d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula ara el grup presentat per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Sra. Joana Barceló, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. En primer lloc, evidentment, què indigna de
vegades dels debats parlamentaris? Primer, una qüestió que al
final i el darrer dia de legislatura haurien d’aprendre, qui toca
alabar el Govern són vostès, a nosaltres ens pertoca trobar els
elements que creim que podrien millorar. Doncs, entenem,
perquè, evidentment, jo he de sortit aquí a poder visualitzar els
elements que des del Grup Socialista ens preocupen del mercat
laboral, i tant. I evidentment vostè sortirà aquí i dirà que està
molt bé, però els elements que preocupen perquè el Partit
Popular es nega a reconèixer, evidentment nosaltres els hem
d’assenyalar, des de la responsabilitat, i açò li ben assegur,
d’entendre que nosaltres també hem governat, i jo mateixa he
governat.

I entenc perfectament el difícil que és lluitar contra una crisi
tan dura a nivell laboral, ho entenc perfectament. I entenc
perfectament que l’etapa del govern anterior, és cert que es
varen destruir molts de llocs de feina, molts, vostè què ha dit 69
cada dia? I vam fer tot el possible perquè fossin aquests només,
perquè m’agradaria, i obligatòriament li he de recordar, que allà
on governava el Partit Popular, amb la mateixa crisi en destruïen
130 cada dia. Ja està bé, ja està bé!

(Alguns aplaudiments)

Situem les coses allà on són, a vostès els ha tocat una etapa
molt difícil, ben segur, a nosaltres també, a nosaltres també.

(Remor de veus)

Clar que sí! I evidentment amb tots els errors, nosaltres i
vostès, ben segur que hem intentat fer el possible, però també
hem de visualitzar les respostes dels governs progressistes i les
respostes dels governs del Partit Popular i aquesta és la
confrontació política que està bé que duguem a terme, sense cap
més problema, però simplement dur-la a terme, perquè ben
segur que nosaltres podríem millorar coses i vostès també, i
vostès també. 
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Perquè a Balears ben segur que se n’han fet de coses, però
també hem de posar, i repetesc, obligatòriament avui damunt la
taula, lideratges de Balears: lideratges en baixades de salari,
n’hem de ser conscients. La major devaluació salarial d’Europa
és Espanya i la més gran d’Espanya és Balears. Lideratge en la
més baixa taxa de protecció de la gent que és a l’atur, és així. I
en aquests darrers tres anys, gràcies a la reforma laboral, ha
passat del 45% al 28, i açò vol dir més gent desprotegida perquè
la gent no arriba, malgrat faci feina, a tenir dret a una prestació
que han retallat. Per què? Perquè la precarietat s’ha incrementat.
Escoltin, dades del conseller, 61.113 contractes de tres hores en
un any, 2014. On van amb contractes de tres hores? Ho entenem
que açò és un problema? És un problema que la gent amb tres
hores de feina no arriba al dret d’una prestació. I continuam
tenint aquest problema i són dades que precisament les vaig
demanar al conseller per evitar interpretacions, estan escrites al
Diari de Sessions.

Per tant, aquesta precarietat, aquest lideratge de precarietat,
de taxa de desprotecció de la nostra comunitat autònoma és i
són problemes durs que genera que siguem una comunitat
autònoma amb moltes desigualtats i que les respostes a la gent
jove és fonamentalment en aquests moments la sortida cap a
fora, la sortida cap a fora d’aquestes illes. 

Per tant, obligatòriament hauríem de ser capaços de creure
que hem de construir un futur per a la gent jove i quedi a fer
feina aquí; que puguem oferir millor feina, amb uns salaris
dignes, amb formació i, per tant, acompanyar les polítiques
actives.

I aquestes eren les coses que obligatòriament avui volíem
posar damunt la taula. I repetim, amb la responsabilitat d’haver
governat i ben segur d’haver comès molts d’errors, però també
tenim molt clar que obligatòriament quan la gent que pateix
creix més important que mai són les polítiques públiques; que
no podem respondre a una crisi de desigualtat amb retalls de
polítiques cap als ciutadans, amb més flexibilitat, creim que açò
és un error perquè ens du a incrementar la precarietat i la
pobresa. La resposta ha de ser més política pública, més serveis
públics d’ocupació, més resposta als subsidis, a les prestacions,
a plans de xoc, a possibilitar que la gent que no té res es vegi
acompanyada. I sobretot la gent jove que té un futur per
endavant i la gent gran que necessita que li donem respostes. Set
de cada deu aturats sense prestacions, set de cada deu aturats
sense prestacions a la nostra comunitat són xifres massa dures,
són xifres massa dures.

Per tant, a partir d’aquí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, ha d’acabar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... la voluntat era arribar a acords, ho ha estat durant tota la
legislatura, malgrat les dificultats i els enfrontaments. Repetesc,
aquesta ha estat la voluntat, ben segur... ho he sabut fer poc, ho
hem sabut fer tots poc, però li ben assegur que he partit sempre
d’un gran convenciment, d’un gran convenciment, que els
acords són necessaris i sobretot quan parlam de persones. Que
la capacitat d’acord és creure’l i voler-l’ho és important,

s’aconsegueix després o no, però com a mínim li ben assegur
que jo m’ho crec, m’ho he cregut i ho continuaré creient, encara
que sigui fora d’aquest plenari.

Per tant, també moltes gràcies a tots i jo crec que avui sí
acceptam totes les esmenes. Esperem que el proper que vengui
estic segura que lluitarà perquè les polítiques públiques es notin
i ens ajudin a lluitar contra les desigualtats. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat procedim a la votació. Sí,
començam a votar?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Entenem que s’accepta l’esmena del Grup Parlamentari
Popular, per la qual cosa demanam votació separada del punt 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a la votació separada del punt 3.
Començam a votar. Votam.

Queda aprovat per 58 vots a favor.

Ara passam a la votació de la resta de punts. Començam a
votar. Votam.

Queden rebutjats per 34 vots en contra i 24 a favor.

IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei
RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26
de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon i
que constitueix el debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE
núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Presentació del projecte de llei per part del Govern, té la
paraula el vicepresident del Govern Sr. Antonio Gómez, per un
temps de quinze minuts.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. El proyecto de ley de modificación de la Ley
electoral de la comunidad autónoma de las Islas Baleares que
hoy debatimos, para su aprobación, si la mayoría cualificada de
esta cámara así lo considera, implica una reducción del
Parlamento. Un proyecto de ley que, de aprobarse, permitiría
hacer lo mismo con la misma calidad, pero a un coste menor.
Por eso, no pierdo la esperanza que a lo largo de los próximos
minutos, a pesar de la consabida postura que han venido
manteniendo cada uno de los grupos de la oposición, cambien
de opinión y voten a favor de un proyecto de ley que claramente
es bueno para los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

Como venimos manteniendo desde que iniciamos la
andadura de este proyecto de ley el objetivo principal de la
reforma es adaptar la realidad de las instituciones públicas a la
demanda real de la sociedad teniendo en cuenta tanto la realidad
social como la realidad económica. Desde los inicios de esta
legislatura, hace ya casi cuatro años, desde el Gobierno hemos
venido aplicando políticas de contención del gasto público en
todos los ámbitos de la administración pública de la comunidad
autónoma. Ustedes conocen de sobra las medidas de reducción
de la Administración pública y del sector público instrumental
que este gobierno del Partido Popular ha llevado a cabo, se han
reducido consellerias, direcciones generales, cargos políticos y
personal de confianza, empresas públicas, etcétera, todo ello en
aras de conseguir unas administraciones públicas dimensionadas
a las necesidades reales de la sociedad. Tener unas
administraciones públicas sobredimensionadas supone un gasto
excesivo e innecesario que repercute en los bolsillos de todos
los ciudadanos.

El objetivo de los representantes públicos precisamente ha
de ser el contrario, debemos aplicar políticas de contención del
gasto público, conseguir la estabilidad presupuestaria, trabajar
para la recuperación y el fortalecimiento de nuestra economía
y para generar empleo. Esos objetivos son los que ha perseguido
el Gobierno del presidente Bauzá, objetivos que se han
conseguido gracias al esfuerzo de todos, los resultados son
evidentes. El proyecto de ley que hoy debatimos es un ejemplo
más de esas reformas, el Parlamento, máximo representante de
la voluntad popular, no puede quedar al margen de las políticas
de contención del gasto público. Todas las instituciones públicas
han de ser consecuentes con el gran esfuerzo que se está
pidiendo a todos los ciudadanos. 

El proyecto de ley que hoy debatimos reduce el número de
diputados que componen este parlamento así como una serie de
medidas de contención del gasto público. Se reduce, como ya
conocen, en 16 diputados, pasando de los 59 actuales a 43. Por
circunscripción, Mallorca tendría 24 diputados, Menorca e Ibiza
9 y Formentera mantendría el diputado actual. La reducción
sería, por tanto, de un 27,12%. La reforma que proponemos está
avalada por nuestro Estatuto de Autonomía, por tanto, plantear
la reducción es totalmente legítimo, además, y así lo creemos,
razonable, necesario y oportuno.

Otras comunidades autónomas también han reducido su
número de diputados, que por cierto el Tribunal Supremo
termina de pronunciarse a favor de la reducción propuesta por

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sentenciando
que tal reducción es completamente legal. El alto tribunal
rechaza que la propuesta de reducción vulnere la exigencia
constitucional de proporcionalidad en la adjudicación de
escaños, la prohibición de arbitrariedad en la actuación del
poder político y el principio de seguridad jurídica. 

Y si giramos hacia atrás dos páginas de la historia de nuestro
parlamento comprobaremos que no siempre ha tenido 59
diputados, lo cual pone de manifiesto que a lo largo de la
historia el número de representantes no ha sido inamovible.
Además, en lo que se refiere a la fijación jurídico-política lo que
hace nuestro Estatuto de Autonomía es dejar esta cuestión en
manos del legislador sin ningún tipo de limitación.

Nos gustaría dejar claro también que el proyecto de ley de
modificación de la Ley electoral no afecta ni a la
representatividad ni a la proporcionalidad de nuestro sistema
electoral, tampoco varía la proporción de escaños que se asigna
a cada una de las islas o circunscripciones ya que la reducción
que planteamos afecta a todas las islas, excepto a la de
Formentera, teniendo en cuenta cuestiones no sólo de ámbito
territorial sino también de ámbito poblacional.

Quisiera destacar también que la disminución de diputados
tampoco conlleva una merma de la calidad de la representación
democrática ya que pasaríamos de necesitar 12.570 electores
por diputado, como ocurre en la actualidad, a 17.247 electores.
Con ello nos situaríamos en el sexto puesto de entre las 17
comunidades autónomas. En Andalucía, por ejemplo, que este
fin de semana han vivido su jornada electoral, son necesarios
58.788 electores por diputado, casi cuatro veces más que nuestra
propuesta. ¿Alguien de la sala considera que el sistema de
representación de Andalucía es de menor calidad democrática
que el nuestro? La respuesta considero que la sabemos todos.

En el debate de las enmiendas a la totalidad de este proyecto
de ley ya se discutió, ¿acaso sus señorías piensan que si
aumentáramos el número de diputados de esta cámara los
ciudadanos se sentirían mejor representados? Considero que
también conocemos todos la respuesta. Lo que sin duda
ocurriría es que tendríamos un gasto mayor, un gasto que
repercutiría en el bolsillo de todos los ciudadanos de esta
comunidad autónoma. 

Por eso, reiterando lo que les decía al inicio de mi
intervención, más allá de cuestiones políticas, esta reforma lo
que busca, lo que pretende, lo que persigue es adecuar el gasto
público a las demandas reales de nuestra sociedad. Debemos, en
mi modesta opinión, atender la petición que nos hacen nuestros
conciudadanos, ellos son los que han padecido las
consecuencias de la crisis económica; ellos son los que han
tenido que hacer frente a las políticas de ajuste económico,
impopulares muchas de ellas, pero necesarias.

En ese sentido, las instituciones públicas han de ser
consecuentes con el gran esfuerzo que se está pidiendo al
conjunto de la sociedad y han de aplicar, por tanto, políticas de
austeridad.
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Y aunque los indicadores de coyuntura económica reflejan
con meridiana claridad que las Islas Baleares encabezan la
senda de la recuperación en España, los políticos, los
representantes de los ciudadanos, debemos velar por el buen uso
de los recursos públicos.

Por eso, señoras y señores diputados, ha llegado el momento
de que unamos esfuerzos, de que logremos el consenso
suficiente para aprobar este proyecto de ley que es bueno para
todos los ciudadanos. La reforma que hoy debatimos implicará
un ahorro de más de 7 millones de euros por legislatura,
cantidad que podríamos dedicar a otras necesidades esenciales,
como la salud, los servicios sociales, la educación, etcétera.

Con el proyecto de ley que hoy debatimos, de modificación
de la Ley electoral de 1986 seguimos manteniendo el consenso
que fundamentó su aprobación, seguimos cumpliendo con el
mandato estatutario de garantizar una representación
proporcional en todas las circunscripciones de nuestra
comunidad autónoma. El proyecto de ley que debatimos es un
proyecto serio, riguroso, muy estudiado y formulado pensando
en las necesidades reales de nuestra sociedad; si todos hemos
tenido que hacer un gran esfuerzo para salir de la crisis, y salvar
nuestro estado del bienestar, justo es que las instituciones
públicas sean consecuentes con ese esfuerzo.

Les animo, por tanto, señorías, a dejar de lado los intereses
de partido y que actúen en defensa de los intereses generales.
Les invito a que apoyen este proyecto de ley, porque, como he
dicho, es bueno para los ciudadanos; de no apoyarlo, no estarían
diciendo no al Partido Popular, estaríen diciendo no a los
intereses de todos los ciudadanos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari MÉS, RGE núm. 10386 a la 10389/14 i
de la RGE núm. 10392 a la 10401/14, té la paraula el diputat
Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, de la crisi n’hem de sortir i n’hem de sortir enfortits
amb democràcia, amb més democràcia i menys màfia, amb més
transparència i participació i amb corrupció zero. És molt
senzill, nosaltres creim que no sobren diputats, però sí que
sobren xoriços, a aquests sí que els hem de combatre i els hem
de combatre amb més democràcia i més política.

La proposta del Partit Popular en el Govern en aquest sentit
és reaccionària i s’aprofita del moment de crisi per prendre
mesures que debiliten les principals estructures democràtiques;
ho va ser eliminar el CES i el Consell de Joventut i ho és la
proposta que avui debatem. Perquè, al cap i a la fi l’únic que
pretén el Partit Popular i el president Bauzá és perpetuar-se en

el Govern. I açò no és nou, de fet és una constant del Partit
Popular a les Illes Balears. Ho va fer el 1999 amb el cas Mapau,
el recorden? Es va contractar de forma irregular la Sra. Maria
Pau Segura, per censar per via d’urgència i de forma irregular
descendents de Balears a l’Argentina, perquè votessin el Partit
Popular a la circumscripció electoral de Formentera, on es
disputava un escó clau per a la majoria absoluta en el Parlament.

Se’n recorden del cas Cola-Cao? Se’n recorden de la
tramesa de material electoral del Partit Popular a càrrec del
CDEIB, per la qual el Partit Popular ha estat condemnat, se’n
recorden?

Ara, que el Partit Popular es veu observat per la justícia, i
Déu n’hi do!, 18 anys de finançament ilAlegal no els dóna
vergonya! Ara, deia, intenta fer el mateix per la via legal,
canviar la legalitat i posar-la al seu servei, al servei d’un govern
perpetu del Partit Popular. Sí, a l’estil del PRI, tot val per
mantenir el poder, per evitar l’alternança en el poder; açò sí, els
diputats del Partit Popular pugen aquí a la tribuna i sense
empegueir-se ens diuen: nosaltres no fem política. I és que els
fa nosa la política, quan la política, la gestió d’allò públic, la
gestió de la polis, posar l’interès comú per sobre dels interessos
privats no legítims és el que caracteritza les societats més
modernes, més avançades, més civilitzades. I vostès açò,
propostes d’antipolítica: menys política és més corrupció;
menys política és més autoritarisme; menys política és més
màfia. No sobren diputats, sobre xoriços!

I és evident que MÉS no donarà mai suport a mesures
d’aquest tipus. La proposta del Partit Popular neix d’una falta de
convicció absoluta en la política i en la democràcia i per açò
neix sense esperit de diàleg i consens. Recordin el 2002, Mabel
Cabrer, arran de la modificació electoral per introduir la paritat,
deia, textualment: “Estam davant una llei que pretén alterar o
imposar una representativitat determinada del nostre electorat.
Estam parlant d’un tema tan important profund com és la pròpia
essència de la democràcia com a sistema polític.” Deia també:
“És evident que aquesta llei es mereix una reflexió molt més
profunda.” On és, on és la reflexió profunda, Sra. Cabrer? On és
el diàleg i on és el consens?

I és que, efectivament, Sra. Cabrer, és de sentit comú i de
sentit democràtic, les lleis electorals han de ser normes al servei
de la democràcia, però també han de ser normes inspirades,
tramitades, aprovades amb les màximes dosis de diàleg, de
consens, de democràcia.

Convençut d’açò, el nostre Estatut estableix que la reforma
electoral requereix una acord de dues terceres parts de la
cambra, cosa que ja d’inici no s’ha donat, ni s’ha anat a cercar.
És fals, per tant, el que diu l’exposició de motius del projecte de
llei, de què no es romp el consens; modificar sense consens el
consens del 1986 ara resulta que no és alterar el consens? I no
estan empegueïts de dir açò?
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Però la proposta del Partit Popular, a més de no tenir el
consens necessari, és excloent. Amb l’argument de l’austeritat,
la mateixa falsa austeritat que ha permès o ha justificat eliminar
el CES, el Consell de Joventut, que ha permès retallar en sanitat,
en educació, dependència, ara, el Partit Popular i el Govern del
Partit Popular vol retallar en democràcia i excloure l’accés de
determinades opcions polítiques a aquest Parlament.

I parlarem de mesures d’austeritat, no es preocupin, de
retallar despeses innecessàries, no es preocupin, però la
proposta que avui debatem és una proposta de reduir
representativitat, que no proporcionalitat, si volen. Ara, -no hi
és el Sr. Monerris-, en lloc d’ensenyar proporcionalitat directa
i inversa, Sr. Monerris, haurem de parlar de proporcionalitat
constitucional i inconstitucional, sembla que ha de ser així;
menys representants per representar la mateixa gent significa,
amb la Llei d’Hont i amb el tall del 5%, que els grups no
majoritaris, però cada vegada menys minoritaris, no seran
representats, la representació serà menys plural, per tant, i
exclou la representació d’una part cada vegada més gran de la
societat.

Avui el 20% de l’electorat, el 20% dels que van votar a les
eleccions del 2011, no tenen representació en el Parlament, i
amb la reforma que avui ens proposa el Govern Bauzá, aquesta
proporció no només es manté, sinó que s’incrementa. I és que
al Partit Popular, al president Bauzá, al candidat Bauzá li
molesta, i molt, la pluralitat. De fet, aquesta ha estat una
constant també de les reformes de la Llei electoral del 1986 i
aquesta és també la gran diferència entre les reformes
impulsades per l’esquerra i les impulsades pel populisme
Popular: mentre l’esquerra modifica la Llei electoral per
facilitar la participació de les dones en la política institucional,
amb la reforma del 2002, el Partit Popular fa reformes per
excloure més gent, per excloure minories cada vegada menys
minoritàries, aquesta va ser la reforma del 1995, la qual afegia
un nou apartat, l’apartat 4, a l’article 12, amb la qual
incrementava el tall per accedir a les institucions al 5%.

Ara, de nou, el Partit Popular, modifica o pretén modificar
la Llei electoral en la mateixa línia: ara, per obtenir
representació es necessita a Eivissa i a Menorca
aproximadament el 8% dels vots i a Mallorca el 5%, amb
aquesta proposta el tall real s’incrementa; es necessitaria més
d’aquest 5 i d’aquest 8% per obtenir representació. En aquest
sentit, crec que el vot particular del Consell Consultiu és
clarivident, diu textualment: “Aquesta reforma normativa
restrictiva empobreix el sistema democràtic, convertint el
Parlament en un club exclusiu de partits polítics grans, impedint
sobre manera l’aparició de noves formacions polítiques.”

Així idò, sense consens, excloent i, a més, no respon a la
realitat balear la qual obvia i altera democràticament. És una
proposta exportada, avui es feia referència a Andalusia, però
també a Castella, la qual ataca una característica intrínseca de
les Illes Balears, la pluriinsularitat i l’autogovern de cada una de
les illes. Bauzá tracta les Illes Balears com una Castella més i
demostra una insensibilitat magistral contra el nostre fet
diferencial. I perdonin, però, que els ho torni dir: i un
menyspreu insultant, amb aquesta proposta, a Formentera, a
Eivissa i a Menorca.

Sense consens, excloent, descontextualitzada, però també
oportunista, electoralista i populista, molt populista. Mirin, la
Sra. Cabrer ho descrivia tan bé el 2012 que he de tornar fer
referència a les seves paraules, deia: “Tenc no la sensació, sinó
la convicció, que aquest projecte de llei -es referia al de la
paritat- és, en realitat, un instrument de publicitat d’aquest
govern”. Efectivament, Sra. Cabrer, aquest projecte de llei és un
projecte de publicitat electoral del Partit Popular, perquè
plantejar ara, a dos mesos de la convocatòria electoral, una
reforma tan important com aquesta, segons es deia, la qual
canvia les regles de joc electoral, respon només a interessos
partidistes i electoralistes del partit en el Govern. L’únic que
interessa al Partit Popular és tenir alguna cosa amb la qual
omplir el seu discurs buit de contingut democratitzador i poder
afirmar que l’oposició no vol reduir despeses, cosa
absolutament falsa.

Aquest és el discurs fals i demagog del Partit Popular, però
també el discurs que ja no és creïble, quan es manté una
dessaladora a Ciutadella que cada mes costa 150.000 euros i no
treu ni una gota d’aigua; quan el finançament del partit té una
caixa B; quan la seu del partit està pagada amb empresaris ben
compensats, o quan s’és incapaç de posar fil a l’agulla a la
transparència i la lluita contra la corrupció, la resta no fa falta,
perquè no hi ha millor austeritat, no hi ha millor austeritat que
acabar amb la corrupció. Ho deia un estudi no fa massa mesos
de la Universitat de Las Palmas, i deia: “A les Illes Balears el
cost de la corrupció és de 1.200 milions d’euros anuals”. I el
Partit Popular no ens presenta cap proposta per combatre la
corrupció i aprofundir en transparència i sí, en canvi, per
debilitar el Parlament.

Perquè, efectivament, la proposta que se’ns presenta avui és
una proposta per fer d’aquest parlament un parlament de paper
cartró, el qual no molesti el Govern i deixi impunes els
corruptes. El Partit Popular i el Govern Bauzá impulsen aquesta
reforma de la Llei electoral amb una clara voluntat de no
respondre a la necessitat real de la societat, que no només és de
què siguem austers, sinó que també és la de donar més
participació, més transparència, la d’acabar amb la corrupció,
amb els privilegis i amb les desigualtats.

La llei electoral del Partit Popular, a més de reduir la
pluralitat del Parlament i de debilitar el poder legislatiu, fins al
punt, com deia, de convertir-lo en una cambra decorativa i
simbòlica, converteix l’executiu en un poder omnipotent, quasi
sense control, que actua, que podria actuar amb total impunitat;
converteix el Parlament, com deia, en un escenari excelAlent per
a actors corruptes. I quina és l’excusa? L’austeritat.

L’únic argument que esgrimeix el Govern per defensar
aquest projecte de llei és la contenció de la despesa i ens diu: la
reducció de 59 a 43 diputats suposarà un estalvi de 4.294.000
euros. I diuen: i no ha fet l’oposició cap proposta. Sí que hem
fet propostes, i tant que hem propostes, i constructives!
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Li proposam que es modifiqui la llei per garantir una junta
electoral independent i el Partit Popular ens ha dit que no.

Els hem proposat garantir que la programació dels mitjans
de comunicació públics es faci amb criteris professionals i el
Partit Popular ens ha dit que no.

Hem proposat eliminar el tall del 5% per accedir al
Parlament o als consells insulars i el Partit Popular ens ha dit
que no.

Hem proposat eliminar el mailing electoral i la subvenció
pública per a aquest concepte, el qual el 2011 va suposar
600.000 euros, i el Partit Popular ens diu que no, que aquesta
despesa, per l’amor de Déu, és molt important; és molt
important que les bústies dels nostres ciutadans rebin munts de
paperassa, de despesa innecessària, perquè no es vol modificar
la llei i fer un sol mailing públic. No, 600.000 euros, açò no és
una despesa innecessària.

Es redueix, es podria reduir, s’ha proposat, la despesa per
subvenció electoral, amb 1 milió d’euros perfectament, amb
aquesta modificació del Parlament, el Partit Popular ens ha dit
que no.

Hem proposat eliminar la duplicitat de sous, la
incompatibilitat de sous. Durant aquesta legislatura 21 diputats
han tingut el sou, dedicació plena, i el seu sou de dedicació
privada; l’estalvi d’aquests 21 diputats és de 5.040.000 euros.

Només amb aquestes propostes, més tota la resta que hem
presentat, s’estalvien més de 10 milions d’euros. I ens ve el
Partit Popular amb una proposta per reduir el Parlament amb 4
milions d’euros. És clar, després ens diran, no, no, nosaltres
dèiem 11; 11 no, 11 no! 11 no en aquesta reforma de la Llei
electoral, 11 amb una modificació que hauria de fer la Mesa o
la Junta de Portaveus la qual no debatem aquí i que la podríem
també debatre. I després en parlarem, perquè és molt curiosa i
molt interessant.

I acab, i acab amb la que jo crec la clau d’aquesta proposta
de reforma, perquè aquesta reforma és una reforma del tant per
cent: primer va ser el 3% per accedir al Parlament, que va passar
al 5% per evitar la representació, el control, el creixement de
forces polítiques socials minoritàries. Després, el segon dia, va
ser el 3% de les comissions per obres, que van permetre al Partit
Popular jugar, ilAlegalment, ilegítimament, per obtenir una
majoria, i si és així com està demostrat, deixin que els digui,
ilegítima.

I en tercer lloc, el Partit Popular no ha descansat i s’ha
proposat reduir uns quants 3% més el nombre de diputats per
aconseguir el mateix, perpetuar-se en el poder; el que el Partit
Popular va intentar amb la primera reforma electoral del 3% i
amb la corrupció de l’altre 3% de les comissions per obres, ara
el Partit Popular de Bauzá ho vol aconseguir multiplicant per 10
el 3% i reduir quasi un 30% el Parlament, la composició, el
nombre de diputats, fent d’aquest parlament un parlament de
paper i cartró, de cap de setmana, que no molesti el Govern i
que deixi impunes els corruptes.

Ho torn dir, no sobre diputats, sobren xoriços, i propostes
per reduir aquests darrers no n’hem escoltada ni n’hem debatuda
ni una, ni una. No sé quin tant per cent, sincerament, va ser el
primer, si l’electoral o el de les comissions, però saben què?
Tots dos provenen del mateix ou, el Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Socialista
s’hi mantenen les esmenes de la RGE núm. 10418 a la
10420/14.

Té la paraula el diputat Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. El vicepresident i conseller explica o
ha explicat que el Parlament és “un gasto excesivo e
innecesario”. Aquest és el concepte que té aquest govern del
poder legislatiu “un gasto excesivo e innecesario”, ho ha dit
així. Cap argument polític hem sentit per reforçar aquest
projecte de llei, hem sentit la lectura de l’acord del Consell de
Govern i una part del dossier documental, cap argument polític;
la política reduïda a la seva mínima expressió, reduïda a la seva
mínima grandària, i ha estat capaç de comparar una comunitat
autònoma la qual és un arxipèlag d’1.100.000 habitants amb una
altra comunitat autònoma continental de 87.268 quilómetres
quadrats i 8.400.000 habitants, vaja rigor!

Per suposat, no podem donar suport ni a la llei ni als
objectius ni als arguments tan magres sobre els quals es defensa
aquesta llei, per això, totes i cadascuna de les nostres esmenes
han estat de supressió i la seva defensa la basarem en conceptes
polítiques, en defensa de la democràcia, de la separació de
poder i de l’autogovern. Ja vàrem dir que aquesta era una llei
que naixia morta i morta ha decidit deixar-la el Partit Popular,
que, des de la presa en consideració el 18 de desembre de l’any
passat, no ha fet ni una sola passa per intentar el consens,
perquè intentar el consens no és que el vicepresident, en
resposta a una pregunta oral en el Ple, es dediqui a utilitzar la
llei com a arma dialèctica contra l’oposició, si vols arribar a un
consens al voltant d’una llei no la converteixen en eina de
confrontació, sinó que intentes asseure’t a una taula i negociar-
la. El PP, demostrant un cop més la seva absoluta incapacitat
per al diàleg, no sols no ens ha convocat a una mesa de
negociació, és que ni tan sols ha intentat transaccionar ni en
ponència ni en comissió i resulta que arribam a aquest debat
amb les mateixes posicions polítiques de partida.

El Govern en realitat mai no ha volgut negociar ni arribar a
un acord en aquesta llei, aquesta és la realitat. Els arguments
polítics esgrimits pel Govern i pel PP han estat inexistents, com
hem dit, s’han limitat a un argument econòmic, com varen
demostrar el mes de desembre passat, un argument econòmic
que converteix el Parlament, dipositari de la voluntat colAlectiva
del poble de les Illes Balears, en un negociat a les ordres del
vicepresident Gómez.
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Idò mirin, contra aquesta concepció, autoritària i quasi
antidemocràtica del PP, el nostre no es converteix avui en una
defensa de la democràcia. Dir no a la proposta del Govern i del
PP és defensar la democràcia, en aquest cas, perquè el
plantejament que ha fet resulta ofensiu per a tota la concepció
de la nostra comunitat autònoma com a sistema polític
democràtic. Aquesta és la realitat.

Ja els vàrem esmentar en el primer debat que la consideració
de llei fundacional de la nostra autonomia, que atribuïa a
Alianza Popular a la llei electoral en el seu moment, per
l’especial transcendència que per l’estructura institucional i la
cohesió interinsular té precisament aquest parlament. 

Insistirem idò, un cop més, que amb aquesta pseudoreforma
de caire economicista el Partit Popular obvia que en aquesta llei
electoral hi ha les bases de la representativitat i proporcionalitat
que decideixen com s’ha de conformar aquest parlament, a més,
també, desequilibri territorial sobre el que hauríem de
reflexionar si volem efectivament tenir un debat seriós i de fons
sobre el Parlament de les Illes Balears.

Per tant, insistim, aquesta negativa a la reforma exprés del
Parlament que pretén el Govern Bauzá esdevé per a nosaltres
una obligada defensa de la democràcia i també de l’equilibri
entre territoris que conformen aquesta comunitat autònoma
perquè toca les normes bàsiques del nostre sistema democràtic,
justament per això es requereix una majoria de dos terços que
el PP no té ni tendrà, una prevenció encertada dels reformadors
de l’Estatut del 2007.

Sens dubte aquesta és una de les lleis bàsiques per a
l’arquitectura institucional de la nostra comunitat autònoma i és
en aquest sentit que la majoria qualificada de dos terços que
preveu l’Estatut és la salvaguarda per garantir el consens al
voltant d’aspectes que consideram fonamentals per al
funcionament de la nostra comunitat autònoma.

El nostre estatut preveu aquesta majoria de dos terços amb
la lògica de preservar el consens front a intents de rompre
l’equilibri institucional sense majories que garanteixin un ampli
suport social i polític i, per tant, asseguri la continuïtat en el
temps de normes institucionals d’aquest calat, d’aquesta
importància cabdal en la configuració de la nostra comunitat
autònoma. 

L’Estatut d’Autonomia, certament, demana el dos terços de
majoria qualificada a l’article 41, sobre la composició i règim
electoral del Parlament, però també a l’article 53 quan es
refereix a la Comissió General de Consells Insulars, la qual, per
aprovar el seu reglament necessitarà dues terceres parts dels
membres d’aquesta comissió general que es crearia en el si
d’aquest parlament. També la Llei de consells insulars a l’article
68 requereix de la mateixa manera el vot favorable de dos terços
dels diputats del Parlament, símptoma inequívoc de la
importància de la configuració territorial de la nostra comunitat
autònoma. També l’article 96 sobre el Consell de Justícia de les
Illes Balears diu que els membres d’aquest, elegits pel
Parlament, ho seran per una majoria de dos terços dels seus
membres i en darrer terme la pròpia reforma de l’Estatut,
l’article 139 preveu a l’apartat 2 que la proposta de reforma
necessita l’aprovació del Parlament per majoria de dos terços

dels diputats i aprovació de les Corts Generals a través d’una
llei orgànica.

En resum, la llei electoral, llei de consells, Comissió General
de Consells Insulars, Consell de Justícia i la mateixa reforma de
l’Estatut requereixen una majoria qualificada. Són els
fonaments, els pilars sobre els quals s’edifica la comunitat
autònoma de les Illes Balears, un d’ells i el que ens ocupa és la
forma com elegeixen els ciutadans de les Illes Balears els seus
representants, en quin número, amb quina proporció per illes
respectant així una determinada correlació entre ciutadans i
diputats que de ser alterada configurarà d’una forma diferent la
forma que prengui la representació de la voluntat colAlectiva del
poble de les Illes Balears. No és poca cosa, senyores i senyors
diputats, no és poca cosa.

I és per això que afirmam que no es pot pretendre aprovar un
projecte de llei com el que avui tenim damunt la taula sense
garantir el consens, sense la majoria qualificada de dos terços
que preveu l’Estatut d’Autonomia. La majoria de dos terços és
precisament una garantia contra majories autoritàries que,
emparant-se en un resultat electoral que, sent important, pot ser
variat a la següent convocatòria, idò per impedir que aquesta
majoria que pot ser absoluta i dialogant o absoluta i autoritària,
no ha de poder decidir trastocar l’edifici institucional sense el
consens que requereix, que és de sentit comú i forma part de la
nostra cultura política.

La democràcia espanyola s’ha edificat des dels debats i
aprovació de la Constitució de 1978 sobre la idea que els grans
temes institucionals, els grans temes d’estat són més positius per
al país si es fan des del consens. Potser s’ha mitificat aquell
consens de la transició, consens que era cessió per les dues
bandes per assegurar la consolidació de la democràcia, i no hi
ha dubte que moltes coses segurament no les faríem igual, o
encara més, que molts dels acords presos en aquell moment no
podien prendre’s d’altra manera, però que necessiten ser revisats
i adaptats quaranta anys després. 

En el que segurament estaríem d’acord és que modificar
aquells grans principis bàsics s’hauria de fer intentant o
apropant-nos a unes majories polítiques i socials semblants a
aquell ara idealitzat consens.

I mirin, fa pocs dies el Govern, l’Ajuntament de Palma, el
Consell de Mallorca, les seves primeres autoritats, en una
demostració de les seves ànsies inauguradores, descobrien una
placa amb què dedicaven una avinguda a Adolfo Suárez, de qui
el president Bauzá va dir: “Suárez ha pasado a la historia como
uno de los padres de la transición que más hizo por la libertad
y la democracia”, segons vàrem llegir a la premsa. Idò mirin, a
Suárez se’l té per un dels hàbils polítics de la transició que va
fer possible tants d’acords per consens que varen consolidar la
democràcia.
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Referit a aquella època el mateix Suárez entrevistat per
Soledad Alameda per a l’obra Memoria de la transición deia:
“Teníamos que elaborar una constitución que sirviera para
todos, desde el consenso, desde el mayor acuerdo posible entre
todos los partidos con representación parlamentaria. Hoy
todos asumen con sentido la responsabilidad que el objetivo no
era una constitución perfecta, sino hacer una que permitiera
que todos los españoles pudieran sentirse dentro de esa
constitución”. 

Repetesc: hacer una que permitiera que todos los españoles
pudieran sentirse dentro de esa constitución, una frase que
inclou la idea de consens, la idea d’una norma consensuada, una
norma, un acord que permet que aquesta norma la sentin com a
pròpia si no tots, una àmplia part dels ciutadans d’un país, d’una
comunitat, ciutadans que són representats pels diputats que han
elegit democràticament. Idò aquest projecte de llei, els ho
repetesc avui, no és una norma que permeti que tots els
ciutadans de Balears s’hi puguin sentir identificats, no ho és i
per això no pot ser aprovada, perquè romp amb el principi bàsic
del consens de la majoria qualificada que el nostre estatut
exigeix per a les normes institucionals bàsiques.

En el primer debat vàrem fer referència a tot un seguit
d’elements que demostraven com aquesta llei anava contra els
més elementals principis d’una democràcia parlamentària, com
és la separació de poders. Els vàrem retreure la perversió que
significa l’argumentació emprada pel Govern, en el sentit que,
en nom de l’austeritat, decideix el poder executiu dir al poder
legislatiu què ha de fer, el poder executiu decideix pel poder
legislatiu, en un sentit que perverteix absolutament el
funcionament parlamentari pràcticament des del seu origen al
segle XVIII, des de la revolució liberal del XIX, i que el mateix
Consell Consultiu els va fer rectificar, escandalitzat del tracte
tan poc respectuós amb el Parlament que feia el Govern en el
text original.

El Consell Consultiu se sorprenia de la manca de respecte,
però els que hem patit aquesta legislatura podem corroborar -i
en aquest darrer debat en vull deixar constància- que hi ha hagut
un menyspreu i una falta de respecte, una manipulació i
utilització per part del Govern d’aquest parlament que fa que tot
plegat sigui una vergonya, que només demostrarà el tarannà
autoritari del Govern, la seva ignorància dels principis bàsics
del parlamentarisme i són un exemple més de la seva deriva
autoritària, que tan mals resultats ha donat per al conjunt
d’aquesta comunitat autònoma tota la legislatura.

En aquest cas, la imposició de la reducció del nombre de
diputats es fa en nom de l’estalvi, l’estalvi que vol fer el
Govern, un govern que ha trobat doblers per a allò que ha volgut
i necessitat, no entrarem al detall del suposat estalvi que
pretenen aconseguir. Vostès argumenten la contenció de la
despesa, però tant aquest modest diputat com alguns dels
membres del Consell Consultiu els recordaven que existeixen
principis i valors superiors i prevalents sobre un argument
purament economicista, aquests principis i valors són el
pluralisme polític, la proporcionalitat dels principis democràtics,
en definitiva.

Però hi ha un altre element que per acabar introduiré en
aquest debat: l’autonomia, la capacitat d’autogovern de la nostra
comunitat autònoma i el fet que nosaltres, diputats i diputades,
i el Govern amb el seu president al capdavant, som dipositaris
per damunt de tot de la voluntat colAlectiva del poble de les Illes
Balears i als seus interessos generals ens devem.

Aquesta és una reivindicació del país i del paper de les
institucions del nostre país insular. Aquest parlament i el
president amb el Govern són els teòrics defensors dels
interessos de la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma dins
el conjunt de l’Estat front al poder central. Tenim com a missió
preservar els interessos que són específics d’aquesta comunitat
dins un marc de lleialtat institucional amb el conjunt de l’Estat,
naturalment, però el nostre paper no és posar per davant dels
interessos de les Illes Balears els interessos del poder central.
Dins d’una lògica federal està clar el paper que representa
cadascú, perquè la voluntat general del conjunt de l’Estat es
construeix escoltant i amb la participació dels territoris, la
lleialtat del territori, dels representants del territori està
garantida perquè aporten la visió particular de la comunitat
territorial de les Illes Balears, en el nostre cas, a les institucions
federals o centrals que prenen les decisions tenint en compte el
doble vessant: la visió general de l’Estat Central i les visions
particulars dels territoris. I dins d’aquesta lògica, una norma
com aquesta que modifica el nostre sistema institucional, només
la consideraríem legítima si poguéssim assegurar garantir que
ha estat proposada pensant únicament i exclusiva en els
interessos del conjunt de la ciutadania de les Illes Balears.

En canvi, jo els acús de no tenir legitimitat per plantejar
aquesta iniciativa, no ja des del punt de vista de la ingerència
del poder executiu dins el poder legislatiu, sinó des del punt de
vista de la intencionalitat política, ja que aquesta proposta de
reducció del Parlament no respon més que a una mimètica del
Partit Popular amb iniciatives similars a altres comunitats
autònomes, dins una política més general del mateix PP a nivell
central de menyspreu i devaluació de les comunitats autònomes.

S’ha parlat i molt i se’n continuarà parlant del moment
actual del denominat estat de les autonomies, de la necessitat de
reformar aquest i de fer-lo evolucionar. Des de la dreta
mediàtica i política es va intentar en els pitjors anys d’aquesta
crisi, coincidents amb la present legislatura, culpabilitzar les
comunitats autònomes i els ajuntaments del que es considerava
una despesa pública excessiva. S’han fet lleis que, en nom de la
contenció de la despesa, han limitat la capacitat d’autogovern o
s’han atacat les competències municipals, després de l’intent de
reduir el nombre d’ajuntaments passant per la idea de canviar la
fórmula d’elecció de batlles i batllesses.

I quin sentit té tot això? Fa mal veure una línia clara cap on
condueixen tantes reformes que al final no es consumen, però sí
que hi podem observar un fil conductor ideològic de fons:
l’intent de culpabilitzar des del poder central tots els poders
perifèrics, autonòmics o locals i contribuir a crear un argument
general que afavoreixi la temptació recentralitzadora del Partit
Popular, que en aquest aspecte torna rompre un consens
institucional històric i que donaria una certa lògica al fet que ens
plantegin el debat d’avui i la devaluació del paper del Parlament
que han practicat tota la legislatura. 
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Un partit Popular balear al servei d’un Partit Popular central
que recela de l’estat de les autonomies i que funciona com a un
Partit Popular delegat, no autònom, i molt menys representant
de la voluntat colAlectiva del poble de les Illes Balears,
acomplint-se aquella amenaça sobre la qual advertia Damià
Pons, fa alguns anys: el perill que siguin les institucions
d’autogovern les que puguin pretendre la provincialització com
a objectiu final i efectivament, la política del Govern Bauzá ha
tengut una clara línia de provincialització. 

A això, a aquesta ideologia que està al fons de les polítiques
del Govern Bauzá, hi podem sumar l’oportunisme i tacticisme
que els ha caracteritzat, sense un full de ruta clar, anant de
banda a banda intentant sobreviure, intentant imposar de forma
autoritària un programa polític en bona part ocult.

Ja vàrem denunciar en el debat en comissió que aquesta
iniciativa no sorgeix per cap necessitat específica de les Illes
Balears, sí que sorgeix com a una cortina de fum del Govern
Bauzá en una època de conflicte que afeblí el Govern de cara a
l’opinió pública. Idò aquell govern afeblit intentava crear una
cortina de fum imitant el que havien fer altres comunitats
autònomes on governa el PP.

Aquest mimetisme, passant per damunt de les necessitats de
les Illes Balears i del sentit comú, passant per damunt d’una
política pròpia, convertint la iniciativa del Govern Bauzá en una
pura i estèril limitació de les iniciatives de Cospedal no aporta
res al debat polític de les Illes Balears, no representa tampoc cap
avantatge per al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears.

Vaig acabant, i deix per al final l’obligada referència a la
ciència política, tot i que m’estaré de citar novament Duverger,
sí que acabaré denunciant un cop més que aquells governs que
proposen modificacions electorals solen ser governs preocupats
per l’immediat resultat electoral. No ens estranya que avui
estiguin realment preocupats des del Partit Popular, ja diu el
refrany que quan veuràs la barba de ton veí cremar, posa la teva
a remullar. 

No és que la modificació de la proporcionalitat els ajudi
directament a millorar un resultat incert en les circumstàncies
actuals, però sí que en aquell moment varen fer vostès la
mateixa trampa que no va anar bé a Gabriel Cañellas intentant
dificultar l’entrada als partits que són prop del 5%, no entrarem
en el cas Mapau que ja han esmentat aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, senyor Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Acab amb això, Sr. President. Els canvis fets amb aquesta
intenció, senyors del PP, no els solen funcionar i no funcionen
perquè el debat que generen és contraproduent per qui fa la
proposta, el Govern i el PP en aquest cas.

Acab amb això, un debat que haurà estat estèril i que sols
haurà servit per devaluar un cop més el paper d’aquesta
institució. Certament, si em permeten -per acabar, ara sí-
parafrasejant el que deia el personatge central de la novelAla
gràfica V de Vendetta d’Alan Moore: “Aquest país necessita
més que un parlament, necessita esperança”, necessitam
esperança sens dubte front al conformisme que vol imposar la
dreta, però també necessitam un parlament i un parlament que
no estigui contínuament devaluat i posat en qüestió per l’acció
del Govern al qual ha de controlar segons dicten les nostres
normes legals bàsiques, un parlament que ha de ser -i estic segur
que ho serà en el nou temps que s’acosta- el vertader centre de
la vida política d’aquest país.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Per part de la diputada Margalida Font
s’hi mantenen les esmenes des de la RGE núm. 10421 a la
10423. Té la paraula per defensar-les, per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, la coalició que
represent Gent per Formentera i el Partit Socialista hem
presentat tres esmenes: una a l’article 1, una altra a la disposició
addicional única i la tercera a la disposició transitòria única, i
totes les hem fet de supressió perseguint i cercant un objectiu
clar i és la retirada d’aquest projecte de llei de modificació de la
Llei 8/1996, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Ho fem amb la convicció i amb la seguretat que vostès, el
Partit Popular, el seu govern, presenten aquesta iniciativa
exclusivament en clau electoral ja que, segons i com vostès
saben i ho saben molt bé- l’Estatut d’Autonomia deixa ben clar
que l’aprovació d’un projecte d’aquesta mena requereix d’una
majoria de dos terços i per tant, es necessita tenir assegurat el
vot positiu de part de la resta de grups parlamentaris i dels
diputats no adscrits i vostès saben que aquesta circumstància no
es produeix en aquests moments. És més, saben, sense cap dubte
que ens hi oposam i ho fem per moltes raons, raons que
argumentaré tot seguit.

Mirin, aquesta és una llei que, sense tenir prèviament un
consens, un acord, no s’hauria d’haver tramitat perquè necessita
per la seva importància cabdal d’un grau de consens i d’un grau
d’acord que vostès saben -i ho saben- que no tenen, i així i tot
la presenten i ho fan per intentar enviar un missatge populista a
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la gent, emparant-se en la seva majoria absolutista que en aquest
cas no els servirà, no els servirà per aprovar aquesta llei perquè
per damunt de l’espantall d’aquest projecte de llei se situa el
nostre Estatut d’Autonomia.

Mirin, vostès no poden negar que aquest canvi que vostès
proposen i que casualment proposen ara, pràcticament de fet a
poc temps de la convocatòria d’eleccions, significa escometre
una important reforma de les regles del joc electoral que a la
coalició que represent li sembla que va en la línia que respon als
interessos, determinats interessos particulars del partit que dóna
suport al Govern, sobretot pel que suposa d’alteració de les
regles bàsiques del consens parlamentari en què es va aprovar
la Llei 8/1986. Una norma que va costar molt consensuar, molt,
una llei molt debatuda en el seu moment i on molts dels que
som aquí recordam com fins i tot els jutjats, per al repartiment,
per a la composició d’aquest parlament, varen haver
d’intervenir. 

El consens, senyores i senyors, va costar moltíssim,
evidentment no puc més que dir avui en seu parlamentària que
la seva iniciativa ve sens dubte a tombar i modificar aquest
acord. El consens que des de 1986 ha regit aquesta comunitat,
basat en la proporcionalitat i en la garantia de la representació
de les diferents illes, i vostès això ho volen canviar i ho volen
canviar fent-ho sense cap tipus de consens, ni cap tipus de
diàleg, ni tan sols per decència democràtica, vostès no han
tengut cap tipus de contacte, almanco amb aquesta diputada, per
intentar explicar, justificar o aclarir els dubtes que planteja
aquesta iniciativa. I vostès fins i tot ho fan mentint, perquè
menteixen quan tant a l’exposició de motius, així com a l’acord
de govern, vostès fan menció que es respecta el consens
parlamentari. Per favor! Per favor, jo els demanaria a quin
consens vostès es refereixen? Perquè avui queda molt clar, pel
contingut de les diferents intervencions dels grups de l’oposició
i de la meva pròpia, que no hi ha cap consens, ni un, el que hi ha
és sols la seva voluntat de posar en evidència l’oposició. L’únic
que volen vostès és sortir davant l’opinió pública dient que són
l’únic partit que vol llevar diputats i els altres no. 

Mirin, som davant d’una matèria d’altíssima repercussió que
exigeix un consens molt alt i només a partir de l’assoliment
d’aquest consens, quantificat o valorat, podríem valorar la seva
proposta. Però som davant precisament de tot el contrari. No
existeix aquest consens dins l’arc parlamentari i per tant, la seva
iniciativa resulta de tot punt inadmissible, perquè a la norma
vigent és un dret consolidat del nostre Estatut d’Autonomia que
existeixi aquest consens que vostès no respecten de forma
absoluta. 

Tampoc no puc estar-me’n de dir-los, que a l’exposició de
motius, amb referència a l’illa de Formentera, tot i que pugui
semblar per les dues alAlusions explícites que l’avantprojecte
manté a l’equilibri interinsular, l’especificitat de Formentera,
resulta que és tot un sarcasme, és tot un sarcasme, i si em
permeten dir-los-ho, de grosses dimensions: en dir textualment
“es manté l’escó representatiu de l’illa de Formentera”. Mirin,
això no pot ser d’una altra manera, atès que aquí no hi ha
reducció possible. La reducció a l’illa de Formentera no és
possible, ja que únicament es compta amb un representant al
Parlament de les Illes Balears i la reducció seria simplement
eliminar aquesta representació, la qual cosa vostès saben que

seria manifestament inconstitucional de manera flagrant. I
vostès ho saben, això, el que fan vostès és hipocresia política.

També a l’exposició de motius, la qual permeti’m dir-los-ho,
és una mostra més de la seva actitud prepotent, de la seva forma
de fer política, vostès justifiquen la norma amb unes preteses
mesures de contenció de despesa pública. I ho fan sense tenir en
compte el que significa la representació d’unes colAlectivitats
tan plurals, també en matèria política, com són les dels quatre
pobles que formen la nacionalitat històrica de les Illes Balears
i la seva idiosincràsia en tot els sentits. I demostren, una vegada
més, i ja ho han fet durant tota la legislatura, minvar la
participació. No poden negar que aquesta reforma dificulta
l’accés de determinades opcions polítiques a aquest Parlament,
a aquesta cambra i aquesta és la seva veritable motivació. Mirin,
no s’amaguin darrera una proposta demagògica, una proposta
amb un contingut antipolític, un contingut amb uns forts
elements populistes contra la política. 

Mirin, l’única motivació, l’únic argument per proposar la
modificació de la Llei electoral, que es desprèn de la lectura de
l’avantprojecte, és precisament una motivació, un argument que
no dóna resposta als principis més valuosos que inspiren
qualsevol sistema democràtic. I ho fan sorprenentment per
qualificar d’alguna manera, ho qualificarem així,
sorprenentment, ho fa el Govern, sense complexes, ni un,
s’atorga el poder de dir al Parlament què ha de fer amb el seu
finançament. Una altra forma del seu model de fer política.
Vostès no respecten l’autonomia parlamentària, no la respecten
i ens pareix un tema gravíssim que vostès ho facin així, amb la
seva majoria absolutista són tan agosarats que ni respecten les
mínimes normes de respecte a l’autonomia del Parlament. I
mirin, ras i clar, els diré avui: vostès no tenen vergonya, no en
tenen. A vostès això els és exactament igual, vostès són els
campions de les faltes de respecte a tothom, a tothom! Als
ciutadans, als docents, als sanitaris, als consells i als propis
diputats i diputades.

Aquest és un Govern que es basa sols amb un únic argument
econòmic per presentar aquesta iniciativa, un argument tan
pobre i falAlaç que queda al descobert quan analitzam l’informe
econòmic que acompanya la llei, que parla d’un estalvi d’1,5
milions d’euros més o manco per any, que són, escoltin bé,
vostès ho escoltin bé això, 200.000 euros menys del que aquest
govern, del que vostès destinaran a publicitat institucional
aquest any. La realitat és que aquesta reforma que vostès
proposen no millora la pluralitat, no millora la representativitat,
ni la transparència i tampoc no presenta un sistema de
distribució d’escons més just.

Si el seu objectiu és reduir la despesa, tal i com indica
l’exposició de motius, és clar i evident que es poden afrontar
moltes altres maneres de reducció de despesa, sense empitjorar
la pluralitat política i el Partit Popular, el Govern del Partit
Popular a Formentera els vull recordar que ha creat i mantingut,
sense una raó evident, una duplicitat de serveis innecessària,
excepte la de tenir a sou el president del Partit Popular a
Formentera. Un càrrec públic de nivell de delegat de govern, i
mirin, jo els puc assegurar que era una despesa totalment
evitable; els ciutadans de Formentera no s’han beneficiat de cap
iniciativa, de cap que hagi presentat el delegat del govern. I
saben per què? Perquè no n’ha presentat ni una, ni una.
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Vostès no són creïbles, no ho són, ja no enganyen ningú.
Vostès volen intentar deixar en evidència amb aquest projecte
els diputats que ens oposam a aquesta reforma i tanmateix no ho
aconseguiran. I saben per què? Perquè vostès, els ho torn dir, no
són creïbles, i s’ho han guanyat a pols, per decisions com les
que els he comentat i d’altres que ara no les relacionaré, però
que tots recordam. Mirin, podem recordar la pujada de salaris a
l’equip més proper al president Bauzá, crec que era una mitjana
d’un 25%, aplicat només als seus, només als seus! I que una
interlocutòria de la Sala del Contenciós del Tribunal Superior
Balear, va suspendre per no estar justificada. 

La seva gestió, la gestió d’un govern incapaç de reclamar i
de negociar cap millora de finançament per a la nostra
comunitat autònoma i ara vostès volen fer pagar la seva
ineptitud als ciutadans d’aquesta comunitat, retallant tots els
serveis públics i endeutant les nostres illes d’una manera mai
vista. I ara acabant la legislatura, vostès presenten una reforma
oportunista, absolutament oportunista, que planteja una
important reforma de les regles del joc electoral i que només
sembla respondre als interessos particulars del partit del
Govern. A més, amb la seva habitual manera de fer les coses,
sense consens, ni diàleg, ni acord, ni res. Vostès la volen
justificar com una manera d’aplicar mesures de contenció a la
despesa pública, quan la veritat, que és molt tossuda, ens indica
que retallen, sí, retallen, però en pluralitat democràtica, en
representativitat i en transparència. Això és en definitiva el que
fan.

Mirin, no intentin camuflar, se’ls nota massa, no ho intentin
camuflar perquè se’ls veu. Aquesta proposta condueix a menys
democràcia i no dóna resposta a la demanda de la ciutadania.
No, senyors i senyores del Partit Popular, no en dóna de
respostes, perquè la gent, la ciutadania en general vol i reclama
més democràcia, més control, més transparència, i la seva
iniciativa va en contra de tot això.

Des de la coalició que jo represent, pensam que el tema de
l’estalvi és una excusa, tots estam segurs que hi ha altres llocs
allà on estalviar, aquí el tema principal és la democràcia. Vostès
presenten una normativa que pot suposar una anellada contra el
sistema democràtic i aquí a nosaltres no ens hi trobaran. Aquest
Govern, el Govern del Sr. Bauzá, aquell que deia que no
gastaria el que no tenim, aquell mateix que porta ja 9 milions
d’euros gastats que no té, una herència molt feixuga de deute
públic que deixarà al pròxim govern, i ara vol maquillar amb
una iniciativa populista, que en veritat el que pretén és una
reducció de diputats, una reducció que aquesta norma restrictiva
empobriria el sistema democràtic, convertint el Parlament en un
espai privatiu de formacions polítiques determinades i
dificultant l’entrada de nous partits polítics. Una reforma que
puja la línia electoral un 5% en alguns casos, atacant la
proporcionalitat de forma evident. I ho fa amb una posició de
postureo cap a l’opinió pública, amb una operació d’estètica
parlamentària i que per suposat no ho farà amb el meu vot.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Margalida Cabrer, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
nom del Grup Parlamentari Popular, és un honor poder
participar en el darrer plenari d’aquesta legislatura i defensar un
projecte de llei que simbolitza la filosofia i l’essència del que ha
estat el lema de govern de tota aquesta legislatura, una
legislatura que va començar amb una situació de fallida dels
nostres comptes públics i que culmina amb un clar sanejament
d’aquests mateixos comptes públics.

Avui quedarà damunt la taula, perquè que no s’aprovi no
significa que no formi part del nostre ideari polític, ja dic que
avui quedarà damunt la taula un projecte de llei per continuar
estalviant, per continuar estalviant, però sobretot i també, per
continuar donant exemple i confiança als ciutadans, confiança
en què els polítics estam amb ells, pensam en ells i intentam
reflectir el que pensen, fent-ho realitat. 

Senyores i senyors diputats, és una evidència que els
ciutadans pensen, continuen pensant, malgrat les mesures ja
preses, que l’administració és cara, que sobren polítics, que es
pot fer la mateixa feina amb manco recursos. En concret pensen
que els diputats som una casta de polítics inútils, que només ens
barallam i que venim a aquest Parlament a perdre el temps. Jo
no entraré en un joc que no es correspon amb la realitat, jo i el
meu grup som uns defensors de l’activitat d’aquesta cambra, de
la feina que du preparar una llei, una proposició no de llei, una
interpelAlació, una roda de premsa, un debat, una tertúlia. 

Defensam la pluralitat, defensam la democràcia, defensam
el control al Govern. No ens agraden els discursos fàcils i
demagògics que vostès han fet avui. Però sí creim en canvi que
sí hem hagut de fer front a una situació econòmica difícil,
reduint empreses públiques, alts càrrecs, dietes, despeses en
promoció turística, subvencions, despeses en funcionaris,
ampliació de jornada laboral, reducció de pagues
extraordinàries, etcètera. Per què aquest Parlament ha d’estar al
marge? Per què és intocable? És lògic? No es pot plantejar aquí
ni tan sols una reducció? Un estalvi d’11 milions d’euros per
legislatura, 7 milions d’euros, no 4, 7 milions d’euros en la
reducció de diputats, més 4 en un sistema retributiu diferent.
Aquesta és ni més ni manco la filosofia d’aquesta llei, estalviar,
però també donar un missatge a la societat. I la pregunta clau és,
senyores i senyors diputats, és possible que en aquest Parlament
es faci la mateixa feina amb manco diputats? I la resposta, ens
agradi o no als qui som aquí, és que sí és possible.
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El Parlament de les Illes Balears té una representació molt
per damunt de la mitjana nacional, comparant-lo amb les altres
comunitats autònomes, ja no diguem si el comparam amb el
Congrés dels Diputats o amb al Senat dels Estats Units. D’això,
de la sobrerepresentació d’aquesta cambra no en volen parlar ni
una paraula. Si ho comparam amb la resta de comunitats
autònomes, la mitjana del preu escó-electors és de 25.470;
Balears en té 12.570, el tercer més baix de tot Espanya. Per
posar un exemple que ha posat el Vicepresident, Andalusia
necessita en l’actualitat més de 58.000 electors, quatre vegada
més que la nostra proposta. Què passa? Què es fomenta també
a Andalusia? La manca de transparència, de democràcia...,
evidentment aquest discurs és totalment fals i forçat el que fan
vostès.

Nosaltres proposam passar de 59 a 43 diputats, reduir-ne 16.
Una proposta que encara i així, suposaria continuar per davall
la mitjana nacional. Moltes comunitats autònomes han afrontat
aquest debat de reducció de diputats, Castella-La Manxa,
Galícia, Cantàbria, Navarra, Madrid i són comunitats autònomes
manco representades que les Illes Balears.

Per tant, senyores i senyors diputats, per quina raó aquí no
ens podem asseure per parlar d’aquest tema, ni dialogar? Ni dir,
16 no, són molts, però per ventura 8 sí que hi podríem estar
d’acord? Però cap?

(Remor de veus)

A una comunitat autònoma sobrerepresentada? Crec que
vostès tanquen els ulls a la realitat. És un immobilisme que
condueix a una acomodació que va ser precisament la causant
de la greu crisi en què ens varen deixar el Govern l’any 2011.
La seva inactivitat contrasta amb l’activitat que sí ha afrontat
aquest Govern i que ha duit a recuperar els comptes públics. Si
el Govern hagués fet el que vostès avui faran, que és un no, que
ens quedem igual, avui Balears seria una comunitat autònoma
fallida i rescatada, sense autonomia Sr. Bonet, avui sí que
estaríem sense autonomia.

I precisament perquè el President Bauzá ha estat valent i
conscient de la importància i gravetat de la situació, ens va
convocar a tots els grups parlamentaris dia 23 de setembre del
2013, fa més d’un any i mig. Per tant, que els quedi clar al Sr.
Bonet i al Sr. Martí, no es planteja cap reforma electoralista,
fals, fa un any i mig que es va plantejar aquesta possible reunió,
a meitat de la legislatura. I quina va ser la postura dels grups de
l’oposició? Plantar el president. Ara ens diuen, o ens han dit
com excusa que hi havia un conflicte educatiu i que per això
plantaven el president, com si hi hagués una guerra mundial,
resulta que la Sra. Armengol i el Sr. Barceló estaven tancats
com una urna i no podien sortir. De nou és fals, de nou era una
excusa, les escoles funcionaven, els nins anaven a classe...

(Remor de veus)

...hi havia vaga, hi havia vaga, hi havia vaga, és cert, per res
que no formi part d’un conflicte dins una normalitat
democràtica. Vostès cerquen excuses, vostès resulta que si
només hi ha un tema, no poden parlar d’un altre i planten el
president. Era la primera de les excuses per no voler entrar en
un debat que pel que sigui, l’esquerra mai no hi dóna suport
quan de veres es necessita el seu suport, com es necessita avui.
I és el debat de ser valents i de prendre mesures reals i difícils
de reducció, com ha hagut de fer aquest govern. De passar de les
paraules als fets.

Avui tenen l’oportunitat de donar suport a una realitat,
d’estar devora la contenció del dèficit, d’estar devora el
sanejament dels comptes públics, la resta, senyores i senyors
diputats, són paraules. Però el que sí és rotundament fals,
rotundament fals, i jo diria que fins i tot de “caradurisme”
polític és que ens diguin a nosaltres que no hem cercat el
consens; nosaltres som els únics que hem cercat el consens, el
Govern i el Partit Popular, que hem insistit i que hem trobat les
portes tancades, qui no ha volgut dialogar en aquest cas és
l’oposició.

El Sr. Bonet ens diu que la Llei electoral és tan important
que l’Estatut d’Autonomia preveu una majoria de dos terços
precisament com a garantia de diàleg. Jo li recordaria en primer
lloc que el seu Govern anterior del Sr. Antich, va ser un govern
que va imposar amb una majoria normal, una reforma de la Llei
electoral l’any 2002, sense cap diàleg amb el Partit Popular.
Això sí que forma part de la història. Ens parlen de l’any 86 del
Sr. Huguet, però s’obliden del Sr. Antich, de vostès mateixos i
de què varen imposar amb els seus vots una reforma electoral.

I jo crec que hem de tenir memòria i, a part de recordar que
el setembre del 2013 el president els va convocar, amb
posterioritat s’ha reiterat aquesta convidada dins aquest plenari,
i de nou s’han negat a parlar. Jo crec que és tremend que ni tan
sols vulguin parlar, confrontar idees, presentar alternatives,
veure quines opcions hi ha de plantejar una reducció en aquest
Parlament, de poder estalviar també en aquest Parlament, no
només als consells, als ajuntaments, a l’administració
autonòmica, a les empreses públiques, sinó aquí també. Però jo
crec que a vostès aquest debat no els va.

Davant aquesta situació, el Govern aprova un projecte de llei
per veure si aquí proposarien qualque alternativa, però no n’hi
ha haguda, esmenes de supressió i poca cosa més. El PSOE res
de res, la Sra. Margalida Font tampoc, esmenes de supressió. El
Grup MÉS sí que ha plantejat altres temes, però l’eterna barrera
del 5%, juntes electorals, subvencions electorals, plantejaments
que tenen de sempre, però que ni tan sols quan governen els
seus no els donen suport, aquesta és la realitat, Sr. Martí.

En el tràmit de ponència parlamentària ens fan una petició,
ser els coordinadors de la ponència, si és que de veres volem
cercar un acord i nosaltres deim que sí, els votam que vostès
siguin els coordinadors de la ponència, nomenam el Sr. Bonet.
Però la realitat és que el coordinador de la ponència no va tenir
cap interès en cercar punts intermedis o arribar a qualque acord.
Com tampoc n’hi va haver en fase de comissió, com tampoc ho
trobam avui.
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Senyores i senyors diputats, aquest projecte de llei no és una
llei estèril, ni és una llei morta, ni és cap escenificació de cara
a la galeria, ni cap campanya de publicitat, aquesta llei està molt
viva perquè és el que pensen els nostres ciutadans. És un debat
clar, els ciutadans no demanden més polítics, sinó manco
polítics. Transparència i democràcia sí, però això no significa
més polítics i més despesa.

El Grup Parlamentari Popular està orgullós de tenir avui
aquest debat, d’haver duit aquest debat a aquest parlament
aquesta legislatura, la legislatura del control del dèficit públic,
un projecte de llei, l’únic que no prosperarà perquè necessitam
el suport de l’oposició, trist és que l’única vegada que els
necessitam per estalviar vetin amb els seus vots aquest estalvi.
És un projecte de llei que representa l’essència del que ha estat
aquesta legislatura i el seu vot tornarà a representar el que ha
estat una constant de l’oposició, un no a qualsevol reducció, a
tancar la Televisió de Mallorca, a reduir les empreses públiques,
a suprimir el Consell de la Joventut, el Consell Econòmic i
Social, les subvencions a fons perdut, no, no, no i no.

(Remor de veus)

El pitjor és que tot sempre era un drama, en el moment era
un drama, però després el temps ens ha donat la raó, com ens la
donaria amb aquesta llei.

Ens diuen com a excusa que hi hauria manco transparència,
més corrupció, que els ciutadans volen més democràcia, fins i
tot ens diuen que estam obsessionats amb l’estalvi, amb això sí
els donam la raó, ha estat una obsessió per necessitat. I gràcies
a Déu que ha existit aquesta obsessió, perquè gràcies a ella avui
es paguen les nòmines a dependència, s’obren els quiròfans i
s’obren les escoles. Després no ens facin discursos
grandiloqüents dels pobres i dels dèbils, els pobres i els dèbils
són avui aquí, són en aquest debat i són en aquesta tribuna. 

Ens diuen que hi ha altres mesures d’estalvi, perfecte, n’hem
aplicat moltes, en podem parlar, però aquesta també, no és una
“o”, és una “i”, i aquesta no, quant tenen l’oportunitat de votar
és un no. Fins i tot ens varen arribar a dir en comissió que era
preferible posar nous imposts, amb això si que no. Nosaltres
preferim reduir càrrega política que posar més imposts als
ciutadans. Crec que en el fons es veu que hi ha un tema
d’essència política, d’ideari, amb una llei que, bé, reduir
diputats, és una llei important, una llei que afecta el sistema de
representació, però la realitat és que surt la vertadera filosofia
de l’esquerra, zero estalvi i més imposts, i tot sota l’excusa de
la democràcia, la participació, l’honestedat, pura filosofia. 

Els seus motius són partidistes i egoistes, però a més són
falsos perquè si traslladam el  resultat electoral de l’any 2011 al
que serien 43 escons al Parlament de les Illes Balears el Partit
Popular en perdria 10, el PSOE 4, el Grup MÉS 1 i la resta de
grups minoritaris quedarien igual. Aquesta és la realitat, això és
la realitat, és que vostès viuen dins una mentida amb motius
totalment egoistes de la seva representació, no pensant amb els
interessos generals, però la realitat és que a qui més afecta és al
partit majoritari 10, 4 el PSOE, 1 el Grup MÉS i els altres
quedarien exactament igual.

(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats, durant la tramitació d’aquest
projecte de llei una part important del seu discurs va quedar
sense contingut, hi va quedar quan el Tribunal Constitucional
diu, el 4 de desembre de 2014, que és plenament constitucional
la reducció de diputats a Castella-La Manxa, un recurs que hi
havia duit el Partit Socialista, una sentència que raona que la
reducció de diputats a Castella-La Manxa no afecta ni la
transparència ni la democràcia ni la pluralitat ni la
proporcionalitat. Per tant, les seves excuses han estat ja
debatudes i sentenciades, vostès s’aferren a un vot particular del
Consell Consultiu, no al dictamen del Consell Consultiu, i molt
manco quan surt aquesta sentència del Tribunal Constitucional,
i això que a Castella-La Manxa la reducció és molt més gran
que la que proposam avui, allà es passa de 49 a 35 diputats,
quan Castella-La Manxa té més de 2 milions d’habitants i
nosaltres amb 1 ho deixaríem en 43, 8 més, però oberts a
qualsevol altra proposta.

Avui, senyores i senyors diputats, som davant el tràmit
definitiu d’un projecte de llei de reforma electoral que ni afecta
la democràcia, ni la pluralitat, ni la proporcionalitat, ni la
representativitat de cada illa, el contrari, la corregeix; un
projecte de llei constitucional, un projecte de llei on s’ha cercat
el diàleg i el consens; un projecte de llei que cerca un estalvi de
7 milions d’euros. Com diu l’exposició de motius, “... amb la
mesura que aquesta llei planteja es vol transmetre un missatge
a la ciutadania que totes les institucions, inclòs el Parlament de
les Illes Balears, també ajusta la seva despesa en època de crisi
després de les mesures de contenció de la despesa implantada a
l’Administració autonòmica amb la reducció del nombre de
conselleries i de direccions generals, la supressió i suspensió de
l’activitat de determinats òrgans consultius i la racionalització
del sector públic autonòmic.”

Senyores i senyors diputats, lamentam no poder acabar
aquesta legislatura amb un missatge unitari a la població, un
missatge unitari de què estam devora ells fent el màxim per
contribuir a la recuperació econòmica. Hem plantejat un debat
realista, seriós, raonable i d’acord amb els temps actuals,
cercant consensos i diàleg. La situació des de l’any 86 de fa
quinze anys ha canviat i la situació avui ens reclama que des de
la política siguem capaços de donar respostes als reptes que ens
planteja la societat balear. Aquesta llei és una llei adequada
perquè els ciutadans la veuen bé, perquè als ciutadans els hem
hagut d’exigir molts d’esforços, és una llei adequada perquè
demostram que som capaços de fer esforços, de tenir gestos
exemplars i no només és una qüestió econòmica, és una qüestió
de concepte perquè sabem que podem fer la nostra feina amb
manco diputats. És una llei adequada als nostres temps, una llei
que apropa la política als ciutadans, començar a apropar, reduir
els alts càrrecs, reduir les empreses públiques, suprimir
organismes i evitar duplicitats.
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Lamentam que aquesta legislatura amb quatre anys encara
l’oposició no s’hagi convençut de la necessitat de continuar per
aquest camí. Esperam, això sí, que els ciutadans sí ho
reconeguin.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica. Té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS, el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, no som
Castella-La Manxa, ho sap? No som Castella-La Manxa, tan
difícil els és entendre que les Illes Balears és un arxipèlag amb
illes...

(Alguns aplaudiments)

... on cada una d’elles té autogovern? Tan difícil és? Tan
difícil és? Perquè constantment totes les propostes que venen de
Castella vostès aquí les defensen com si fos adaptable, com si
fos real, fos aplicable a aquesta realitat que res no té a veure.

Miri, el cert és que som líders en corrupció i el cert és que
som molt pobres, molt pobres en democràcia. Jo li ho tornaré a
dir, encara no ha respost, la corrupció a les Illes Balears costa
als ciutadans 1.200 milions cada any, quina proposta ha fet el
Partit Popular, el Govern Bauzá? Quina?

Propostes contra la corrupció, quantes d’aquestes propostes
ha incorporat o assumeix? Quantes? Sap que una de les que hi
ha aquí dins i dins les que proposen Transparència Internacional
és fer que els parlaments siguin parlaments forts? Ho saben? Per
cert, Transparència Internacional, és cert, milloren els índexs en
transparència passiva, però saben també que les darreres xifres
diuen que l’Estat espanyol, al qual contribueix les Illes Balears,
és líder en corrupció? Ho saben també? Transparència
Internacional, s’obliden?

Miri, jo crec que la frase precisament que descriu molt bé el
debat d’avui ve de Castella i diu açò, “Tan poco pan para tanto
chorizo”, perquè és l’expressió exacta de la situació en la qual
vostès ens volen situar. 

L’estalvi que emet el Partit Popular és fals, parla d’11
milions d’euros, la proposta que du avui aquí a debatre
suposaria un estalvi, com a molt, de 4.294.000 euros, una xifra
que contextualitzada dins un pressupost seria per al 2015 o el
2014 d’1.458.000 euros. És a dir, 0,00037% del pressupost.
Posem les coses en el seu context.

Per què no accepten propostes per substituir, per exemple,
el criteri de suport institucional a les candidatures? La llei actual
dóna suport, per exemple, a l’espai televisiu, a les subvencions
d’acord amb els resultats obtinguts a les passades eleccions.
Nosaltres els deim que no, que no, que no ha de ser proporcional
sinó que ha de ser igualitari, com els partits de futbol, en
democràcia totes les candidatures han de sortir en igualtat de
condicions. Açò els proposam i vostès ens diuen que no. Per
què? Perquè volen mantenir uns privilegis. 

Aquesta llei, aquesta reforma que fa el Partit Popular, és per
continuar mantenint uns privilegis perquè la gran pregunta:
quantes propostes s’han fet per modificar la composició del
Congrés? O del Senat? La cambra de segona lectura que ens
costa cada legislatura 220 milions d’euros i ningú no diu res,
220 milions d’euros per fer una segona lectura, per si de cas
algú..., segona lectura, perquè no actua com a cambra de
representació territorial. Així estam.

La gran pregunta, ens diu la Sra. Cabrer: pot aquest
parlament continuar fent aquesta tasca fins ara amb la nova
proposta? I jo li dic, idò evidentment que no. El pressupost de
la CAIB és avui de 4.000 milions d’euros, el 1986 sap de quant
era? No arribava a 70 milions d’euros. Amb un marc
competencial que abasta matèries com sanitat, educació,
benestar social, que res no tenen a veure amb les que teníem el
1986. Poden menys diputats i sense sou dur aquesta labor? Bé,
els diputats tendrien una jornada completa de treball, molt bé,
tenen la seva família, quan es dedicaran a la labor d’elaborar
iniciatives no de llei o de llei? Quan faran solAlicitud de
documentació, l’estudiaran, la contrastaran amb experts,
l’analitzaran amb entitats? Quan ho faran? A les vetllades, Sra.
Cabrer? Durant els caps de setmana, Sra. Cabrer? 

Efectivament, el Govern impulsa una reforma del Parlament
perquè legisli menys i controli menys al propi govern, vol un
parlament de cap de setmana. Però a més, i li deia, en el cas de
la realitat pluriinsular la situació és encara més greu i ens
retorna a la situació dels anys vuitanta i de la preautonomia,
quan els diputats de Menorca, Eivissa i Formentera
pràcticament no podien participar de l’activitat legislativa i de
control més enllà de l’assistència a un plenari. La resta
d’activitat parlamentària, comissions permanents, ponències,
eren assumides en gran part pels diputats mallorquins. La raó és
ben senzilla: abandonar el lloc de treball dos o tres dies a la
setmana per anar a Palma és un impossible que només es poden
permetre treballs molt liberals, un despatx, una farmàcia. 

La tasca parlamentària, Sra. Cabrer, necessita persones... sí,
sí, que hi dediquin temps, temps i mir cap aquí, temps, i
m’espanta que els diputats d’Eivissa i de Menorca la puguin
acceptar, m’agradaria demanar-los, quants l’acceptarien aquesta
proposta? Quants acceptarien tornar a la situació de la
preautonomia? Quants? Quants? Que alcin el braç! Quants?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vergonya els hauria de fer presentar una proposta que el que
fa no és només debilitar el Parlament sinó que és marginar i
ridiculitzar Menorca, l’autogovern de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, i vostès la continuen defensant avui aquí.
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Miri, ho deia molt bé un senyor, Pep Ignasi Aguiló, “con
demasiada frecuencia diputados y representantes están más
atentos al líder que a sus representados”. Açò els passa a molts
de vostès, no estan atents a defensar els interessos de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, estan interessats i acoten el cap
davant el que els diu el seu líder, és un insult...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... és un insult contra aquesta cambra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

I acab, i acab. Torna a ser una proposta per mantenir el
sistema, una forma de fer caracteritzada per aquesta forma
mafiosa, “lo nostro”, “lo nostro”. “Lo nostro” en boca del Partit
Popular sona més a açò, a una societat mafiosa que no a una
exaltació noble i sincera cap a la cultura i la llengua d’aquest
país. Açò és el que vostès pretenen, d’açò és del que vostès
parlen, els ciutadans volen altres coses.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula el Sr. Cosme Bonet, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. Martí, jo diria més, no és que ens tornin a un debat de la
preautonomia és que plantegen un parlament com aquell del
segle XIX on només els terratinents i els cacics podien dedicar-
se a la política com a hobby.

(Alguns aplaudiments)

La ciutadania no demana menys polítics sinó menys polítics
corruptes, això s’ha dit aquí. Per què està en qüestió la política?
Pel mal ús que n’han fet uns quants i supòs que estarem d’acord
que són uns quants i que no ha estat de manera sistemàtica
aquesta corrupció, esper que hi estiguem d’acord.

I si ho relacionen amb l’estalvi els projectes que va impulsar
el govern, del qual alguns de vostès n’era membre, crec que deu
multiplicar per cent el suposat estalvi que faríem reduint
diputats en aquest parlament. Menys presumir d’estalvi perquè
qui realment va fer un espoli en aquesta comunitat autònoma i
qui ha condemnat a pagar durant anys les barbaritats que es
varen fer a la legislatura 2003-2007 va ser aquesta bancada i no
aquesta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ai, Fernando! Diu la Sra. Cabrer que es pot fer la mateixa
feina amb menys diputats, jo crec que la feina que ha fet el Grup
Parlamentari Popular per suposat es podia fer amb menys
diputats, però dit de manera general,...

(Remor de veus)

... dit de manera general, el que fan vostès és devaluar la
feina dels parlamentaris, devaluar la feina dels que ara som a
l’oposició i devaluar la feina que varen fer vostès quan varen ser
a l’oposició, que també hi han estat i hi tornaran a ser. Per tant,
no devaluïn la seva pròpia feina abans d’hora. 

Obvia, com se li ha dit aquí i no hi insistiré més, la realitat
pluriinsular de la nostra comunitat autònoma, l’obvien, sembla
que vivim... jo que sé, que som una província més... La Rioja,
no? Comparem-nos amb això, no, no és això. Si vostè s’hagués
llegit, i li recoman que ho llegeixi, els debats que es varen
produir el 86, la convit que es llegeixi el Diari de Sessions,
veuria com els seus antics companys d’Aliança Popular
defensaven que era necessari que aquí hi hagués una
representació plural, que la nostra llei electoral no és
simplement una llei que reconeix la proporcionalitat, també hi
ha un equilibri entre les Illes aquí dins, el debat no pot ser un
debat plantejat enmig d’una vaga indefinida d’educació quan la
prioritat per a qualsevol polític mínimament sensat d’aquesta
comunitat autònoma hauria de ser aturar aquella vaga indefinida
a l’educació pública, quan hi havia aquest procés no era el
moment de treure cortines de fum com aquesta.

Jo li dic, revisi el que deien vostès l’any 86 i sabrà que
aquesta llei no és una llei que parli només de la composició
plural i proporcional d’aquest parlament, parla de l’estructura
institucional d’aquesta comunitat autònoma, el debat de fons
que hi ha és com ens relacionam mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs, aquest és el debat de fons que hi ha
rere la nostra llei electoral, no és la Llei electoral de Castella-La
Manxa, sembla que no ho entenen vostès això. Sembla mentida,
i en aquell moment eren els màxims defensors de l’insularisme,
el que han canviat les coses! Aquest ordeno y mando que tenen
ara els ha fet perdre totes les senyes d’identitat que
històricament havia tengut el Partit Popular!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sra. Cabrer, vostè no té més remei que dir i repetir allò que
ha dit el Govern i atacar l’oposició. I em torna a parlar d’estalvi
i jo li dic, no admet l’estalvi com un argument per votar a favor
d’aquesta llei, no l’admet. Vostès diuen a l’acord d’aprovació
del projecte de llei: “L’objectiu de la modificació d’aquesta llei
és l’aplicació de mesures de contenció de la despesa pública
també a la cambra legislativa de les Illes Balears”, l’únic
argument. La Llei de mesures la volen aplicar al Parlament com
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si fos un negociat més a les ordres del Sr. Gómez, no hi estam
d’acord, no hi estam d’acord, és una qüestió de principis, no hi
estam d’acord! Si volen parlar de modificar aquest parlament
parlem de tot, però no parlem amb un text i només amb
l’objectiu de reduir parlamentaris. No ho han volgut fer, perquè
nosaltres hem proposat altres coses per modificar dins aquest
parlament, més senzilles, perquè parlam de Reglament, no ho
han volgut fer.

Vostès diuen que el legislatiu autonòmic de les Illes Balears
no pot ser aliè a aquestes polítiques, és una absoluta confusió de
rols, els ho vaig dir, el Parlament de les Illes Balears té una
autonomia que vostès no respecten, i els ho va dir el Consultiu,
no el vot particular, el Plenari del Consultiu els va dir que
vostès no eren respectuosos amb el Parlament. 

Compara la modificació que va fer el pacte amb la Llei
d’igualtat per posar la cremallera, en aquell moment parlàvem
del dret de les dones, d’impulsar la igualtat, no parlàvem del que
parlam ara. Perquè vostès no han respectat mai cap consens,
miri, un antic diputat, un diputat i amic, el Sr. Valentí
Valenciano, va fer la tesi sobre els primers liberals en aquesta
comunitat autònoma rescatant de l’oblit Guillem Moragues,
diputat a les Corts de Cadis i un dels primers governadors civils
de les Illes Balears, antecedent nostre va deixat escrita una
reflexió que pareix pensada per a vostès i que recuper avui: “Las
leyes, y más particularmente las fundamentales, no deben
nunca confiar ni descansar en las virtudes de los hombres, sino
que en su sabiduría debe prever todos los caminos posibles”.
Per això es posen aquestes majories qualificades de dos terços,
per preveure la possibilitat que hi hagi una majoria que vulgui
imposar una majoria simple o absoluta a unes normes que han
de ser bàsiques i que són fonamentals per al funcionament de la
nostra comunitat autònoma.

Vostès no ho han respectat mai, no ho varen respectar amb
IB3, que també hi havia una majoria qualificada que vostès
quan es va negociar la llei varen pressionar perquè s’aprovàs
una porta darrera que varen aprofitar per tenir aquest consell de
direcció monocolor que hem tengut quatre anys. 

Per fer aquest discurs que fan de l’estalvi i per dir que no
s’ha de demanar posar més imposts vostès han de tenir
credibilitat i vostès que deien menos impuestos, baixar l’IVA
turístic i que després han pujat l’IVA no tenen credibilitat per
fer aquesta argumentació. A més, com deia, no és un debat
sobre l’estalvi sinó sobre la democràcia. Nosaltres deim no a
l’austeritat a costa de la democràcia, no al dictat del Consolat i
sí al pluralisme en el Parlament. 

I acab, amb una reivindicació de la tasca del Parlament i dels
parlamentaris, dels que hi han estat i dels que hi som i dels que
vendran, especialment dels companys que han estat al Grup
Parlamentari Socialista aquesta legislatura, una reivindicació no
tant des d’un punt de vista històric pel significat d’aquest
parlament, com a element de cohesió de la nostra comunitat,
com ja vaig fer, sinó com una vertadera àgora contemporània on
amb la paraula som capaços de plantejar alternatives polítiques,
que és la funció que ens han encomanat els nostres electors.

Sense Parlament la democràcia del segle XXI és imperfecta
i jo diria més, no és concebible, per tant no devaluem el paper
dels parlaments simplificant el debat de com s’han de configurar
a un tema d’estalvi econòmic. Tots els grans moments històrics
han quedat relatats en els diaris de sessions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

... de les democràcies. I acab, presidenta, amb això.

Així també queda aquest debat com a un reflex dels debats
de les inquietuds de la nostra època, on els socialistes acabam
defensant el paper del representant dels pobles i reivindicam la
seva tasca i rendint homenatge, si m’ho permeten, a qui va ser
el primer socialista mallorquí, Alexandre Jaume, de qui crec que
no està de més recordar que amb el seu exemple democràtic va
donar la vida.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica, la Sra. Margalida Font, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcie, Sra. Presidenta, diputats i diputades. Bé, primer
començaré, Sra. Cabrer, vostè puja aquí i diu que han volgut
consensuar. Li dic clar, ras i clar, menteix, menteix, menteix, ...

(Remor de veus)

... amb aquesta diputada no ho ha fet, que quedi clar.

Miri, ja li he dit a la primera intervenció, vostès, o pensa que
aquesta diputada..., no, no, ras i clar, menteix.

(Remor de veus)

Vull dir, ja els he dit, ja els he dit que..., o la veu, vostès
troben que la veu de Formentera aquí no té importància, ho han
fet durant tota la legislatura, o que no té raó de ser, perquè
també ho han fet durant tota la legislatura.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Miri, la realitat és que aquesta llei és una d’aquelles lleis...,
ja els ho havia dit a la primera intervenció, que requereix
consens i que de cap manera nosaltres trobam que s’havia de
tramitar si no hi ha aquest consens, perquè necessita, per la seva
importància, que tots hi estiguem d’acord, tots, eh, i del treball
i de les aportacions de tot l’arc parlamentari, de tot. I què fan
vostès? Vostès fan tot el contrari, comença la tramitació sense
cap tipus de diàleg ni de consens, (...) que no podran comptar
amb la majoria que necessita per aprovar-la i per portar-la
endavant, i ho fan amb un únic interès, jo ja els ho he dit a la
meva primera intervenció, i els ho torn repetir, vostès intenten
deixar en evidència l’oposició, aquest és el seu vertader motiu,
el seu únic objectiu.

Mirin, el seu missatge, el que volen traslladar a la ciutadania
és un missatge absolutament populista i demagògic, demagògic,
vostès volen trametre la idea, trameten la idea que el PP vol
reduir, el Partit Popular vol reduir la despesa al Parlament
llevant diputats i els altres no ho volen fer, un missatge
absolutament populista el qual amaga, entre altres coses, amaga,
entre altres coses, un atemptat al pluralisme polític, una
cacicada, una llei que intenta robar, reduir i reduir al ridícul
democràtic el Parlament balear; robar la dignitat d’aquesta
cambra i al mateix temps convertiria aquest parlament en una
institució de les menys democràtiques de l’Estat, això és el que
vostès volen fer.

Les raons, les seves raons, les vertaderes raons, nosaltres no
les podem compartir, les rebutjam frontalment, no podré estar
mai d’acord amb una proposta que limita la democràcia,
impedir la pluralitat d’aquesta cambra i que intenti assegurar el
poder i evitar el control al govern, no hi podré estar mai
d’acord. Aquestes i no altres són les seves motivacions,
aquestes.

Una llei que suposaria a la pràctica un empobriment de la
democràcia, aquesta reforma condemnaria molts de ciutadans a
quedar exclosos de la representació política i suposa un canvi de
les regles de joc que vostès volen imposar, sense que existeixi,
ho torn a repetir, cap consens entre les diferents forces
polítiques, i que no tenen més motivació que afavorir en
exclusiva els interessos electorals del Partit Popular el qual
pretén reduir la representativitat del sistema electoral
autonòmic. Per molt que vostès presentin aquesta modificació
de la llei electoral com a una mesura d’estalvi, ha quedat durant
tota aquesta legislatura, on se’ls han plantejat moltes i diverses
mesures d’estalvi, i sempre han votat vostès que no, que no i
que no, a totes.

Els puc recordar l’eliminació del nivell 33 als funcionaris o
per exemple l’eliminació de les dietes que cobren els consellers
i el mateix president per venir al Parlament, però vostès,
senyores i senyors del Partit Popular, sempre, sempre a tot això
hi han votat que no. I aquestes sí, aquestes sí que eren mesures
també d’estalvi, el que vostès intenten amb aquesta reforma de
llei no és una mesura d’estalvi econòmic, és una mesura de
reducció de la democràcia, i aquí no ens hi trobaran.

Miri, jo vull recordar de nou que va ser molt complicat
tancar la fórmula de representativitat de les diferents illes i un
nou consens no seria fàcil que es pogués produir. La gran
incoherència del Partit Popular es veu reflectida en la pràctica,
en l’ús que fa d’aquesta modificació, és una proposta antiga la

qual vostès fan aparèixer i desaparèixer com el riu Guadiana,
una iniciativa comodí la qual vostès plantegen cada vegada que
volen tapar un problema, ho han fet durant tota la legislatura.
Aquesta iniciativa ha sortit a diferents situacions delicades que
afectaven el president Bauzá o el seu partit. Miri, els podem
recordar quan es varen públics els problemes del mateix
president amb el batle de Palma, el Sr. Isern, o amb el silenci
del Partit Popular sobre les prospeccions front al ministre
Cañete o en la setmana que es va acabar el termini per presentar
les seves conclusions en el procés judicial sobre la seva
incompatibilitat, del Sr. Bauzá, això són fets constatables i reals,
sempre ha sortit aquesta proposta quan han tengut aquestes
problemàtiques.

Miri, una proposta de modificació que vostès plantegen quan
volen; miri, poden dir que és..., nosaltres la catalogarem com la
proposta del va i ve, la proposta comodí, la proposta, la
iniciativa Guadiana d’aquest partit, la qual apareix i desapareix
quan a vostès els interessa. Miri, per fi avui tendrem la votació,
avui, el darrer Ple i davant d’un proper inici d’eleccions, en una
evident línia populista, en una evident línia demagògia i en una
evident mostra de la seva prepotència la qual s’aturarà,
evidentment, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, ha d’acabar.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

... el maig d’enguany. Acab tot d’una.

Miri, jo no contribuiré, amb una de les meves darreres
intervencions en el Ple del Parlament, al que seria un atac, un
atemptat al pluralisme polític en contribuir, en definitiva, a
robar la dignitat d’aquesta cambra, no ho faré. I demanaria a tots
els diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular que
tampoc no ho fessin, aquesta comunitat, aquest parlament no es
mereix acabar com a una institució de les menys democràtiques
de l’Estat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica, té la paraula el Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Margalida Cabrer, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo en
el darrer plenari de la legislatura no entraré a segons quins
debats demagògics, el que sí li diré és que aquest govern i
aquest president han estat rotunds i contundents en la lluita
contra la corrupció política, en perseguir tota la corrupció
política i en reclamar tots els doblers de la corrupció política, el
problema és que vostès depèn, depèn de a qui afecta o a qui no
afecta, això és el que hem viscut tota la legislatura.
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Senyores i senyors diputats, el Grup Parlamentari Popular
era avui ben conscient que no aconseguiríem el seu suport per
reduir la càrrega política d’aquest parlament sobre els ciutadans;
érem conscients que durant tota la legislatura mai no han estat
del costat de les reformes que eren necessàries afrontar en
aquesta comunitat autònoma i que havien posat en perill la
nostra autonomia que avui tant defensen; érem conscients que
vostès mai no han cercat acords i consensos, els grups de
l’oposició es varen permetre el plantejament de plantar el
president del Govern de les Illes Balears quan els va convocar,
només per parlar, Sr. Martí, per parlar, d’això que vostè diu,
dels sous, de les retribucions, dels diputats, de manco, només
per parlar, ni tan sols per parlar. Què tenim, un Govern que no
dialoga o una oposició que no vol dialogar?

També érem conscients nosaltres que cercarien qualsevol
excusa, primer que si hi havia un conflicte educatiu, després els
habituals de la participació, la transparència, la democràcia; ara
la insularitat, com si els diputats d’Eivissa, Menorca i
Formentera, amb la reducció dels diputats, no estiguessin igual
de representats en aquest parlament de les Illes Balears amb la
mateixa proporcionalitat, no cerquin excuses les quals, a més,
són falses. Ja els ho he dit, amb una reducció a 43 diputats qui
quedaria més afectat és el grup majoritari, els grups minoritaris
quedarien exactament igual.

El seu discurs, senyores i senyors diputats, queda molt tocat
quan són incapaços de presentar alternatives, cap alternativa.
Queda toca quan defensen crear més impostos, en lloc d’aprovar
aquesta mesura de plantejar alternatives. Queda coix quan surt
una sentència del Tribunal Constitucional, enmig de la
tramitació d’aquesta llei, que diu que la reducció de diputats no
afecta cap democràcia ni cap control del Govern, ni cap
pluralisme ni cap participació. I queda coix quan parlam d’un
parlament sobrerepresentat, ...

(Remor de veus)

... el tercer més sobrerepresentat de totes les comunitats
autònomes, ja ho sé que som a les Illes Balears, molt orgullosa
de ser a les Illes Balears, però som la tercera comunitat
autònoma més sobrerepresentada, què és que no podem parlar
d’aquest tema després que hi ha setze comunitats autònomes
que són manco representades que les Illes Balears. El discurs
queda coix quan avui ens fan victimisme dels més dèbils, que si
falten professors, que si falten metges, que si hem hagut de fer
retallades, no és que quedi coix, és que queda totalment buit,
queda en paraules que mai no es transformen en realitat. Ni tan
sols en el darrer plenari de la legislatura són capaços de fer un
gest a la societat, que hi ha un Partit Socialista i un Grup MÉS
renovats, que s’han adonat que no es pot gastar més, que s’ha de
davallar impostos i que s’ha d’apostar per una administració
més petita i una generació de riquesa de la mà de la iniciativa
privada.

Avui, a seixanta dies de les eleccions, encara no sabem
quina és la seva alternativa econòmica, si reneguen d’aquella
nefasta gestió o encara la defensen, avui, amb el seu vot, la
defensen, no han canviat.

Per això, per a nosaltres la votació que a continuació es
produirà és molt important, molt, estam satisfets d’haver
plantejat aquest debat en aquesta cambra i també la votació; és
una votació insuficient per aprovar aquest projecte de llei, però
que no ens deixa cap sabor agre, el contrari, ens deixa una
sensació que anam al final de la legislatura com vàrem
començar, fent feina per estalviar i aconseguir més doblers per
als serveis públics essencials, i que l’única, l’única mesura que
no es pot aprovar és aquesta modificació de la Llei electoral,
perquè l’esquerra la veta, no ens deixa, i tampoc no ens planteja
alternatives.

Senyores i senyors diputats, no vull acabar aquesta
intervenció sense agrair al Govern i al president l’honor que ha
suposat per a aquesta portaveu i per a aquest grup parlamentari
haver participat d’una legislatura intensa, difícil i complicada;
gràcies a un president i a un govern innovador, reformista i
valent, es va començar cada dia, poc a poc i amb bona lletra, a
marcar un ritme d’acció de govern que ha donat resultats
positius; un govern transparent, auster, honest i senzill; un
govern que ha donat estabilitat; un govern que ha fet molta
feina; ...

(Remor de veus)

... un govern que ha hagut d’aguantar moments molt difícils
que no eren responsabilitat seva, situacions molt delicades.

Avui finalitza...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Avui finalitzen aquests quatre anys i essent molt conscients
que queda molt a fer, tampoc no volem amagar que les coses
han millorat prou, que estan millor, que l’esforç ha valgut la
pena; que el que vèiem molt lluny el juny del 2011, com eren
les xifres de l’atur, els comptes públics, el dèficit, l’activació
econòmica, ara ja hi són i que en aquest sentit aquest grup ha
tengut la satisfacció d’haver pogut suportar una feina que s’ha
fet i que ha estat positiva per als ciutadans de les Illes Balears.
Errors segur que n’hi ha hagut i demanam disculpes, però el que
no era gens fàcil era marcar un camí de decisions impopulars,
però un camí que avui ens du on som, intentam retornar a la
societat, a les classes mitjanes, als més desfavorits tots els
esforços que aquests quatre anys els hagut de demanar.

Per això, aquest projecte de llei que ara quedarà damunt la
taula és un gest i és una mesura en aquesta línia marcada. Avui
el Grup Popular la votarà amb la satisfacció de saber on és
encara l’esperit reformista i on l’immobilisme.

Moltes gràcies, Sr. President, membres del Govern, també
moltes gràcies al meu grup parlamentari per la feina executada
i a tots els diputats. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat de les esmenes, passam...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Demanaria votació separada de l’esmena RGE núm. 10401.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Una vegada esgotat el debat, passam a la votació
de les esmenes i començarem per l’esmena RGE núm.
10401/14, començam per aquesta esmena. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra; 7 a favor i 18
abstencions.

Ara passam a la votació de les esmenes RGE núm.
10399/14, 10400/14, 10386/14, 10387/14, 10388/14, 10389/14,
10392/14, 10393/14 i 10394/14. Passam a la votació d’aquestes
esmenes. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra; 5 a favor i 20
abstencions.

Votarem ara la resta d’esmenes les quals són: la RGE núm.
10395/14, 10418/14, 10421714, 10396/14, 10419/14, 10422/14,
10397/14, 10420/14, 10423/14 i 10398/14. Passam a la seva
votació. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra; 24 a favor i 1
abstenció.

Passam ara a la votació conjunta de les diverses parts del
projecte de llei, això és, denominació del projecte de llei, article
primer, article segon, disposició addicional única, disposició
transitòria única, disposició final única i exposició de motius.
Passam a la seva votació. Votam.

La votació són 34 vots a favor i 25 en contra.

Passam ara a la votació conjunta del projecte de llei, en
aplicació de l’article 41.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que estableix l’aprovació per majoria qualificada de
dos terços de la llei que regularà el total de diputats que l’han
d’integrar, el nombre de diputats que ha de correspondre elegir
a cada una de les circumscripcions electorals i les causes
d’inelegibilitat i d’incompatibilitat que els afectin. Passam a la
seva votació. Votam.

Són 34 vots a favor i 25 en contra.

No s’ha obtingut la majoria qualificada establerta a l’article
41.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i no queda
aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei 8/1986, de
26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

(Alguns aplaudiments)

V. Debat i votació del dictamen de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE núm.
682/15, pel qual es regula el mecenatge esportiu i
s'estableixen mesures tributàries.

Passam al punt cinquè de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat i votació del dictamen de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, del Projecte de llei RGE núm.
682/15, pel qual es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen
mesures tributàries.

Presentació del projecte de llei per part del Govern, té la
paraula el conseller Sr. Jaime Martínez, per un temps de quinze
minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia, senyores
diputades i senyors diputats. Em permetran que, en primer lloc,
doni la benvinguda al director general d’Esports i a part del
sector que avui és present aquí. Som aquí per debatre la primera
llei per la qual es regula el mecenatge esportiu i els seus
incentius fiscals a les Illes Balears.

El principal objectiu d’aquesta llei és contribuir al foment i
al desenvolupament de l’esport i de les entitats esportives i per
això es posen en marxa un conjunt integrat de mesures
d’estímul, ideades per superar el model que fa dependre el
finançament de l’esport exclusivament dels ajuts públics.

El Govern pretén crear un instrument a disposició dels
ciutadans perquè puguin implicar-se en projectes del seu interès
i obtenir rèdit fiscal, instaurar així un nou marc que afavoreixi
una acció conjunta pública i privada. Pensam que la
colAlaboració privada, en forma de mecenatge esportiu, permetrà
ajudar molts esportistes que, sense aquesta nova via de
finançament, no tendrien ajuda. El Govern està compromès amb
l’esport de les Illes i els esportistes de la terra, fins ara aquest
suport s’ha fet directament des de l’administració pública i és
una colAlaboració que continuarà existint, que quedi clar, però
a més disposarem d’aquesta altra via.

El projecte que debatem té la següent estructura: en el
capítol 1 es defineixen els conceptes de mecenatge a l’àmbit de
l’esport i empresa esportiva; també es delimiten els projectes i
les activitats esportives, entesos com a sinònims a efectes de
l’aplicació d’aquesta llei, que poden ser objecte de mecenatge
esportiu. A més, es concreten les modalitats de mecenatge
esportiu, les persones i les entitats que poden ser beneficiàries
d’aquest mecenatge i el concepte d’entitat esportiva a efectes
d’aquesta llei.
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El capítol 2 regula línies bàsiques del procediment per a la
declaració d’interès social, esportiu i s’estableixen els criteris
que han de tenir-se en compte per efectuar aquesta declaració,
la qual és necessària perquè els projectes i activitats esportives,
no incloses dins l’àmbit federatiu, puguin ser objecte de
mecenatge esportiu.

El capítol 3 recull els incentius fiscals a les persones físiques
i jurídiques. S’estableixen els requisits perquè les donacions, els
préstecs d’ús i els convenis de colAlaboració empresarial en
activitats d’interès esportiu puguin ser incentivats fiscalment.
No obstant, s’ha estimat oportú, atesa la necessitat d’integrar la
normativa tributària autonòmica en un sol cos legal per garantir
la seguretat jurídica dels contribuents, que determinades
mesures de caràcter fiscal s’integrin en l’articulat del Decret
legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de
disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per
l’Estat, i per això a la disposició final es preveu la modificació
de l’esmentat Decret legislatiu 1/2014.

Detallant el contingut d’aquest projecte de llei, l’objecte és
regular el mecenatge esportiu, així com establir les mesures
fiscals aplicables al mecenatge esportiu, a la creació d’empreses
esportives i l’adquisició d’empreses o béns mobles d’ambit
esportiu que es duguin a terme per persones físiques o
jurídiques subjectes a la normativa tributària de la CAIB. El
mecenatge esportiu es defineix com la participació privada en
la realització de projectes o activitats esportives inclosos dins
l’àmbit federatiu, en la realització de projectes o activitats
esportives que siguin declarats d’interès socials o en la
investigació, documentació, conservació, restauració,
recuperació, difusió i promoció del patrimoni esportiu de les
Illes Balears.

Així, es pretén que l’activitat privada assumeixi el paper
actiu en l’impuls de les activitats mitjançant incentius, amb
donacions, amb préstecs d’ús o acomodat i amb els convenis de
colAlaboració. Es consideren persones i entitats beneficiàries les
entitats sense ànim de lucre domiciliades fiscalment a les Illes,
l’administració de la CAIB i els organismes autònoms i les
fundacions i consorcis públics que en depenen, els consells
insulars i entitats locals de les Illes Balears, així com els
organismes autònoms i les fundacions i consorcis públics que en
depenen, i la Universitat de les Illes Balears i les persones
físiques o jurídiques amb domicili fiscal a les Illes les quals, de
manera habitual, realitzin activitats esportives.

S’entén com a activitat esportiva l’organització, gestió i
regularització de les activitats en la majoria dels casos de
caràcter físic, lliure i voluntari, practicat de manera habitual,
individual o colAlectiva, habitualment en forma de competició i
sota una normativa reglamentària assumida pels òrgans
federatius autonòmics, estatals o internacionals.

Pel que fa a la declaració d’interès socials, les persones i
entitats beneficiàries poden solAlicitar la declaració d’interès
social esportiu dels seus projectes o activitats esportives i la
Conselleria de Turisme i Esports serà l’encarregada de resoldre
les solAlicituds, d’acord amb les criteris que estableix la mateixa
llei.

En relació amb les donacions incentivades, fiscalment donen
dret a practicar les deduccions i reduccions previstes a la llei les
donacions entre vius fetes a favor de persones i entitats
beneficiàries per a la realització de projectes o activitats
previstes a la llei. També donen dret a practicar les deduccions
i reduccions previstes a la llei el préstec d’ús de béns d’interès
esportiu, béns inventariats, així com locals, terrenys o immobles
per a la realització de projectes o activitats esportives prevists
a la llei.

I pel que fa als convenis de colAlaboració empresarial amb
activitats d’interès esportius, que tenen, per tant, incentiu, són
aquells pels quals les persones o entitats, a canvi d’un ajut
econòmic o susceptible de valoració econòmica per a la
realització d’un projecte o activitat estipulats a l’article 2 de la
llei, es comprometen a difondre, per qualsevol mitjà, la
participació de la persona o entitat colAlaboradora en els
projectes o activitats esmentats.

En relació amb els incentius, la proposta recull incentius
fiscals a les persones físiques i jurídiques que afecten tres
imposts: l’impost de la renda de les persones físiques, l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i
l’impost sobre donacions i successions. Pel que fa a l’impost de
la renda de les persones físiques, s’estableix una deducció del
15% de la quota íntegra autonòmica de l’import de les quantitats
en què es valorin les donacions, els préstecs d’ús, així com les
quantitats satisfetes en virtut de convenis de colAlaboració per a
la realització de projectes o activitats esportives, estipulats o
declarats d’interès social.

També s’estableix una deducció de la quota íntegra
autonòmica de l’impost de les quantitats destinades a
l’adquisició d’algun dels productes esportius estipulats, així
com les quantitats percebudes del Govern de les Illes Balears en
concepte d’ajuts econòmics per la condició d’esportista d’alt
nivell a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Pel que fa a l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, el tipus aplicable a les transmissions
oneroses de béns mobles imprescindibles per a la pràctica de
l’esport és de l’1% quan s’incorporin a una empresa, activitat o
projecte esportiu, amb el requisit que es mantengui la destinació
almanco cinc anys.

Pel que fa a l’impost de successions i donacions, es millora
la reducció en la transmissió d’una empresa que s’incrementa en
l’actual 95% fixat per a qualsevol tipus d’empresa al 99% quan
es tracti de béns i drets afectes a una empresa esportiva. La
reducció per l’adquisició de participacions socials a entitats
esportives també ascendeix al 99%. En les adquisicions de béns
per herència que es destinin a la creació d’una empresa
esportiva, s’estableix una reducció del 70% del valor dels béns,
amb un límit de 400.000 euros de la base, la normativa vigent
hem de recordar que estableix una reducció del 50%, amb un
límit de 200.000 euros. En les donacions dineràries de pares a
fills i a altres descendents o entre colAlaterals fins al tercer grau
que es destinin a la creació d’una empresa esportiva, sigui
individual, negoci professional o entitat societària mitjançant
l’adquisició originària d’accions o participacions que s’aplicarà
una reducció del 70%, amb el límit de 300.000 euros de la base
imponible. Hem de recordar que la normativa establia també un
50%, amb una limitació de 200.000 euros.
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A més de tot això, en el tràmit parlamentari el text inicial
s’ha enriquit amb aportacions de tots els grups i des d’aquí vull
agrair el consens, ja que s’han incorporat 17 de les 28 esmenes
presentades, i les que no s’han admès ha estat per qüestions
jurídiques o perquè eren més restrictives en les ajudes.
L’aportació més important en aquest sentit ha estat que les
avaluacions dels projectes d’interès social, d’interès esportiu, es
faran per un òrgan creat a tal efecte el qual es regularà
reglamentàriament i en què hi haurà representants dels quatre
consells insulars.

A més s’han millorat altres aspectes de la redacció de la llei,
com són la justificació de les ajudes rebudes.

Només em resta dir que, malgrat la difícil situació
econòmica, el Govern ha fet un esforç molt important per
mantenir les ajudes als clubs i als esportistes, ajudes per a
desplaçaments i per a esdeveniments esportius, i l’activitat de
l’Escola Balear de l’Esport.

I aquesta llei és una passa més en el compromís d’aquest
govern amb l’esport i amb els esportistes de les illes el qual s’ha
demostrat durant tota aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari MÉS
s’hi mantenen les esmenes RGE núm. 2556, 2557, 2559 i
2560/15. Per defensar-les té la paraula el diputat Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Fem una valoració positiva d’aquesta llei,
Sr. Conseller, per tant li donam el nostre suport. L’esport en si
mateix acompleix una funció social, una funció educativa,
ressalta valors d’esforç, de constància, de concentració, de
treball, de tolerància, de feina en grup, ajudar a articular la
societat, ajuda a fer poble, a fer barriada, a fer ciutat, per tant és
una llei positiva. I és cert que en aquest el Govern ha tengut
voluntat de consens, és cert, i ens ha acceptat esmenes; ara bé,
és cert també que aquesta no és una llei política, és una llei molt
tècnica, i ja ens hagués agradat que aquest govern hagués
demostrat aquesta tarannà amb altres matèries més polítiques,
just recordar-li que de 80 esmenes de la Llei agrària, només el
Sr. Company me’n va acceptar una, una de 80, i vaig ser
assortat perquè a la senyora..., a l’oposició crec que ni una pus.
I de la Llei de mecenatge cultural que vàrem tramitar la setmana
passada, de 14 una, ni tan sols la del ball de bot, eh, se’n record
de la sobrassada i tot això, ni això.

Per tant, és un govern que, lamentablement, no s’ha
caracteritzat per la seva voluntat de consens, de diàleg, d’un
govern que, la veritat, ha fet plantejaments i actituds polítiques
mai conegudes en aquesta terra i que ens ha sorprès a tots els
que no formam part d’aquesta majoria social, ens ha sorprès,
perquè és un comportament i actituds que mai no havíem vist i
que hem hagut de patir. I ja li dic ara amb tota la franquesa, un
govern que s’ha mostrat molt fort amb els dèbils i molt submís
amb els forts; un govern que no ha demostrat capacitat de
diàleg, pacte i consens.

En qualsevol cas, és una llei positiva, ara bé, permeti’m fer-
li un comentari, aquesta llei té un poc, com li diria,
d’autobombo potser? Sí, és a dir, l’autobombo, aquestes
preguntes que es fan vostès cada dimarts i es feliciten, que avui
ha estat una cosa molt ensucrada, el plenari d’avui tothom..., ha
estat (...) de l’autobombo, no?, perquè supòs que és final de
legislatura i ha estat una cosa molt dolça, molt dolça, molts de
massatges al govern i tal, no? Però la qualificaria un poc
d’autobombo aquesta llei, perquè la veritat, tot i ser una
iniciativa positiva, això és simplement una esmena a la llei de
pressuposts, és una esmena a la llei. Fins i tot tècnicament han
hagut de fer aquesta llei, una disposició final, que és una esmena
a la Llei 1/2004, del text refós dels temes fiscals.

Per tant, aquesta llei és una llei d’autobombo, de final de
legislatura i que s’autofeliciten, eh, sí, sí, legítim, però jo també
és, com a representant de l’oposició, els he de dir que és una llei
d’autobombo, que és el que ha caracteritzat aquest govern i no
ha acabat d’entendre, no ha acabat d’entendre que la funció del
parlament és bàsicament una funció de control del poder, del
control que es fa a les democràcies.

És una llei que té molt poc impacte social, Sr. Martínez,
perquè bàsicament no afecta la Llei de societats, és a dir, no
tenim competències en la Llei de societats, som una autonomia
de segona o de tercera i per tant on es fan els mecenatges
importants és amb l’impost de societats, i aquí no s’ha regulat
res perquè no tenim competències, Sr. Martínez.

La deducció del 15% és una deducció molt petita i la nostra,
o volia fer esment jo del tema de la realitat insular, la realitat
insular que no ha estat en absolut contemplada en el projecte de
llei, de cap de les maneres.

(Remor de veus)

Aquesta llei, miri, a l’Estatut del 2007 es va configurar una
nova arquitectura institucional de la comunitat autònoma, es va
enfortir la posició institucional dels consells, es va crear el
Consell de Formentera, es va millorar el sostre competencial
dels consells, es va fer protagonista del poder executiu els
consells i es va dotar de potestat reglamentària els consells.
L’article 70 de l’Estatut estableix que els consells, a l’article
70.9, tenen competències blindades en esport i lleure, igualment
a l’article 73. Idò bé, a tota la llei, a tota la llei no es parla dels
consells, a l’exposició de motius ni es parla dels consells, no es
fa cap referència als consells, a l’article 30.12, es fa la
referència a l’article 30.12 de l’Estatut, però no s’estableix que
l’òrgan competent de la comunitat autònoma quant a esport són
els consells.



7914 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 161 / 24 de març del 2015 

 

I nosaltres hem presentat esmenes i no s’ha contemplat la
delegació, per exemple, al Consell de Formentera, que la
declaració d’interès social pertanyés als consells, que seria allò
propi, seria el respectuós, seria el respectuós..., miri, és que,
clar, jo ara quan..., he fet manballetes, per ventura he estat l’únic
que he fet manballetes quan el Sr. Nel Martí ha dit que això no
és Castella-La Manxa, quan debatíem la Llei electoral, escolti,
és que això no és Castella-La Manxa, som una realitat insular,
i es veu que li costa entendre-ho al Govern. Si els consells no
ens serveixen ni per a una llei tan poc tècnica, una llei tan...,
l’esport, per a què ens serveixen? Què ha de fer si no...,
Menorca, Formentera, Eivissa i tal, si no els donam les
competències que el mateix Estatut contempla? Clar, és
simplement ser sensible amb aquesta realitat.

O la potestat reglamentària la qual està contemplada a
l’article 72 de l’Estatut, determina que el competent amb la
potestat reglamentària són els consells, article 72. Per tant,
escolti, miri, una mica de sensibilitat cap a les illes, som, és a
dir, nosaltres vivim a Palma o a Mallorca i ens costa entendre
això, però una gent de Formentera, Menorca i Eivissa és molt
important això, i aquest govern hauria de tenir aquesta
sensibilitat. Igual que no plantejar, quan es planteja una reforma
de la Llei electoral, i emmirallar-se amb Castella, és que no som
Castella, tenim la mar voltant, voltant!

Llavors, crec que seria molt bo que tengués en compte
aquesta realitat i que volgués acceptar les nostres esmenes en
aquest sentit i les incorporàs, d’una iniciativa, ja li he dit, que
em sembla bona i que, per tant, de tot allò que nosaltres no hem
presentat esmenes i no ens han acceptat les esmenes votarem a
favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’hi mantenen les esmenes RGE núm. 2566, 2569,
2573, 2581, 2582, 2883 i el vot particular a la disposició final
primera bis. Té la paraula el diputat Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, continuam amb aquesta sessió
maratoniana d’avui, amb nombroses lleis en tràmit en aquest
darrer plenari d’aquesta legislatura. I passam a aquesta llei de
mecenatge de l’esport.

Vull dir que, per part del nostre grup, estam d’acord amb la
proposta de fons i, efectivament, tot allò que pugui ajudar a
subsistir a l’esport, i molt especialment en el que faci referència
a l’esport base, no pot tenir més que el suport del nostre grup
parlamentari. Per tant, vagi per endavant que, a més, si tenim en
compte que, efectivament, com ha dit el Sr. Conseller, en tràmit
de ponència i de comissió varen ser incorporades crec que
entorn d’un 80% de les esmenes presentades pel nostre grup,
doncs clar, ja li anunciï que tots aquells articles que no teníem
esmenats o aquells en què teníem esmenes i han estat aprovades,
tendran el vot favorable del nostre grup. Mantendrem el vot
contrari en aquells que mantenim esmenes que no han estat
aprovades.

Però dit això i deixant molt clara la voluntat d’ajudar poc o
molt el món de l’esport, sí volem fer algunes consideracions
quant a dos temes concrets: el moment triat per a l’aprovació
d’aquest projecte de llei i la tramitació que s’ha seguit en aquest
projecte. I si ens cenyim a aquestes dues qüestions podríem
entendre clarament que parlam d’un projecte que, en principi,
i com a tal seria innecessari i d’una tramitació que és clarament
irregular, i explicaré per què les dues coses, per això he volgut
deixar molt clar primer quin era el nostre vot, perquè no hi hagi
malentesos.

El moment triat, parlam que l’interès pel món de l’esport i
la necessitat d’ajudar el món de l’esport arriba a aquest
parlament el darrer ple de la legislatura, després de quatre anys
de gestió, i arriba quan no fa gaire, no sé si va ser la setmana
passada o fa dues setmanes, es va aprovar en aquest mateix ple
una altra llei de mecenatge, el Sr. Más hi ha fet referència,
mecenatge cultural. La meva pregunta: realment eren necessaris
dos projectes diferents quan parlam de mecenatge? No es podia
fer un sol projecte de llei de mecenatge cultural, científic,
esportiu i tot el que fes falta? No, hem de fer dos projectes. Això
ens du a pensar, per què? No sé si hi tendrà alguna cosa a veure
el fet que ens trobam a dos mesos de les eleccions i segurament
quan un arribi a l’hora de treure comptes i veure quants
projectes hem tramitat, quants projectes hem aprovat en aquesta
legislatura, doncs clar, així anam sumant aquestes qüestions.

Continuam dubtant de l’oportunitat del moment amb un altre
fet, parlam d’un projecte que com a conseqüències directes el
que té són propostes fiscals, propostes fiscals que beneficiïn
aquelles entitats, aquelles persones que facin aportacions per
ajudar el món de l’esport. No hi estam en contra, però sí potser
del moment, perquè estam parlant de l’oportunitat que a dos
mesos d’haver aprovat, o dos mesos i mig, d’haver aprovat un
pressupost es presenta aquest projecte en tràmit en el Parlament,
un pressupost, vull recordar, aprovat a finals de desembre, que
incloïa una important reforma fiscal. No s’haguessin pogut
incloure en aqueixa reforma fiscal propostes com aquesta? O és
que el desembre encara el món de l’esport no era prou
interessant? Totes aqueixes qüestions, com dic, entenem que
s’han de tenir en compte.

Què ens du a pensar?, el que hem dit més d’una vegada, que
en realitat, i quan parlam de política tributària, com a
conseqüència efectiva de l’aplicació d’aqueixa llei, aquest
govern, com hem dit més d’una vegada, aplica una política
tributària de qualsevol manera, sense un full de ruta concret,
sense tenir clar què és el que vol des del primer moment,
aprovant avui unes coses, d’aquí dues setmanes unes altres,
quan totes haurien d’anar dins el mateix sac, perquè hem dit
més d’una vegada també que quan parlam de política tributària
ho hem d’agafat tot en el seu conjunt, veure qui se’n beneficia,
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a qui poden anar dirigides cada una de les propostes fiscals, i a
veure com es pot ajudar als que més ho necessiten. Evidentment
el món de l’esport és un dels que s’han de beneficiar d’aqueixes
propostes. Però no té molt de sentir ressaltar en el darrer ple de
la legislatura la importància que efectivament tenen per a
l’esport aqueixes mesures fiscals per part d’un govern que sense
anar més lluny ha eliminat, al llarg d’aqueixa legislatura, també
deduccions com les que s’apliquen avui a altres sectors
importants, com a mínim per a nosaltres, com són els sectors
que més malament ho han passat aquests anys de crisi
econòmica, i m’estic referint, per posar simplement un exemple,
a aquelles deduccions que s’eliminaren destinades als joves i als
majors de 65 anys per adquisició d’habitatge, fins i tot d’aquells
habitatges de protecció oficial; això no interessava. Per això
deim que quan parlam de política tributària ho hem de mirar en
conjunt i no com es fa per part del Govern, cada proposta aïllada
i presentada de qualsevol manera i a deshora.

I dit això, quant al moment voldria també referir-me a la
incoherència, que deia jo, de la qual parlava al principi de la
intervenció, quant a les irregularitats o ilAlegalitats en la seva
tramitació, i és molt clara. Aquest projecte conté una disposició
final primera bis, crec recordar que és, que parla de recuperació
de conceptes salarials per als mestres. A mi m’agradaria que
algú del Govern o del Grup Parlamentari Popular m’explicàs
quina relació directa té la recuperació de conceptes salarials per
als mestres i el mecenatge a l’esport; no..., és mala de veure la
relació, sobretot si tenim en compte que estam parlant d’una
recuperació d’uns conceptes que vénen de bastant enrere; allò
cert és que vénen de 2009, que se sabia que s’hauria de fer front
a aquests pagaments, que se sabia que el 2015 hi hauria una
xifra concreta a aportar per a aqueixa qüestió, i que el 2016 en
vendrà una altra, i que hi havia aquests terminis que s’havien de
complir. Què fan?, què fa el Govern?, idò agafar una llei, la que
sigui, i incorporar això.

Però per què parlàvem d’irregularitat i d’ilAlegalitat? Perquè
s’incompleix clarament el Reglament d’aquesta cambra,
senyores i senyors diputats, s’incompleix clarament el
Reglament d’aqueixa cambra, i es demostra una vegada més
aquest tic de prepotència de què fa gala el Partit Popular en
determinats moments en aplicació de la seva majoria en aquest
parlament, i no tan sols perquè entén que la seva majoria ha de
servir per aprovar les propostes que sí s’emmarquen dins la
legalitat i dins la normativa vigent, sinó perquè entén que se li
permet fins i tot aprovar per aqueixa majoria absoluta allò que
va en contra de la normativa i, en aquest cas, en contra del
mateix reglament del Parlament, perquè si s’hagués aplicat el
Reglament del Parlament aqueixa esmena incorporada en
ponència per part del Grup Parlamentari Popular i que afecta i
que fa referència a aqueix tema de recuperació de conceptes
salarials no s’hauria aportat a ponència, perquè si la mesa
hagués fet la seva feina i hagués complert amb el Reglament en
cap cas no hauria d’haver acceptat a tràmit aqueixa esmena. 

Per tant, i per acabar, vull recordar el que he dit abans:
entenem que és del tot irregular la seva tramitació, entenem que
parlam d’oportunisme polític a l’hora d’aprovar un projecte
específic per al mecenatge esportiu, i que potser, trobant-nos en
el moment en què ens trobam, no es tracti més que d’una
mesura electoralista més, i que segurament el món de l’esport
hauria agraït que realment aquest interès no es despertàs el
darrer dia, sinó que es despertàs molt abans i se l’ajudàs

degudament amb bastant d’antelació. No és així, hem pogut
observar; avui tenim aqueixa proposta, el president aprofita i
segurament per aquí fora es fa fotos amb el sector i tot, i potser
això és el que més pot interessar de tota aqueixa qüestió. Així
i tot vull recordar que, com he dit abans, aquest és un projecte
que potser no tocava, no és més que una..., i per això dic tampoc
que era innecessari, he dit que era innecessari perquè no és més
que una còpia -vostès, el Grup Popular, que habitualment parla
de còpia i aferra, sempre acusa l’oposició de còpia i aferra- no
és més que una còpia literal de la Llei de mecenatge cultural;
fixin-se vostès si és tan còpia literal que fins i tot cometeren
l’errada a la darrera disposició final d’incloure el mateix text
que hi havia en aquella, incorporant una referència al cànon de
sanejament d’aigües quan no té res a veure amb aquest projecte,
però el projecte sí en parlava. 

També se n’adonaren, nosaltres presentàrem esmenes, el
Grup Popular també ho va fer quan va veure que fins i tot amb
això s’havien equivocat perquè el còpia i aferra l’havien fet
malament, i varen presentar esmena també per modificar i
rectificar això. Per això dic que era innecessari, perquè s’hagués
pogut fer tot amb un sol projecte. En qualsevol cas, i a rel
d’aqueixa darrera modificació, el nostre grup mantenia una
esmena, concretament la 2583/15, que simplement la
manteníem per poder-hi fer referència avui, però que està clar
que una vegada aprovada també la que havia proposat el Grup
Parlamentari Popular quan es va adonar de l’errada que havia
comès no té molt de sentit, i ja els anuncii que la retiram
nosaltres, també, per la qual cosa aqueixa no farà falta que
s’inclogui a les votacions del dia d’avui.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. En torn en contra, pel Grup Parlamentari
Popular, la diputada Aina Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, president. Primer de tot vull saludar el director
general d’Esports i el sector que l’acompanya. 

Seguidament vull explicar que existeixen dues qüestions
principals sobre les quals hem de fer menció i que emmarquen
aquesta llei de mecenatge esportiu; una és el desenvolupament
normatiu que s’ha produït en relació amb el mecenatge, un nou
model que aprofita tot el potencial d’aquesta institució i de la
seva important funció social, consistent a destinar fons i
aportacions econòmiques de particulars, persones físiques i
jurídiques, per a finalitat d’interès general com és l’esport, i que
ha tengut el seu precedent a nivell nacional, per exemple, amb
la reducció del 40% en l’impost de societats fins a un màxim
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anual de 50.000 euros gràcies a una esmena als pressupostos
generals de l’Estat de 2014, relativa a les activitats prioritàries
de mecenatge, entre altres mesures a nivell nacional d’incentiu.
Un altre precedent abundant en el nou model i filosofia -perquè,
Sr. Mas, no és autobombo, és una nova filosofia, i és respondre
al sector, és respondre al sector- el constitueix la recent llei de
mecenatge cultural i científic aprovada en aquest parlament; les
dues lleis conformen el mateix esperit legislador i desenvolupen
una normativa sota els mateixos principis que inspiren el
mecenatge. Sr. Marí, hem considerat oportú que no volem que
una llei de mecenatge esportiu sigui el llinatge d’una llei de
mecenatge cultural; per això s’ha fet separadament, per donar-li
a cada una la importància que té.

La segona qüestió de la qual no hem de sostreure’ns és que
la situació actual de recuperació econòmica ens permet oferir a
la societat en general incentius fiscals per a aquells que puguin
i vulguin destinar fons privats a l’esport. És per això que surt
ara, perquè hem hagut de passar una recessió, hem hagut de
passar una crisi, i ara que començam a sortir-ne, d’aquesta crisi,
ara és el moment d’oferir els incentius fiscals. Hem passat uns
anys en què tant l’administració com la societat civil en general
hem hagut d’ajustar-nos al nostre pressupost. Tot això ha
canviat, i ara, gràcies a una incipient recuperació econòmica, és
possible parlar d’una rebaixa fiscal en benefici de l’esport i,
d’altra banda, confiar que la societat civil pugui aprofitar
aquests beneficis fiscals per incorporar-se al nou model de
mecenatge esportiu.

Tenim exemples reals d’empreses familiars que han pagat el
viatge i l’allotjament d’esportistes en competicions
internacionals, les quals, d’una banda i a partir del dia 1 de
gener del 2014 i gràcies a l’incentiu fiscal estatal, es podran
deduir dels seus imposts de societats un 40% de seu mecenatge
esportiu fins a un màxim anual de 50.000 euros; d’altra banda
ara aquestes mateixes empreses, persones particulars, entitats
sense ànim de lucre, organismes oficials, la Universitat de les
Illes Balears o les persones físiques o jurídiques amb domicili
fiscal a Balears que de manera habitual realitzin activitats
esportives podran beneficiar-se d’una llei de mecenatge esportiu
amb motiu de donacions, préstecs, comodats o convenis de
colAlaboració.

L’esport en tots els seus caires no només és un bé d’interès
general, que pertany a tota la societat i permet un
desenvolupament de les capacitats de l’individu i en els seus
graus de llibertat, sinó que, a més, és un important sector
econòmic, generador net de renda i riquesa, i que pel seu decisiu
ancoratge al territori constitueix un element essencial d’una
política regional. Sense anar més lluny aquest cap de setmana
ha tingut lloc a Palma una carrera popular de gran convocatòria;
vaig tenir l’oportunitat d’assistir-hi juntament amb els meus
fills, convertint així un acte esportiu en un acte lúdic i social. 

Aprofitar la institució del mecenatge per desenvolupar una
política activa de promoció de l’esport que dinamitzi la societat
és una aposta intelAligent i d’èxit. La llei que es presenta...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Continuï, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies. La llei que es presenta per a aprovació avui aquí
davant d’aquesta cambra regula diferents àmbits i aspectes del
propi mecenatge esportiu, projectes o activitats esportives
inclosos dins de l’àmbit federatiu, projectes o activitats
declarats d’interès social per la Conselleria de Turisme i
Esports, i la recerca, documentació, conservació, restauració,
recuperació, difusió i promoció del patrimoni esportiu de la
nostra comunitat autònoma.

Superant l’àmbit autonòmic, l’esport constitueix un dels
primers fenòmens globalitzadors; els esdeveniments
internacionals esportius han estat pioners en l’efecte
globalitzador de finals del segle XX, al mateix temps que
produeixen un sentiment d’inclinació nacional per tractar-se
d’esdeveniments competitius. Bé és cert que les anteriors
afirmacions resulten especialment viables en l’esport d’elit, però
tampoc no convé oblidar que determinats fenòmens esportius de
masses precisament són tals perquè prèviament existeix una
eclosió de l’esport a nivell d’aficionats i de les seves
correlatives entitats associatives. A major nombres d’aficionats,
generalment major nombre de llicències federatives, i, en
definitiva, major massa crítica perquè la disciplina esportiva
trobi colAlaboradors externs que fomentin el desenvolupament
d’aquesta activitat.

Tota aquesta simbiosi beneficia, d’una banda, els mateixos
esportistes o les entitats que els agrupen, els clubs i les
federacions esportives, perquè tant uns com altres disposen de
majors recursos per dedicar-se a la disciplina que practiquen;
d’altra banda la simbiosi també beneficia les mateixes empreses,
que veuen associat el seu nom o les seves marques als valors
que l’esport proclama, el que hauria de desembocar en una
major presència social i mediàtica d’aquestes. Existeix un
benefici colAlateral quan patrocinam l’esport basat en el
missatge estàndard de caire humà: la capacitat de sacrifici, la
capacitat de superació, el treball en equip, la solidaritat, són
valors i missatges que redunden en l’educació dels aficionats
més joves. Quantes vegades hem escoltat aquí, a la nostra
comunitat autònoma, que els valors que transmet el nostre
esportista més internacional són els valors que voldríem
transmetre als nostres fills? Pensant en les empreses novament
pareix evident que, finalitats altruistes a part, esperen una
tornada de la seva inversió el més alta possible, i dins del càlcul
econòmic d’aquesta tornada una de les variables, potser no la
més important però mai deixada de costat, sigui l’impacte
tributari que pot tenir el desemborsament realitzat; si aquest
esforç econòmic redueix la factura fiscal, molt millor; si per
contra aquest esforç suposa addicionalment major càrrega
tributària, menors són les expectatives d’invertir en esport
enfront d’altres inversions.
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D’igual manera que es va plantejar amb la Llei de
mecenatge aprovada en aquesta cambra recentment, tenim ara
una llei d’igual sentit, una llei pròpia de l’esport i d’igual sentit
destinada a l’esport, sense deixar de donar-li suport des de les
institucions oficials, i tenim la seguretat que amb aquesta llei es
pugui millorar i fer més atractiva la inversió via mecenatge
esportiu.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Torn de rèpliques. Per part del Grup
Parlamentari MÉS..., no vol fer ús de la paraula? Passam al
Grup Socialista, Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Aguiló, vull assenyalar que -i
vull continuar amb el bon tarannà que havíem portat o que
portàvem des del primer moment a la ponència- li vull
assenyalar algunes qüestions en referència al que vostè ha dit i
en referència a alguna cosa que no ha dit. Vostè ens ha explicat
el que regula la llei; sabem el que regula la llei, Sra. Aguiló, i
com que ho sabem per això presentàrem esmenes, que
afortunadament la majoria varen ser acceptades, i entenem que
a partir d’aquí fins i tot el text queda amb una millora clara com
a resultat final, i això és bo.

Però, miri, parlant d’altres coses, perquè vostè parlava també
en la seva intervenció de principis, i que d’aqueixa manera es
coordinava tot d’una millor manera. Jo pregunt si els mateixos
principis necessàriament signifiquen un mateix text, perquè
quan un fa texts que són exactament igual evidentment el
plantejament que tu et fas és si són necessaris dos texts
exactament iguals per regular una qüestió com és el mecenatge,
sense restar importància al tema purament esportiu, que
perfectament dins un sol text normatiu podria tenir tota la seva
importància que evidentment mereix.

Vostè em diu que quan parl del moment, el fet que vagi a
aquest darrer plenari, ho justifica vostè amb la necessitat prèvia
de superar tota una situació de crisi. Bé, això és un debat etern
en aqueixa legislatura, no el resoldrem vostè i jo, aquest debat,
tampoc, però sí m’agradaria assenyalar-li que quan s’argumenta
per part del Partit Popular com vostè ho ha fet, jo crec que al
final deixa dubtes, perquè utilitzant fins i tot aquest argument jo
li record que en el mes de novembre, quan ja s’havia presentat
el projecte de llei de pressuposts per al 2015 en aquest
parlament, tots els membres del Govern que parlaven i els
portaveus del Grup Popular que parlaven d’aquell projecte,
deien clarament que es tractava del projecte de pressuposts ja
d’un any en recuperació econòmica i parlaven de les bondats
d’aquell projecte. La meva pregunta és, en novembre, que ja hi
havia bonança econòmica, ja la cosa estava recuperada, no valia
la pena parlar de mecenatge esportiu? Per què quan es planteja
una reforma fiscal ample, no es fa el plantejament de
modificació de la llei que correspon, aquest text refós a què fa
referència el projecte, per què no es pot fer en el seu moment?
Clarament, potser, perquè o bé en aquell moment no s’hi va
pensar, en aquell moment no es tenia intenció i quan arriba ara

el mes de març, i com he dit abans, a dos mesos d’unes
eleccions, sí convé parlar del sector de l’esport, del món de
l’esport i sí convé fer referència a la necessitat d’ajudar-lo. Jo
crec que feia falta ara, feia falta el novembre, i quan parlam
d’ajuts i quan parlam de millores per a aquest món de l’esport,
cinc mesos de diferència són molt importants, Sra. Aguiló.

Però per acabar vull fer referència a allò que vostè no m’ha
parlat, no sé si intencionadament, no sé si té intenció fer-hi
referència en el seu torn de contrarèplica que tancarà aquest
debat, o simplement pensa deixar-ho damunt la taula; no s’ha
parlat per part del Partit Popular del tema de la legalitat en la
tramitació. Jo Sra. Aguiló, llegiré textualment la darrera part de
l’article 118.1 que diu: “La mesa de la comissió només admetrà
a tràmit aquelles esmenes el contingut de les quals tenguin
relació amb la matèria de la denominació del projecte de llei,
excepte acord en contrari, adoptat per unanimitat.” Sra. Aguiló.
I amb què ens trobam? Amb una esmena que repetesc, fa
referència a recuperació de conceptes salarials dels mestres i per
tant, cap relació directa no té amb el títol d’aquesta llei i amb
una esmena que s’incorpora a la mesa, després d’una votació de
la mesa, amb un vot en contra, del representant del Grup
Parlamentari Socialista. I per tant, incompleix aquest article del
Reglament d’aquest Parlament que li acab de llegir, on diu que
només es podrà incorporar l’esmena quan, no fent referència
directa al tema que es tracta, hi ha unanimitat per a la seva
incorporació.

No és el cas, Sra. Aguiló, aquesta esmena no hauria d’haver
arribat en cap moment ni a ponència, ja no li dic en aquest
debat. No havia d’haver estat incorporada, s’ha incomplert la
normativa, s’ha fet intencionadament i s’ha fet cercant uns
beneficis que evidentment s’haurien pogut cercar per una altra
via, si es tenguessin els conceptes clars del que es vol fer.
Parlam d’una xifra considerable, aquesta esmena segurament fa
referència a una quantitat aproximada envoltant els 5 milions
d’euros, però hauria de tenir el seu punt de debat, el seu entorn
de debat i el seu punt i entorn d’aprovació o de rebuig, no havia
de ser incorporant...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

...amb calçador a una llei que res no hi té a veure. Les coses
quan es fan malament, s’ha de reconèixer que s’han fet
malament, i aquí s’han fet molt malament, ilAlegalment. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Torn de contrarèplica té la paraula la
diputada Aina Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, President. Sr. Boned, si vostè creu que s’ha fet
qualque cosa ilAlegalment, supòs que sap els tràmits en què s’ha
d’emparar o ha de seguir, però no digui aquí públicament que
s’ha fet ilAlegalment una cosa que vostè no està segur, vull dir
simplement i planament.

(Remor de veus)

Vostè està segur? Idò ho dugui i ho presenti, però no ens
acusi aquí de coses que no estan provades.

(Remor de veus)

Seguim, seguim. Em conform que critiquin la forma i no el
fons, perquè vostès varen tenir quatre anys per dur a terme una
llei de mecenatge, tant cultural com esportiu, i no varen ser
capaços. I em ratific en la idea que jo crec, o creiem des del
Grup Parlamentari Popular, que és necessària una llei de
mecenatge cultural i, a part, una llei de mecenatge esportiu per
donar a cada àmbit la importància que té.

L’important és que ja tenim una Llei de mecenatge cultural
i ara es proposa en aquesta cambra una Llei de mecenatge
esportiu i que normativament inspiren les dues lleis principis
rectors similars. Ja vam tenir l’oportunitat de plantejar-ho a
l’altra llei, tenim una llei sobre la taula i això obliga als futurs
parlamentaris a reflexionar sobre aquest aspecte. Existeix un
consens generalitzat que s’ha de superar el model tradicional de
solament el suport públic per a totes aquelles activitats
reflectides a la Llei de mecenatge i que un nou marc basat en la
colAlaboració del capital privat i els pressuposts públics pugui
ocupar el seu lloc, amb l’observança que, en tot cas, el
mecenatge ha de considerar-se com a un complement al suport
dels pressuposts públics.

A la part final d’aquesta legislatura aprovar dues lleis de
mecenatge, una relativa a la cultura, la ciència i la investigació,
i l’altra referida a l’esport, constitueix un epíleg dels quals ens
hauríem de sentir tots orgullosos. És evident que som testimonis
d’un canvi cultural, que ha dut als ciutadans a acceptar
l’activitat física com a un element fonamental de la seva vida
quotidiana i que redunda en una millora de la salut individual i
pública, la qual cosa ens permetrà fer més i millor rendibles els
pressuposts públics.

D’altra banda, no hem de menysprear l’aspecte lúdic, ja
sigui la pràctica, ja sigui com espectadors, tots dos aspectes es
reforcen mútuament. Un individu que practica esport no pensa
en l’anomenada “externalitat positiva”, no és conscient dels
beneficis socials que comporta la seva afició o dedicació. És poc
probable que l’individu pensi que genera benefici positiu social.
Hem de ser els administradors públics i els legisladors els que
posem en valor l’esport en el sí i totes les seves conseqüències.
Avui tenim una oportunitat per reforçar la nostra creença en els
beneficis individuals i socials que comporta l’esport i per
extensió, els beneficis que pot comportar aquesta llei.

Des del Grup Parlamentari Popular agraïm la bona
predisposició del Grup Parlamentari Socialista i del Grup
Parlamentari MÉS, tant en comissió com en ponència, quan hem
treballat aquesta llei, com ara aquí en el ple, anunciant el seu vot
en positiu als articles que no han esmenat. El Grup Parlamentari
Popular anuncia el seu vot positiu a aquesta llei, des del
convenciment absolut dels seus beneficis i demana votació
separada de l’esmena RGE núm. 2566/15, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat de les esmenes, passam a les
votacions.

Votació de l’esmena RGE núm. 2559/15 del Grup
Parlamentari MÉS. Passam a la votació...

Començarem per l’esmena que... Es pot votar separadament
l’esmena RGE núm. 2556/15? La votaríem separada, 2556.
Començarem.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Presidenta, he fet referència a l’esmena RGE núm. 2566/15.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò començarem per aquesta esmena, la RGE núm. 2566/15.
Començam. Votam.

Queda aprovada per 58 vots a favor.

Ara passarem a la votació de l’esmena RGE núm. 2559/15
del Grup Parlamentari MÉS. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra, 5 a favor i 19
abstencions.

Votació separada de l’esmena RGE núm. 2560/15 del Grup
Parlamentari MÉS. Passam a la votació. Votam.
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Queda rebutjada per 52 vots en contra, 5 a favor i 1
abstenció.

Votació separada de l’esmena RGE núm. 2573/15 del Grup
Parlamentari Socialista. Passam a la votació. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra, 18 a favor i 6
abstencions.

Votació conjunta de la resta d’esmenes i del vot particular
del Grup Parlamentari Socialista a la disposició final primera
bis. Si cap grup no demana votació separada, serien les esmenes
RGE núm. 2556/15, 2569/15, 2557/15, 2581/15, 2582/15 i
2583/15 i el vot particular de la disposició final primera final
bis, perquè la RGE núm. 2583/15 es dóna per retirada, perquè
s’ha retirat. Passam a la votació. Votam.

Queden rebutjades per 34 vots en contra, 23 a favor i 1
abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, passam a la votació
conjunta dels articles als quals s’hi mantenen esmenes i la
disposició final primera bis, en concret l’article 3... 

Sí?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Demanam votació separada de l’article 3, disposició final
segona i disposició final tercera.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò ara passarem a la votació de l’article 3 i la
disposició final segona i disposició final tercera. Passam a la
votació. Votam.

Queden aprovats per 53 vots a favor i 5 en contra.

Passam a la votació dels articles 6, article 8, article 10,
disposició final primera i disposició final primera bis. Passam
a la votació. Votam.

Queden aprovats per 36 vots a favor, 22 en contra.

Votació conjunta de l’articulat al qual no s’hi mantenen
esmenes, denominació del projecte de llei, l’índex, denominació
del capítol primer, article 1..., -em vol demanar res? No-, ...
article 1, article 2, article 4, article 5, denominació del capítol
segon, denominació del capítol tercer, denominació de la secció
primera, article 7, article 9, denominació de la secció segona,
article 11, article 12, denominació de la secció tercera, article
13, article 14, exposició de motius. Passam a la votació. Votam.

Queda aprovada per 58 vots a favor.

Es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries, per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la llei per la qual es regula el
mecenatge esportiu i s’estableixen mesures tributàries.

(Aplaudiments)

VI. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa
d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la
Proposició de llei RGE núm. 2200/15, presentada pels
Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i pels
diputats no adscrits, per la qual s'estableix el marc
regulador dels processos d'autonomia personal de menors
que han estat sotmesos a una mesura de protecció o
reforma.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon a
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei
RGE núm. 2200/15, presentada pel Grups Parlamentaris
Popular, Socialista i MÉS i pels diputats no adscrits, per la qual
s’estableix el marc regulador dels processos d’autonomia
personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de
protecció o reforma.

Abans de debatre aquesta proposició de llei, procedeix el
pronunciament del Ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa de tramitació directa i en lectura única. Puc considerar
acordat aquest procediment de tramitació per assentiment? Ho
deman als portaveus, als diputats no adscrits. D’acord, entenc
que sí, que ho puc entendre aprovat per assentiment.

I a continuació passarem per tant, al debat de la proposició
de la llei. 

VII. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei
RGE núm. 2200/15, presentada pels Grups Parlamentaris
Popular, Socialista i MÉS i pels diputats no adscrits, per la
qual s'estableix el marc regulador dels processos
d'autonomia personal de menors que han estat sotmesos a
una mesura de protecció o reforma.

El setè punt de l’ordre del dia és el debat i la votació de la
Proposició de llei RGE núm. 2200/15, presentada pel Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i pels diputats no
adscrits, per la qual s’estableix el marc regulador dels processos
d’autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una
mesura de protecció o reforma.

Intervencions dels grups parlamentaris i dels dos diputats no
adscrits. Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. María José Bauzá, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Esta proposición de ley que
hoy aprobaremos es una ley que nace de las propias entidades,
entidades que han trabajado codo con codo con la Dirección
General de Menores, para poder recoger en este texto la mayor
parte de sus reivindicaciones, en lo que se refiere a la
emancipación de los jóvenes extutelados. Seguramente podría
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ser una ley más completa, seguramente queda mucho por hacer
en esta materia, pero lo que sí les puedo afirmar es que se ha
trabajado mucho durante esta legislatura, les puedo afirmar que
hasta ahora no había en estas islas ningún marco regulatorio en
esta materia y a partir de hoy lo habrá y les puedo decir que
somos la primera comunidad en toda España en establecer un
marco legislativo específico sobre jóvenes ex-tutelados. 

Pero lo más importante es que es una ley demandada por las
entidades que llevan años trabajando para los jóvenes ex-
tutelados, como así lo reconoció la Sra. Santiago el otro día en
la intervención, de que las entidades le insistieron en que lo
hiciera, que apoyara esta ley, aunque ella no hubiera querido en
su momento, pero las entidades le insistieron que la apoyara
porque para ellas es importante.

Las medidas de apoyo a los jóvenes extutelados a partir de
los 18 años son necesarias, para que puedan pasar de una
situación de protección por parte de las administraciones, a una
situación de plena autonomía. Y como dije en mi anterior
intervención, este tipo de medidas no pueden limitarse al
establecimiento de una renta. No se puede limitar al
establecimiento de una renta sin más, sin ningún tipo de acción
paralela, Sra. Santiago, que era lo que regulaba el decreto que
derogamos esta legislatura. Los jóvenes sin apoyo familiar
requieren de muchas cosas más, requieren de un
acompañamiento para que su proyecto de emancipación sea un
éxito y para que alcancen una situación de madurez que les
permita vivir plenamente la vida adulta e independiente.

Esta ley, que es la primera de estas características en
España, puesto que establece la obligación de las entidades
públicas, de ofrecer programas de preparación para la vida
independiente para estos jóvenes cuando lleguen a la mayoría
de edad y que hayan estado bajo una medida de protección, o
reforma y que así lo necesiten. Estos programas van a
proporcionar un seguimiento socio-educativo, alojamiento,
inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas
económicas. Pero uno de los puntos más importantes de esta
ley, es que pone en valor el papel crucial que han jugado y
juegan las entidades en este tema. Se reconoce el trabajo que
han venido realizando hasta el momento, cuando estos chicos
cumplían 18 años. 

Con esta nueva ley, la administración queda obligada a dar
apoyo a las entidades para los casos de aquellos jóvenes que
cumplidos los 18 años deban permanecer en el centro. Este tema
no era así con la actual regulación, puesto que quedaba a costa
de la propia entidad. Y buena muestra de este apoyo al trabajo
que realiza el tercer sector, este año la linea de subvenciones
destinadas a las entidades que trabajan con los jóvenes
extutelados pasará de los 60.000 euros el 2014 a los 150.000 el
2015.

Pero dadas las afirmaciones de algunas portavoces en la
intervención anterior, quiero hacer un repaso al trabajo que
viene realizando la conselleria, para favorecer los procesos de
emancipación de estos jóvenes. Uno de los puntos que yo creo
que es más destacable es la reconversión del CIS, que
anteriormente se limitaba a ser un recurso de internamiento para
jóvenes infractores, se ha transformado ahora en un espacio
dedicado a la formación y preparación a la emancipación de
jóvenes que prácticamente ya han cumplido medidas impuestas

por los jueces, para que afronten su inserción en la sociedad,
con herramientas suficientes para evitar la reincidencia. 

También quiero destacar el programa Premi, diseñado con
el objetivo de ofrecer un servicio de atención y apoyo socio-
educativo, que facilite la emancipación a menores y jóvenes que
han estado bajo la tutela de la administración.

Quiero destacar también el esfuerzo dedicado a incrementar
el número de profesores con que cuentan ahora los centros que
tiene el Govern, para el cumplimiento de las medidas judiciales.
Hemos pasado de 11 profesores en 2011 a los 15 profesionales
docentes actuales. Este año podemos afirmar con orgullo, que
todos los jóvenes con medidas judiciales internos en los
diferentes centros socio-educativos están vinculados a la
educación reglada, lo que, sin duda, les va a facilitar
enormemente su reinserción social.

Con este esfuerzo se ha hecho posible que ya sea a través de
los tres cursos de la FP básica o mediante su vinculación a otras
opciones formativas, todos los jóvenes internos sigan
conectados al sistema educativo. Así, del 50% de internos
matriculados en alguna acción formativa que se daba en
anteriores legislaturas pasamos al 99% actual de estos jóvenes.
Todas estas son acciones que se han llevado a cabo durante esta
legislatura y que, sin lugar a dudas, amplian mucho las
posibilidades de éxito para la reinserción de estos jóvenes.

La ley que aprobamos hoy, pues, es un paso más en el
trabajo que se ha venido realizando para procurar mayores
oportunidades a un colectivo de jóvenes que han vivido
experiencias difíciles y que necesitan un apoyo efectivo para
poder optar a un futuro mejor.

Para finalizar, quiero hacer una especial referencia al
diálogo constante que se ha mantenido con las entidades esta
legislatura, tanto desde el Govern como desde el grupo
parlamentario. A todas ellas quiero reconocer, nuevamente, todo
su trabajo durante estos años en el ámbito de lo social, y es
precisamente ese diálogo con las entidades el que nos ha
permitido que hoy sea la tercera ley, pactada por unanimidad,
que viene directamente promovida por las propias entidades.
Pero, además, hemos firmado un pacto por la inclusión, un
pacto por la infancia y, si todo va bien, esta misma tarde un
pacto por la discapacidad. Aunque, con nuestras diferencias,
hemos conseguido consensuar muchos temas, y lo que es más
importante, hemos dado respuesta a muchas peticiones del
tercer sector. Lo que me lleva a afirmar, sin ningún tipo de
duda, que esta ha sido la legislatura de las entidades y la
legislatura de las personas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 161 / 24 de març del 2015 7921

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La portaveu del Partit
Popular ha començat la seva intervenció dient que “han
trabajado mucho durante toda esta legislatura en este tema”,
i jo diria, si han trabajado mucho durante toda la legislatura
en este tema pero en el sentido contrario, perquè el primer que
vostès varen fer quan varen arribar al poder va ser eliminar,
congelar la cartera bàsica, la cartera de prestacions bàsiques;
una cartera que diu i reconeix una prestació econòmica per a
persones que han estat tutelades per l’administració i que havia
d’entrar en vigor el dia 1 d’abril del 2012. Vostès, només entrar,
la varen congelar. Per tant, ara diu que no només la protecció als
extutelats se centra i es concentra en aquesta prestació, però
aquesta prestació era una reivindicació de totes les entitats que
treballen en el sector i amb el colAlectiu de joves tutelats per
l’administració, i era una reivindicació que vostès es varen
carregar des del primer dia que varen entrar al Govern de les
Illes Balears. Per tant, han trabajado mucho, sí, pero, ja li he
dit, en direcció contrària.

Miri, vostè ha citat, dins l’articulat d’aquesta llei, el tema
específic de l’educació i la fa extensiva a l’educació reglada;
doncs l’educació reglada de les Illes Balears ha perdut mil
docents, mil docents, entre els quals hi ha docents d’atenció a la
diversitat. Si això és donar suport a l’atenció reglada, en la qual
aquests joves hi són integrats, per favor, no ho sé, crec que no
es pot dir d’aquesta manera, perquè no és cert.

I en relació amb l’article número 5 de la llei, el qual diu:
àmbit d’actuació, i que proposaran o que posaran a l’abast
d’aquests joves per a la seva emancipació recursos d’habitatges,
precisament avui hem tractat aquest tema i els hem dit a vostès
que hi ha 5.000 famílies en espera de poder accedir a un
habitatge de protecció oficial, 5.000 persones, i ara vostès volen
incorporar els joves extutelats a l’accés a l’habitatge protegit.
Per favor, quan vostès no han invertit ni un euro, zero euros a la
política d’habitatges de protecció oficial! Per tant, colAloquen
aquí aquest objectiu, a l’article número 5, però no fan
absolutament res perquè es pugui acomplir.

Miri, i després, en relació amb la ponència d’infància
vulnerable que vostès citen i que nosaltres també volem citar,
em vull referir especialment a l’apartat que es refereix als joves
extutelats que es contempla dins la ponència d’infància
vulnerable, i diu, com a conclusió de la ponència: “Tot i que els
joves de 18 anys ja no es consideren menors, totes les entitats,
la Defensora del Menor i els coordinadors de fiscals de menors,
han volgut expressar la seva preocupació per la situació dels
joves de 18 anys, que compleixen aquesta edat mentre estan
tutelats per l’administració pública. Menors que han estat
protegits per l’administració pública que va valorar la situació
de desemparament i que quan compleixen els 18 anys no té
suficients programes ni serveis per garantir-los un procés
d’emancipació. La manca de programes suficients per a aquests
colAlectius, també fa que els adolescents tutelats, els quals

suposen el 59% dels menors extutelats, es puguin considerar
una població en risc.”

I marca com a prioritat de la conclusió, en relació amb
aquest tema “acomplir el decret de la cartera bàsica de serveis
socials”. I això està signat el dia 27 de novembre del 2014,
abans de l’elaboració dels pressuposts, abans que vostès
elaborassin uns pressuposts els quals posteriorment no han
recollit ni una sola de les conclusions ni objectius de la
ponència, ni una sola. I han estat..., i ara venen aquí, a dos
mesos de les eleccions, venen aquí a dos mesos de les eleccions
amb una oportunisme polític a aprovar una llei que han estat
negant, amb una prestació que ha estat negant durant quatre
anys, una prestació que es torbarà, una llei que es torbarà un any
més en poder-se fer efectiva, cinc anys negant una prestació per
afavorir el procés d’emancipació d’aquests joves.

Sra. Bauzá, vostès han votat en contra cada exercici
pressupostari de la dotació d’una prestació per a aquests joves
extutelats, perquè poguessin iniciar un procés d’emancipació
amb garanties i han votat en contra cada any, a cada debat
pressupostari de la llei de pressuposts.

Per tant, nosaltres consideram que a aquestes alçades de la
legislatura, venir aquí a presentar una iniciativa legislativa que
ha estat, de qualque manera, negada durant tot el transcurs
d’aquesta legislatura, ens sembla impresentable, ens sembla
d’una oportunitat política interessada, i que l’únic que vol
aconseguir és, de qualque manera, canviar la percepció que té
la societat que el Partit Popular no defensa els interessos dels
més vulnerables, com he dit avui matí a la meva interpelAlació.
Vostès saben que les dades són molt dolentes i intenten vendre
una gestió bona per a la societat, quan en realitat no ha estat així
durant quatre anys, vostès han negat a l’oposició totes aquelles
proposicions que tenien a veure amb millorar la dotació
pressupostària per als colAlectius amb vulnerabilitat.

Per tant, nosaltres votarem a favor, per responsabilitat, per
donar suport a les entitats que treballen amb menors extutelats,
perquè s’ho mereixen i perquè per elles nosaltres hem decidit
votar a favor, no per vostès, per les entitats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula la Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. I el mateix que
vàrem exposar fa quinze dies exposam avui, el nostre
posicionament no ha canviat, més aviat diria que s’ha reforçat
i per tant no tendrem un discurs amable en relació amb aquesta
proposició no de llei.
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Només tenen el nostre vot, sols tenen el nostre vot perquè
les entitats, després de reunions, com vostè diu, Sra. Bauzá,
efectivament, no només el Parlament, no només el Govern ha
estat reunit amb les entitats, sinó que tota l’oposició, tots els
grups parlamentaris hi hem estat reunits, ens han demanat, per
favor, que l’aprovàssim. I sap per què? Perquè nosaltres també
hem tengut reunions, Sra. Bauzá, perquè no se’n fien de vostès.
Perquè fa..., la legislatura passada no demanaven, no
demanaven aquesta llei, per què? Perquè tenien els serveis, i
tant que sí, vostè no hi era Sra. Consellera, vostè no hi era, jo sí
que hi era!

(Remor de veus)

No demanaven, no demanàvem aquesta llei perquè tenien els
serveis, tenien els serveis, cada un dels serveis que aquesta llei
programa, cada un dels serveis que aquesta llei programa. Vostè
dirà que no amb el capet, però els fets són els fets i els fets són
els fets. No hi havia pisos tutelats, no hi havia pisos
d’emancipació i vàrem acabar amb dos pisos d’emancipació,
amb un conveni amb l’IBAVI per muntar-ne altres dos, que allà
hi ha el director general de l’IBAVI, el conseller, i vostès no ho
varen..., els varen desmuntar. Aquests pisos d’emancipació eren
per a alAlots de 18 a 21 anys i de les primeres coses que vostès
fan és passar que aquests alAlots només hi puguin estar sis mesos
i, excepcionalment, com si amb sis mesos algú es pogués
emancipar, amb 18 anys, i excepcionalment podrien estar un
poquet més. Això està per escrit, per escrit, en el programa que
va firmar aquest govern.

Efectivament, Sra. Bauzá, necessiten acompanyament i qui
va ser el Govern que va contractar un educador per acompanyar
aquests 12 joves que estaven en els pisos d’emancipació? El
Govern anterior. N’han contractat cap vostès? Cap. N’han
contractat qualcun? Cap. Què s’han d’inserir laboralment? Sens
dubte que s’han d’inserir laboralment. Qui va parlar amb més de
vint empreses perquè aquests alAlots es poguessin inserir? El
passat Govern. Qui va demostrar com es podia fer a través de
les empreses públiques? Encara trobaran l’acta de la Fundació
de Dependència on es recull, amb el vist-i-plau dels sindicats,
que hi hagi sempre dues places de peons per a aquests alAlots
que puguin tenir la primera pràctica professional. N’han fet
qualcun vostès d’aquests convenis, n’han fet qualcun d’aquests
contractes? No.

Per això les entitats diuen: per favor, una llei, perquè si
tornen governar almanco tendrem una llei on aferrar-nos. I ens
diuen, per favor, a veure si podem aconseguir que posin
terminis, perquè aquesta llei que vostès ens varen presentar, en
el primer document no hi havia terminis, programes un rera
l’altre sense terminis. I va ser a través de l’oposició que vàrem
dir: amb un any un programa i amb 18 mesos el decret. Perquè
aquesta és l’altra..., -no em digui que no, és que tot això que dic
ho pot comprovar-...

(Remor de veus)

El decret, un decret que vostès varen derogar, un decret que
vostès varen derogar, aquest decret té per objecte regular la
prestació econòmica per a persones extutelades per
l’administració competent de menors, amb la finalitat de
contribuir en l’ajuda temporal i transitòria i fins que
acompleixin 21 anys, derogat amb els pressuposts del 2012,
amb tots els seus vots. Avui, quatre anys després, votaran que
això d’aquí a un any i mig, en el cas que governin vostès, en el
cas que governin els progressistes ho farem abans, votaran a
favor d’això, una cosa que varen derogar.

Proposicions no de llei que hem presentat a les comissions,
una rera l’altra, i vostès hi han votat en contra, amb l’argument
que ja hi havia la renda mínima. I avui ens fan firmar a tots que
és urgent, que és urgent, tramitació pel procediment d’urgència,
que és urgent perquè estan desemparats. Estaven acollits i
vostès els varen desemparar i ara es volen presentar a les
eleccions amb qualque cosa a les mans i diran que és aquesta
llei. Vostès es presentaran amb aquesta llei, però nosaltres ens
podem presentar dient el que vàrem fer i el que es varen
carregar vostès, aquesta és la diferència dels fets.

(Remor de veus)

Sí, Sra. Consellera, ja sé que li costa creure-s’ho, però és
així. I li he de reconèixer, no va ser vostè, varen ser els seus dos
antecessors, com a conseller i com a consellera, que, com que
tenien sanitat, allò de serveis socials és que ni ho cercaven a la
Conselleria de Sanitat, perquè no ho trobaven. I li he de
reconèixer que des que vostè hi és ha posat una mica d’ordre en
aquest caos, però els dos anys primers es va perdre aquest
govern, va perdre en serveis socials, no es va fer res en serveis
socials. Tant li preocupa al Sr. Company, que no tenia
Conselleria d’Agricultura, doncs aquest govern, durant dos
anys, no va tenir Conselleria de Serveis Socials, de fet no tenim
encara conselleria de treball, tan important com és.

I efectivament, Sra. Bauzá, vostè de tot el que ha dit, de tot
el que ha dit ni un, ni un servei, ni una prestació per a extutelats,
tots per a menors que tenen mesures judicials. Perquè aquest
govern, per a menors extutelats no ha fet res, ho ha fet... -ho
hauré de reconèixer, i no hi estic d’acord, per exemple una de
les coses que vostè ha fet, ha dit aquest CIS, jo pens que aquest
CIS ara no pot ser un espai de formació, abans era, quan
nosaltres el vàrem crear, un espai d’acolliment, vostès ho han
convertit en un espai de formació, jo no hi estic d’acord, però és
igual, han fet qualque cosa-, però amb els temes d’extutelats no
han fet res de res, no han fet res de res.

Però sí, també estic d’acord amb vostè que, miri, que
aquesta llei és una llei que demostra la voluntat de l’oposició, sí,
bé, de l’oposició, vostès ho podrien fer per majoria absoluta que
tenen, nosaltres hi haguéssim pogut entrebancs, ho haguéssim
pogut tramitar per un procediment normal, tal vegada no hagués
tengut temps de presentar-ho avui, i gràcies que l’oposició li va
dir que sí ho tenim. I cregui’m que jo no hi estic d’acord ni
tècnicament, i d’això en sé una micona, ni políticament, mesclar
extutelats amb menors que tenen mesures judicials efectivament
és la primera llei a Espanya, perquè això no es fa. Però perquè,
com que les entitats ens han demanat que ho aprovem, ho farem,
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perquè això no es fa, són problemàtiques absolutament
diferents: l’extutelat és un menor que ha estat desprotegit per la
seva família, un menor amb mesures judicials és un altre perfil,
no ho podem mesclar, no podem donar els mateixos serveis, no
podem posar en el mateix pis les mateixes persones, no ho
podem fer.

I amb aquesta llei no tenim garanties de fer-ho, ho
gestionarà el proper govern i veurem les voluntats. En els pisos
que teníem, i que vostès han mantengut, però no han crescut,
varen mesclar menors extutelats amb menors amb mesures
judicials, ho varen fer, cosa que està tècnicament no
recomanada. Perquè altres governs del Partit Popular, i li vaig
dir, altres governs del Partit Popular, com el de Galícia, no han
necessitat tenir aquesta llei per fer serveis. Vostès simplement,
vostès diran en els seus mítings i diran al seus militants i diran
a les entitats que han aconseguit aquesta llei, nosaltres direm
que tenien serveis i que vostès se’ls varen carregar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció de la Sra. Margalida Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades. Abans de
començar, primer de tot, voldria fer un esment especial a les
entitats que tenen molt a veure i que amb el seu compromís i el
seu treball han estat i són els principals actius del consens que
ha obtingut aquesta llei, així com per al desenvolupament
d’aquesta proposició de llei que avui debatrem i votarem, una
proposició de llei per a la qual s’estableix el marc regulador dels
processos d’autonomia personal de menors que han estat
sotmesos a una mesura de protecció o reforma.

Una iniciativa de nou presentada amb clau electoral. Miri,
nosaltres no podem més que estar per dir-los que aquesta
legislatura precisament és la legislatura dels retalls i que han
castigat especialment els colAlectius més vulnerables i que la
implantació de programes d’acompanyament, laboral o
d’inserció sociolaboral, com també els convenis de colAlaboració
amb l’àmbit privat o per a la inserció laboral a l’àmbit públic
han estat pràcticament inexistents, inexistents. No hi ha hagut
una aposta real en aquests darrers quatre anys amb línies
d’emancipació concretes, podem parlar tant de recursos per a
habitatge o l’accés a l’ensenyament reglat o l’itinerari educatiu
o l’accés també a una prestació econòmica en la línia d’una
renda mensual, fermada al compliment del projecte d’autonomia
personal, tal i com ja hi era la legislatura passada i que vostès,
aquest govern, varen suprimir ja en els seus primers pressuposts,
una de les seves primeres iniciatives, precisament, va ser
derogar el decret que donava una renda mínima d’inserció
laboral als joves extutelats.

Aquesta és la realitat, aquesta és la realitat d’aquesta
legislatura. I ara presenten una proposició de llei a la qual
nosaltres donarem suport, malgrat hagin tengut tota la
legislatura per fer-ho o per apostar de forma clara per un
colAlectiu el qual vostès han pràcticament abandonat aquests
darrers quatre anys, en què han tingut la responsabilitat en
aquesta matèria.

Dit això, em centraré en la proposició. Tots podem estar
d’acord, sembla que la transversalitat és fonamental en aquest
entorn, es necessita una eficient, molt eficient coordinació entre
totes les institucions, un veritable esforç entre totes les
administracions, conjuntament amb les entitats que tracten el
progressiu desenvolupament dels joves tutelats dia a dia; una
proposició, una iniciativa del Grup Parlamentari Popular que ha
comptat amb la feina i amb l’esperit de consens del Grup
Parlamentari Socialista, del Grup Parlamentari MÉS, així com
també dels diputats no adscrits.

Aquesta proposició de llei té per objecte la configuració
d’un marc jurídic d’actuació de la comunitat en el plantejament
de mesures i actuacions dirigides a possibilitar la cobertura de
necessitats bàsiques essencials, personals i formatives als joves
sobre els quals s’exerceixi o s’hagi exercit alguna actuació
protectora judicial a causa de la seva situació de risc,
desemparament, conflicte social i també per facilitar la seva
integració social i laboral, tal i com ve recollit a l’article 1 de la
norma.

La majoria d’edat és un salt qualitatiu entre la vida de
qualsevol persona, però quan es tracta d’un jove que ha estat
sota una mesura de protecció o reforma i compleix 18 anys les
incerteses es disparen, perquè ja no està protegit oficialment i
molts d’aquests joves no tenen ni estudis qualificats ni
ocupació. Un nombre important de joves que compleixen els 18
anys han d’abandonar els centres de protecció perquè segueixin
estant en risc d’exclusió social i no tenen suport familiar, que no
poden retornar a la seva família i que han d’assumir un procés
d’autonomia personal així com també aquells joves que
romanen amb la seva família nuclear, es fa necessari la seva
inclusió en un programa d’autonomia personal.

Aquesta iniciativa ve a regular, preveu que els joves tutelats
puguin estar inclosos en programes de preparació per a la vida
independent per als joves extutelats, possibilitarà doncs que els
joves, malgrat adquirir la majoria d’edat legal, el suport i
acompanyament fins a completar les seves possibilitats de vida
autònoma.

Aquesta norma donarà en principi respostes a les preguntes
més freqüent que es fan aquests joves que han estat durant
diversos anys en centres de menors tutelats per l’administració
per causes molt diverses, sovint molt dures i sense haver comès
cap delicte. A la pregunta que es fan aquests joves quan
compleixen 18 anys, què faig jo ara? Resoldre dubtes i evitar
que el recents majors d’edat es quedin -si m’ho permeten dir
així- oblidats o desatesos vol donar resposta aquesta norma.
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També volem significar que aquesta norma ha de venir
acompanyada per una aposta real i aquí sí que ens hi posam, una
aposta real per assolir els compromisos que desprèn la norma,
és a dir, amb una dotació pressupostària suficient que faci, que
possibiliti el total compliment d’aquesta llei i em sap greu dir-
ho, però ho he de dir, jo ho he de dir, he de dir que els intents
per part de l’oposició per millorar les partides corresponents...
a les partides pressupostàries mitjançant esmenes als
pressuposts generals anuals d’aquesta comunitat han estat
sistemàticament rebutjats per vostès, sistemàticament rebutjats.

La coalició que represent donarà suport a aquesta
proposició, compartim l’esperit de la proposta, compartim la
lletra de la llei, però -i sense cap acritud- jo els he de dir, sinó
amb esperit per fer possible el que avui tots els grups i diputats
no adscrits estam d’acord, que aquesta aposta vengui
acompanyada no tan sols de la lletra, sinó també de pressupost.

Miri, avui hem sabut arribar a un acord, a un tema d’acord
que sense cap dubte afavorirà els interessos generals d’un
colAlectiu de joves, amb el benentès que els principals actius del
consens d’aquesta llei són les entitats les quals són les que han
demanat, ens han demanat als diversos grups i també als
diputats no adscrits, l’aprovació d’aquesta llei, també amb el
benentès que vengui acompanyada d’un desplegament
reglamentari, on els itineraris d’emancipació es concretin,
vostès ho han de concretar de forma clara -clara-, i que s’habiliti
una partida pressupostària adient, per suposat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antoni Pastor, vol intervenir? No.

Ateses les manifestacions dels grups parlamentaris de la
Cambra i els diputats no adscrits puc considerar aprovada per
assentiment la llei debatuda? D’acord.

Es faculten als Serveis Jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que el
text en qüestió tengui una redacció coherent.

Queda aprovada la llei per la qual s’estableix el marc
regulador del processos d’autonomia personal de menors que
han estat sotmesos a una mesura de protecció o de reforma.
Queda aprovada la llei. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

Ara els he de dir que he proposat als portaveus dels grups
parlamentaris, també ho comunic als dos diputats no adscrits,
que si els sembla bé tots ens aixecarem i farem un minut de
silenci per aquest avió que avui matí anava de Barcelona a
Düsseldorf i s’ha estavellat als Alps.

Per tant, si els sembla bé ara ens aixecarem tots i farem un
minut de silenci.

(Minut de silenci)

Ja està, moltes gràcies a tots vostès.

Ara els cit si els sembla bé..., ara són les tres i quart..., tres
i quart crec que són ara, si els sembla bé començaríem a les
quatre i mitja de l’horabaixa perquè a les quatre i quart està
previst que hi hagi una signatura d’un pacte per la discapacitat,
a les quatre i quart a la Sala del Senat, i a les quatre i mitja
començaríem a la Sala de Plens, continuaríem el plenari.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes a totes, a tots, senyores diputades, senyors
diputats, persones presents a la sala.

VIII. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa
d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la
Proposició de llei RGE núm. 2547/15, presentada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels
diputats no adscrits, de modificació de la Llei 14/2013, de 27
de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.

Passam al vuitè punt de l’ordre del dia, que correspon a
l’adopció de l’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única de la Proposició de llei
RGE 2547/15, presentades pels grups parlamentaris Socialista,
Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de modificació de la
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la
seva internacionalització. 

Abans de debatre aquesta proposició de llei procedeix el
pronunciament del Ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa de tramitació directa i amb lectura única. Puc considerar
acordat aquest procediment de tramitació per assentiment? Sí?
Ho demanen tots els grups parlamentaris? D’acord. Per tant
entenc aprovat per assentiment aquest acord.

IX. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei
RGE núm. 2547/15, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no adscrits, de
modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització.

I a continuació passarem al debat de la proposició de llei. És
el novè punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació de la
Proposició de llei RGE 2547/15, presentada pels grups
parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no
adscrits, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre,
de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

Intervencions dels grups parlamentaris i dels dos diputats no
adscrits, amb un temps de deu minuts cadascun. Ara la primera
intervenció: té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Antoni Diéguez, per un temps de deu minuts.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, hace ya unos años comencé mi actividad política
representativa hablando siempre de deporte, hace muchos años,
y hoy haré esta mi última intervención en esta tribuna también
en materia deportiva, una curiosa coincidencia. 

Esta legislatura que va tocando a su fin ha sido para los
ciudadanos, desde muchos puntos de vista, una legislatura dura,
porque ha padecido la sanidad, ha padecido la educación, han
padecido las relaciones laborales, la cultura, etc., y por lo que
hoy nos interesa también ha padecido el deporte. El mundo del
deporte en general y el de los clubes en particular ha tenido que
afrontar medidas tan duras como por ejemplo la subida del IVA
del 8 al 21% por el uso de instalaciones deportivas; asimismo ha
tenido que soportar lo que hasta ahora son solamente amenazas
de imposición de la licencia deportiva única, que todo el mundo
sabe que persigue como único objetivo recentralizar el deporte,
limitar gravemente los ingresos de las federaciones deportivas
autonómicas, aumentar los costes para los deportistas que
quieran competir e invadir una vez más competencias
autonómicas, esta vez en materia deportiva.

Pero lo que nos trae aquí hoy es lo que está haciendo el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que está iniciando
una campaña que bajo la denominación de “regularización
laboral de la actividad desarrollada en los clubes y entidades
deportivas sin ánimo de lucro” pone en grave peligro la
supervivencia del deporte base. Esta última medida se convierte
en una amenaza sin precedentes que puede tirar por tierra el
magnífico trabajo que desempeñan día a día cientos de clubes
y de entidades deportivas sin ánimo de lucro. Esta campaña
tiene su origen en la Ley de emprendedores, la Ley 14/2013,
que incluyó una disposición adicional decimosexta en la que se
señaló al colectivo del deporte base, a los clubes y las entidades
deportivas sin ánimo de lucro, y no es el único sector que se
encuentra en una especie de burbuja legal; las actividades
medioambientales o las religiosas, o las de otros ámbitos del
tercer sector, se encuentran en una situación semejante a la del
deporte, pero no han sido expresamente nombradas por la ley.
Por tanto la primera conclusión que podemos obtener es que
más que buscar una regulación de sectores aparentemente
desregulados lo que se busca es actuar específicamente en el
ámbito deportivo, tal vez porque puede atraer un gran número
de nuevos afiliados a la Seguridad Social.

Lo que está detrás de esta medida es que la gran relación de
voluntariado deportivo sin ánimo de lucro, que hasta ahora
desempeñaba una función fundamental insustituible en los
clubes y las asociaciones deportivas de toda España, al igual que
en el resto de países de la Unión Europea, se rebaje
exclusivamente a una relación laboral, lo que entre otros
perjuicios conllevará incrementar los gastos derivados de la
práctica deportiva de base hasta casi un 50%. Se eliminará de un
plumazo la importante función social, de interés social, de
interés general, perdón, que desempeñan los clubes de base, lo
que irremediablemente conducirá a la desaparición de muchos
de ellos o, en el mejor de los casos, los abocará al
empobrecimiento, y el efecto inmediato de todo ello será el
aumento de la desigualdad de oportunidades y de la brecha
social que hay en otros sectores también a la materia deportiva,
que limitará y vetará a una parte importante de la población, que

no podrá ejercer su derecho al deporte en condiciones de
igualdad por motivos de renta, porque se encarecerá la práctica
del deporte. Está justificado que en el mundo del deporte haya
una inquietud tremenda. Puede que durante muchos años el
deporte aficionado haya vivido en una especie de burbuja, pero
si ha vivido en esa especie de burbuja lo ha hecho amparado en
el sentido común. 

Mi grupo parlamentario está de acuerdo con que el que
cobre un sueldo esté dado de alta a la Seguridad Social, faltaría
más, y pague los impuestos que le correspondan, faltaría más.
Excluyamos de salida, y para evitar malas interpretaciones, al
mundo del deporte profesional; ese mundo debe ser tratado de
acuerdo con las normas que rigen cualquier profesión, aunque
pueda tener especificidades y particularidades, porque las tiene,
pero en general las normas que son aplicables a cualquier
profesión en cuanto a impuestos y Seguridad Social le deben ser
aplicables también, pero respecto al deporte amateur estamos
hablando, en su inmensa mayor parte, de voluntariado, de
altruismo, de la participación en un pequeño equipo, cuyos
componentes tienen 8, 10, 12, 14 años, un equipo que está en un
pueblo y en el que el maestro, cuando termina sus clases, va a
apoyar; puede ser el maestro, el guardia civil, el jubilado, etc.,
que es un deportista o también cualquier padre que se encarga
de esa actividad y al que se le compensa a veces por el
transporte, por el equipamiento y por pequeños gastos en los
que pueda incurrir. Son compensaciones ridículas la mayoría de
las veces, compensaciones que el estudio sobre las actividades
desarrolladas en los clubes elaborado por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social dice que tienen que se convertidas
en contrato a tiempo parcial, contrato que provoca
automáticamente que haya un empleador, que es el club, que no
tiene ánimo de lucro pero que se convierte en empresario de esa
persona a la que hace un contrato a tiempo parcial, y tiene que
tener todos los elementos de una relación laboral, con todas las
compensaciones, los sueldos y los gastos de tramitación también
que ellos significa.

Esto trae muchos problemas consigo. ¿Por qué?, porque
quien percibe un dinero en compensación de gastos,
normalmente cantidades mínimas, tiene en su contra una
presunción de que esas cantidades son salario salvo que
demuestre que van a compensar gastos, lo cual suele ser
bastante difícil, bastante difícil porque son gastos de escasa
cuantía y se tiene normalmente mucha dificultad para
documentar gastos de poco importe. Debería ser al revés, se
debería establecer una cuantía por debajo de la cual se presume
que el dinero recibido tiene la presunción de ser una
compensación de gastos.
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Por otra parte, el tener que dar de alta en la Seguridad Social
con contratos a tiempo parcial por cantidades ínfimas no sólo
tiene el problema de constituir un gasto desproporcionado, sino
que inhabilitará a muchísimas personas para participar en el
deporte base. Pensemos, por ejemplo, en un funcionario, bien
sea de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o un
profesor, o también, ¿por qué no?, como he dicho antes, un
jubilado; se encontrarán con una situación de incompatibilidad
que excluirá su actual aportación altruista, no podrán participar,
no podrán ser dados de alta en la Seguridad Social, o si son
dados de alta en la Seguridad Social tendrán que renunciar a
otra serie de circunstancias o compensaciones que de ninguna
manera les saldrá a cuenta.

Hasta este momento los directivos de clubes deportivos han
estado dedicando las más de las veces su tiempo, muchas veces
incluso su dinero, para que los clubes puedan salir adelante, y
lo han hecho confiando en un statu quo que va a cambiar de
improviso, sin darse cuenta se habrán convertido de pronto en
empresarios sujetos a responsabilidad ante las autoridades de la
Agencia Tributaria y de la Seguridad Social por lo que haya
podido suceder durante los últimos años, sujeto a normas que se
quieren imponer desde este momento. Si esta situación sigue
adelante y no se adopta una solución la desbandada va a ser
grande, enorme diría yo.

Es de agradecer, señoras y señores diputados, que exista una
unanimidad en este parlamento en torno a esta proposición de
ley, pero tengo que confesar una preocupación: hace unos pocos
días, esta misma semana pasada, en Marratxí, un diputado del
Partido Popular en el Congreso, el Sr. Ramis, que además
preside la comisión parlamentaria sobre deporte, según tengo
entendido dijo públicamente que no se apoyaba esta propuesta
y que sería rechazada por el Partido Popular a nivel nacional.
Esto es lo que se me ha comunicado que han dicho. Tengo por
tanto que pedirles, solicitarles, señores del Grupo Parlamentario
Popular, para que me aseguren en su intervención que el apoyo
que dan a esta proposición es sincero o si simplemente es una
táctica electoral; confío en que sea sincero, que la aprobemos
hoy y que la apoyemos todos y que consigamos que, cuanto
menos desde luego nuestros diputados, cuando estemos en
Madrid la puedan apoyar también y sacarla adelante. Si no lo
que haremos será generar una tremenda desilusión a muchísima
gente. Confío en que me digan algo al respecto.

En fin, me queda solamente un minuto, poco más, y hoy es
momento de despedidas, y yo también me voy a despedir. Sra.
Armengol, si por una cosa lamento no estar aquí en la próxima
legislatura es por no poder participar en la votación que la
convertirá en la primera presidenta de esta comunidad, pero
bueno, no estaré muy lejos, no estaré muy lejos.

(Alguns aplaudiments)

Debería despedirme con palabras de agradecimiento, y lo
tengo que hacer, a una larga lista de diputados de todos los
grupos parlamentarios, pues de todos he aprendido. No diré
nombres para evitar olvidos injustos; sólo haré una excepción,
que comprenderán que si a quien cito es al Sr. González Ortea,
a quien dedico un recuerdo especial aunque sea por motivos que
ojalá no hubieran existido. Agradezco también la confianza que
he tenido de los socialistas, tal vez excesiva; la buena
consideración que me han dispensado desde MÉS, así como la

de los diputados injustamente no adscritos -hice lo que pude. Y
no puedo olvidar a los miembros del Grupo Parlamentario
Popular, que en esta y en otras legislaturas me han tratado con
más muestras de aprecio de las que puedo merecer y que se
puedan creer fuera de esta cámara. 

Déjenme que les deje un breve consejo a los que continuarán
en esta cámara y a los que vengan: pronto comenzará una nueva
legislatura, en la que todos tendrán que hacer un esfuerzo de
diálogo y tolerancia, sobre todo tolerancia. Decía un pensador
anónimo que la tolerancia es esa sensación molesta de que al
final otro pudiera tener razón; para otros, como el marqués de
Sade, la tolerancia era la virtud de los débiles. Yo les ruego que
prefieran al pensador anónimo antes que al marques de las 50
sombras, sean tolerantes con quienes piensen de modo distinto.
Tengan en cuenta que quienes piensan como nosotros mismos
nos halagan, pero nos aportan menos que quienes piensan y
opinan de otro modo, porque son estos los que al final nos van
a llevar a una reflexión. Y si algún día tienen que venir armados
para un debate, que vengan armados de ironía, puesto que esta,
la ironía, es la espada de la inteligencia. Y finalizo pidiéndoles
que la contundencia de los argumentos no les hagan perder la
cortesía parlamentaria, consejo que me permite utilizar para
acabar un sabio adagio latino -ya conocen mi querencia por esa
lengua-, hagan sus intervenciones suaviter in modo sed fortiter
in re, con suavidad en las formas pero con fuerza en el
argumento, y sobre todo quienes continúen, quienes vengan,
hagan lo posible para que los ciudadanos sean felices.

Muchas gracias a todos por su paciencia.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Óscar Fidalgo, per un temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Quiero comenzar saludando a los
miembros de las asociaciones y federaciones deportivas, y
además al director general de Deportes del Gobierno de
Baleares, que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados, y
quiero también comenzar diciendo que a menudo, señorías, y
permítanme ustedes la licencia viniendo de una profesión que
tiene vinculación con el empleo de nuestras leyes, que uno tenga
la impresión a veces, como decía un notable estadista alemán,
que las leyes son como las salchichas, porque es mejor no ver
cómo se hacen. Y digo esto a resultas del asunto que hoy nos
ocupa, y permítanme explicarme.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, y su disposición
adicional número 16 tratan de -y digo textualmente- regularizar
la relación laboral de los trabajadores de clubes y asociaciones
deportivas sin ánimo de lucro mediante un contrato a tiempo
parcial en los casos que proceda, con el objetivo de proteger los
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derechos de los trabajadores que no figuren en alta en la
Seguridad Social y, por tanto, se ven privados de todo tipo de
derechos tanto laborales como de protección social. Pues bien,
en este parlamento -lo dije el martes pasado- creo que todos
estamos de acuerdo, Sr. Diéguez, en que las relaciones laborales
fraudulentas se regularicen, y que no se prive además a ningún
trabajador de sus derechos; pero es que resulta que también
existen colectivos, como el del deporte base, que acogen en su
seno figuras que prestan un servicio en nuestra opinión de
interés general. 

Como saben las asociaciones, los clubes y las federaciones
deportivas han acogido esta noticia con preocupación. Son más
de 96.000 las personas que en los, por ejemplo, más de 2.975
clubes deportivos en Baleares de manera voluntaria y con
mucho esfuerzo dedican muchas horas al deporte base o
amateur en nuestra comunidad autónoma. El Grupo
Parlamentario Popular y el Gobierno de las Islas Baleares
también, y lo han demostrado con hechos durante esta
legislatura, apoyan decididamente a nuestro sector deportivo y
a nuestro deporte base. El deporte base, señorías, es un perfecto
articulador de los valores de constancia, esfuerzo, trabajo en
equipo y disciplina y tolerancia, todo ello desde la juventud, y
creo sinceramente que presta un servicio ejemplar en la
formación de los valores que queremos transmitir
principalmente a la juventud. Es por lo que es necesario sin
duda, amén de la iniciativa que hoy votaremos a favor, a nuestro
juicio hay que optar también por una regulación que haga
posible que la situación de aquellas personas que realizan una
actividad de interés general, libre y voluntariamente y sin
retribución, tenga un cauce en nuestro ordenamiento jurídico. 

La hiperregulación hace, señorías, que el exceso de normas
nos lleve más a menudo de lo aconsejable a situaciones
comprometidas y poco claras. Para que se hagan ustedes una
idea, sólo la Unión Europea emite diariamente más de 25
normas, cada día, si bien es cierto que en el asunto que nos
ocupa, la disposición adición decimosexta tiene un objetivo
último en el que todos estamos conformes, tan cierto es también
que esta legislación perjudica a un colectivo muy numeroso que
otra norma protege y auspicia, y me explico. Me refiero a
nuestra ley balear, por ejemplo, del voluntariado, Ley 3/1998,
de 18 de mayo, así como ustedes sabrán el nuevo marco
regulador nacional sobre el voluntariado que se aprobó el
pasado viernes en Consejo de Ministros, porque pienso
sinceramente que esta legislación, que ya existe y no
inventamos ahora, sino la vía legal, debe proporcionar también
un marco regulador adecuado y que proporcione seguridad
jurídica a los millones de voluntarios en toda España. Las
personas que con sometimiento a los requisitos de la Ley del
voluntariado dedican su tiempo y su esfuerzo a una
organización que realiza labores de interés general, sin
substituir, por supuesto, cualquier ocupación laboral y sin
percibir una retribución salarial son sin duda personas
voluntarias. Así lo dispone nuestra ley autonómica, y también
así se dispone en la ley nacional que ahora se tramitará en el
Congreso. Ambas normas contemplan específicamente el
voluntariado deportivo, que es el objeto de la ley que hoy
debatimos.

Cualquiera entiende que en el deporte de élite y los clubs
que trabajan en un marco estrictamente mercantil y
profesionalizado y como medio de vida deben estar sometidos
al mismo régimen que el resto de sujetos pasivos y trabajadores;
esto lo entiende todo el mundo. Pero el ámbito del deporte base
nada tiene que ver con ello; se trata de personas que dedican su
tiempo y esfuerzo en formación deportiva a los demás, y que en
algunos casos reciben no una retribución, Sr. Diéguez,
permítame que en ese caso yo tenga una discrepancia, sino una
compensación por los gastos en los que incurren como
consecuencia precisamente de esa actividad, y esto lo autorizan
además ambas normas, la legal autonómica y la que se está
tramitando en el Congreso en forma de proyecto. No estamos
hablando de trabajadores, ni de establecer una treta para eludir
las normas nacionales, no estamos haciendo eso; más bien al
contrario, tratamos de utilizar el cauce del legislador y su
espíritu para mejorarlo. Es más que un intento de destrucción
uno de enunciación positiva de las figuras legales de nuestro
ordenamiento en favor de un gran colectivo. 

Además de las leyes que expresamente recogen la
problemática concreta, nuestro ordenamiento ampara, por
ejemplo en el artículo 26 del Estatuto de los trabajadores o en la
Ley general de la Seguridad Social, que establecen que no son
salario las indemnizaciones o suplidos en este caso que perciben
los trabajadores por los gastos realizados como consecuencia de
la actividad desempeñada, así como las dietas o asignaciones
por gastos en desplazamiento o en la compra de vestuario, etc.
Y no es cierto que estos son los conceptos que perciben
prácticamente los voluntarios a día de hoy en los clubes; creo
que todos estamos de acuerdo en que así es.

Pero no sólo es necesario el registro de las organizaciones
tal y como disponen estas leyes, la presentación de planes de
acción y formación y un largo catálogo de derechos y
obligaciones para los voluntarios y sus organizaciones, porque,
señorías, para ser del todo serios y sensatos sabemos que es la
propia ley del voluntariado, además de la nuestra a nivel
nacional, la que debería recoger además estas especificidades
para el ámbito deportivo y circunscribir estas compensaciones
para delimitarlas y sentar, como usted decía, unos principios
casuísticos de certidumbre jurídica para todas las comunidades
autónomas y los voluntarios del deporte base.

Y acabo, o voy acabando, Sr. Diéguez, yo tengo que decirle,
en cuanto al Sr. Ramis, que no tengo ninguna duda de que ha
defendido, defiende y defenderá ante quien haga falta los
intereses de los colectivos de esta comunidad autónoma, no
tengo el menor remendo en decirlo, porque creo que siempre ha
sido así y no tengo oportunidad de pensar lo contrario, porque
así lo dispongo. Aunque no sea motivo de este debate,
propiamente, también estaría bien establecer una iniciativa
conjunta como la que hoy estamos debatiendo aquí entre los
grupos parlamentarios, para pensar de manera serena en qué
podemos hacer desde nuestras manos hoy y en adelante para
apoyar al sector; los cauces autonómicos son claros y están
claramente dispuestos, y la voluntad del Gobierno de las Islas
Baleares también, con lo que respecta a defender los intereses
de los clubes y asociaciones y organizaciones deportivas de las
Islas Baleares dónde y ante quién haga falta.
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Y creo también que debemos trasladar esta opinión nuestra
a nivel nacional, ahora que va a debatirse la ley del voluntariado
a nivel nacional, bien podría partir de este acuerdo que hoy
vamos a tomar aquí, entre nuestros grupos parlamentarios, quizá
una iniciativa que podríamos emplazar en el Congreso de los
Diputados para defender principalmente esta tesis que ayudara
a complementar de alguna manera, vía enmienda, la ley del
voluntariado que se está tramitando, porque, en nuestra opinión,
y repito que no es una treta ni un cauce de atajo legal, sino que
es una disposición que ha puesto el legislador para regular a un
sector entre los que se incluyen directamente el voluntariado
deportivo, así lo hace la Ley autonómica del 98, y así lo hace
tanto el anteproyecto, como, finalmente, el proyecto de ley que
aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros.

Quiero decir y quiero remarcar que siempre el Grupo
Popular y su presidente, cuando se ha planteado una duda, se
han manifestado siempre al lado de los intereses de los
ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Nuestro grupo
parlamentario está, ha estado y estará siempre al lado de nuestro
deporte base, y además estamos firmemente decididos a
emprender cualquier medida para impulsarlo ante cualquiera,
aquí y en cualquier lugar de España, en Madrid también.

Yo creo, también, que la iniciativa que he tenido la
oportunidad de leer estos días en los cauces por los que el
Grupo Parlamentario MÉS ha hecho mención, que se trata del
famoso pocket money, es otra de las líneas que se integran
precisamente en este argumento jurídico que estoy exponiendo
hoy aquí, a nivel del voluntariado europeo se considera, en las
normas europeas, que los voluntarios europeos tienen que
disponer o pueden disponer de hasta un total de 400 euros sin
tener que justificarlos. Yo creo que eso es una medida que
respalda jurídicamente quizá la tesis que hoy estamos
debatiendo hoy aquí, y creo que esa línea argumental, que hasta
el día de hoy no se había expuesto de manera sensata y
ordenada, puede ser, sin duda, un cauce adecuado para dar
solución real y de continuidad en el futuro y certidumbre
jurídica a todo un sector que está esperando que esa regulación
les ampara, porque están realizando una labor ejemplar.

Y si me permite, Sra. Presidenta, yo, sinceramente, también
quería dedicarle unas palabras de despedida al diputado
Diéguez, a pesar de nuestras discrepancias políticas, yo también
he tenido oportunidad de aprender en esta legislatura de todos
y cada uno de los diputados con los que he tenido el honor de
compartir esta dedicación a la política, y también el placer de
haber debatido, siempre desde la discrepancia, pero también
desde el respeto y desde la argumentación y de la construcción
de las ideas, con usted, Sr. Diéguez, y espero que en lo sucesivo
tenga usted mucha suerte y que le vaya muy bien.

Muchas gracias, señores diputados.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula el
Sr. Miquel Àngel Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia, i prèvia per..., bé, bon dia, ... ara hauria de fer un
disquisició filològica perquè bon dia és tot el dia, però no ho
faré, no és incorrecte dir bon dia, però bé, és igual, deixem-ho
així.

(Remor de veus)

Bones tardes o bon dia i, Sr. Diéguez, el nostre
reconeixement del Grup MÉS, moltes gràcies pels seus vint
anys de servei públic i molt agraït, és a dir que li vaig dir
personalment en el carrer i ara, públicament, crec que es mereix
aquest reconeixement. Moltes gràcies, Sr. Diéguez.

I ara bones tardes, benvinguts, senyors dels clubs, de les
federacions, moltes gràcies per venir aquí, a la casa de tothom,
ens honora que venguin aquí i que ens escoltin, que, a part del
Sr. Damià de Sineu, qui cada dimarts ve aquí a escoltar-nos,
avui tenguem tot aquest públic. He parlat amb el Sr. Damià, ha
estat encantador, eh, i ha estat un gust conèixer-lo i moltes
gràcies que hagin vengut aquí, molt agraït, perquè això suposa
interès per allò públic, interès per allò que és de tothom i,
efectivament, els polítics, els representants públics estam molt
contents que aquesta casa s’ompli de gent que està desitjosa
d’escoltar i de participar en la vida pública. Per tant, moltes
gràcies i benvinguts a aquesta casa de tothom.

La posició de MÉS, del Grup MÉS, és de total suport a
aquesta iniciativa, això passa molt poques vegades, que tots
estiguem d’acord, quasi mai, eh, hi estam d’acord i és una gran
virtut. Des del Grup MÉS consideram que quan hi ha coses que
ens uneixen, que són bones per a l’interès general ens és igual
vengui d’on vengui, i ens és igual encara que haguem de donar
suport al Govern el qual, com vostès saben, no és el nostre
govern, consideram que ha estat un govern que no ha estat bo
per a aquest país, però així i tot, evidentment, quan hi ha un
interès general ens hi posam d’acord. Ara bé, ja els dic que això
passa molt poques vegades, vull dir que han tengut l’excepció
de poder venir aquí i veure un espectacle molt profitós, és quan
ens posam tots d’acord.

I aquesta proposició parteix per esmenar el que nosaltres
consideram que és una aberració jurídica i és la disposició
addicional setzena de la Llei d’emprenedors. Molt alerta amb
les disposicions addicionals, com saben vostès, les lleis tenen
títols, un, dos, tres, quatre, i al final hi ha disposicions finals i
addicionals, i aquestes addicionals són perilloses, molt sovint
són bombes trampa, realment, moltes vegades allà on hi ha el
contingut, i aquí, a la Llei d’emprenedors, tenim una bomba
trampa, perquè el legislador estatal, el Govern de Madrid, amb
un afany evidentment recaptador, va dir, bé, uep!, on puc
replegar? I va dir aquí puc replegar, en el voluntariat, en els
clubs, i va pensar només en recaptar doblers, n’hi fan falta i va
pensar en això, sense pensar o cavilAlar les conseqüència que
podria implicar. I les conseqüències poden ser letals, poden ser
devastadores.
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Parlam de clubs molt modests, a Balears quasi 3.000 clubs
són altruistes, són voluntaris, i això els pot fer augmentar el cost
de l’esport base més d’un 50% i pot implicar, a mig, a curt i a
mig termini, la desaparició de moltíssims d’aquests, i això seria
molt i molt lamentable. Des del Grup MÉS ho lamentaríem
moltíssim perquè s’afectarien moltes coses, com ara comentaré.

Primera, perquè nosaltres, des del Grup MÉS, valoram molt
i de forma notable el voluntariat, el voluntariat com a un valor
en si mateix, tots aquests joves, totes aquestes persones majors
que dediquen temps, fora de l’horari laboral, per educar els
alAlots, per fer-los esport, per fer-los entrenar, per inculcar-los
una sèrie de valors, això no té preu, això no té preu, no val ni la
compensació ni la retribució ni res de res, això no té preu, pel
que donen i pel que reben, perquè també reps molt quan fas
d’entrenador dels alAlots.

Per tant, aquest compromís del dia a dia, aquesta
participació, el voluntariat, és el primer valor que nosaltres
volem posar damunt la taula i que s’ha de preservar, de cap de
les maneres es pot afectar.

En segon lloc, l’esport, l’esport en si mateix té una funció
social, té una funció social d’integració, pens en les barriades de
Palma, en els pobles on la gent més humil, els ninets petitets
comencen i s’integren d’aquella manera a la barriada i
comencen un procés d’integració i de formar xarxa. L’esport té
una gran funció de fer poble, de fer ciutat, de fer barriada i de
fer país. Per tant, voluntariat, funció social.

Però, a part d’això, té una funció educativa, i tant que té una
funció educativa! Mitjançant l’esport es transmeten els valors de
l’esforç, la constància, la concentració, el treball, la feina en
equip, la feina en grup, la tolerància, tot això són valors que es
transmeten, no com a l’escola que molt sovint t’ho expliquen,
sinó que ho veus, ho vius; quan hi ha un partit de futbol o quan
hi ha un partit de bàsquet o això, aquests valors, els que tu veus
que fa l’entrenador, quan dóna la mà al contrari, això són valors
que es viuen i són els que realment queden amarats dins el nin,
dins l’infant.

Per tant, aquesta proposició de llei és molt benvinguda, és
un encert que tots els grups polítics ens hi posem d’acord i
l’objectiu no és no pagar, ningú encalça no pagar, òbviament,
som unes societats complexes, necessitam imposts, necessitam
mantenir la nostra realitat social, per tant no es tracta de
defraudar ni de no pagar, sinó tenir en compte la naturalesa
especial d’aquestes compensacions, això no és com un
treballador o com un empresari, no es pot considerar com a una
retribució d’un benefici empresarial o d’un treballador, no, no,
de cap de les maneres. Ara, s’ha de regularitzar, s’haurà de
computar, però ha de tenir una naturalesa especial, i això
implica, per tant, no haver de córrer, no amb quatre mesos
posar-nos tots ara a fer TC i cotitzacions, la qual cosa seria un
absurd, sinó aconseguir una moratòria i poc a poc anar
regularitzant això i tenir en compte la naturalesa especial que té
aquest voluntariat, aquests valors socials i aquests valors
educatius que té l’esport, per als joves i per als no tan joves.
Perquè a partir dels quaranta tothom s’ha posat a córrer ara ja,
per tant l’esport no només és dels nins, de tothom és, perquè és
un gran benefici per a tothom.

I acabaré, acabaré amb una cita de..., bé, jo, com tothom, jo
també vaig fer esport de base, vaig jugar a bàsquet, no era molt
bé, jugava, de vegades, no?, però l’esport de base em va servir
moltíssim per educar-me. Michael Jordan, que no era esportista
de base, però va començar essent de base, va dir el següent:
“M’he errat en més de 9.000 tirs en la meva carrera -tirs de
bàsquet, eh-, he perdut 300 partits, 26 vegades han confiat en mi
amb la darrera cistella i he perdut -això quan està empatat i vet,
que ha guanyat moltes vegades, no?-, he caigut una i una altra
vegada en la meva vida i és per això que he triomfat”.

Cultura d’esforç, cultura de constància, disciplina,
confiança, perseverança, cultura de fracàs, -molt important la
cultura del fracàs, molt, només fracassant pots triomfar, no hem
de tenir por al fracàs-, i cultura de la superació. Des de MÉS
estam absolutament compromesos amb l’esport, l’esport de
base, el qual, com saben vostès, nosaltres defensarem molt bé
aquí i a Madrid.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció de la diputada Sra. Margalida Font
i Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades. Abans de
començar voldria primer saludar i donar la benvinguda a
aquesta casa, a aquesta cambra i a aquest debat a totes les
persones que bé a títol personal o a través de colAlectius són aquí
i ens acompanyen. Som davant el debat i votació de la
proposició de la llei, de modificació de la Llei de suport als
emprenedors i la seva internacionalització, una iniciativa del
Grup Parlamentari Socialista la qual ha comptat també amb
l’esperit de consens dels Grups Parlamentaris Popular, del Grup
Parlamentari MÉS, així també com amb el suport dels dos
diputats no adscrits.

Una proposició que té per objecte la modificació de la llei
esmentada i que afecta de manera especial els clubs i les entitats
esportives de base. La campanya que posa en greu perill aquests
clubs i entitats, dissenyada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social, sota la gestió del Partit Popular, amb la Sra. Fátima
Báñez, com a cap, es presenta sota la titulació, regulació laboral
de l’activitat desenvolupada en els clubs i entitats esportives
sense ànim de lucre, i per a nosaltres posa en greu perill la
continuïtat i la supervivència de l’esport base, una mesura que
nosaltres entenem com una amenaça sense precedents per a tota
la gent que fa i desenvolupa una feina i una funció indispensable
i fonamental en el dia a dia a multitud d’entitats i de clubs
esportius sense ànim de lucre.
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Actualment existeixen arreu de l’Estat uns 62.000 clubs,
entre clubs i entitats d’esport base, que no són professionals i
que poden seguir amb la seva activitat principal la qual no es
altra que apropar l’esport als ciutadans, i poden seguir fent,
indiscutiblement, per l’ajuda i participació i colAlaboració
desinteressada i generosa de moltes persones que, de forma
voluntària, de manera altruista, sense cap més recompensa que
la feina ben feta, fan factible que milers d’alAlots i alAlotes
puguin dedicar-se a entrenar en el seu esport preferit. Tots i
totes coneixem de primera mà, o bé perquè hi participam d’una
manera o altra, o bé perquè els nostres fills o filles o els nostres
amics hi són, és de tots conegut que els recursos d’aquestes
entitats o clubs són molt modests i absolutament limitats i la
immensa majoria no cobra cap retribució, i el personal que ho
fa que cobra, cobra per cobrir les despeses mínimes necessàries
per desenvolupar la tasca que desenvolupen.

El significatiu augment de costos que suposarà la nova
tributació fiscal impositiva, com és l’augment de l’IVA i la
cotització a la Seguretat Social que hauran d’afrontar per la seva
activitat entrenadors, monitors i personal que colAlaborin amb
aquestes societats i que proposa la llei estatal, una càrrega
econòmica i administrativa inassumible, entenem, pels clubs, si
a l’esport base, senyors i senyores diputats, se’ls incrementa
l’IVA del 8 al 21% al mateix temps que se’ls retiren els ajuts
esportius en un 68% i a sobre els fas inspeccions massives, com
les que es fan, el resultat és, no pot ser altre que infringir una
ferida de mort als clubs més modests. Entre els quals es troben
els clubs de Formentera, que, a més, per la seva triple
insularitat, tenen un problema afegit.

El Govern del Partit Popular amb la Llei d’emprenedors
ataca els més dèbils i ha començat una causa general contra
l’esport base que inclou una campanya d’inspeccions de treball
als clubs esportius, exigint-los una regularització com a activitat
professional de les persones que hi colAlaboren, una llei, la del
Partit Popular, que ha provocat una reacció de rebuig unànime
entre tots els clubs i federacions arreu de l’Estat; una llei que si
no es modifica, sens dubte suposarà la desaparició de l’esport
base i serà el principi de la fi dels clubs més modests.

Si el Govern vol o pretenia esmenar les situacions irregulars
hauria d’haver començat pels clubs més poderosos, que igual,
amb un únic club recaptarien el mateix que amb tots els clubs
modests. Aquesta normativa, de no ser rectificada, en la línia
que planteja aquesta proposició de llei, consensuada per tots els
representants d’aquest arc parlamentari, significarà també
trencar amb el tercer sector, el de la colAlaboració i el
voluntariat. Una norma que oblida el treball social que
caracteritza els equips modests i que redunda directament en la
societat, perquè nosaltres entenem que l’objectiu principal
d’aquests és que els esportistes practiquin el seu esport preferit
i no beneficiar-se’n, parlam de gent que dedica el seu temps
lliure de forma totalment altruista i que en alguns casos percep
una quantitat amb la qual amb prou feines els arriba per pagar
la gasolina, el telèfon o quatre refrescs per als alAlots i les
alAlotes.

Aquesta llei faria prou complicada aquesta situació, perquè
aquests clubs no poden treballar com si fossin una empresa, i
per afegir-hi, també els màxims dirigents hauran de respondre
amb el seu patrimoni personal en cas que existeixin
irregularitats, quan cap directiu no cobra pel seu treball a aquest
nivell. I a sobre molts d’aquests posen diners de la seva butxaca
i hi dediquen moltes hores, moltes hores del seu temps lliure
perquè els joves puguin fer esport.

Avui aprovarem una proposició de llei que té com a objectiu
modificar una norma que ha desafiat el món de l’esport base,
una proposició de llei que compta també amb el suport del Grup
Parlamentari Popular, en què la coalició que represent interpreta
que ve a ser el reconeixement de l’equivocació de la llei estatal,
i per tant del Partit Popular balear. Per tant, reiteram nosaltres
el suport a aquesta proposició de llei de modificació que es fa,
simplement, es fa ressò de les demandes reals que des del sector
han reclamat i reivindicat.

Avui també em permetran, avui que és un dia
d’acomiadament, també, per favor, deixi’m que també ho faci,
també em vull acomiadar, són tres anys que he estat aquí amb
vostès, amb tots vostès, tres anys de lluita, tres anys reivindicant
el que nosaltres crèiem just, tres anys defensant els interessos de
Formentera, tres anys de dedicació plena. Avui se’n aniran, però
sempre quedarà, jo crec, el més important i és que, vengui qui
vengui, Formentera continuarà representada; una representació
que esper tengui menys traves de les que ha patit aquesta
diputada, dels errors n’hem d’aprendre tots. Per tant, reivindic
aquí i avui la modificació del Reglament per als diputats no
adscrits. 

Em perdonaran també els errors, que segur que n’he tengut,
que segur que n’he tengut i molts. M’acomiadaré en positiu,
almanco per les meves posicions ideològiques, esperant ser
present a la investidura de la primera dona que sigui presidenta
del Govern balear, a la primera dona que és Francina Armengol,
esper ser aquí per poder ser a la investidura de la futura primera
dona presidenta del Govern.

(Remor de veus)

Després jo també si em voleu...

(Remor de veus)

... esper ser aquí, sí, sí, ho esper, amb moltes ganes ho esper.

També em permetran que, Sr. Diéguez, em permetrà que...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.
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LA SRA. FONT I AGUILÓ:

... li digui moltes gràcies, moltes gràcies, Sr. Diéguez, per la
seva dedicació política durant tots aquests anys i moltes gràcies
també a nivell personal per estar devora seu, per estar devora
d’una font de coneixements que no s’acaba mai.

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, i moltes gràcies a tots.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, per un temps
de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ho faré des de l’escó perquè
havíem pactat que hi hauria intervencions breus, però no ha
estat així. 

Intentaré explicar quin és el meu posicionament en aquest
cas, és a dir, hem passat que els clubs esportius tenien ajuda
pràcticament de totes les administracions, ajudes nominatives
dedicades precisament a cada un dels clubs, hem passat
d’aquesta situació de fa molt poc temps a avui, pràcticament, a
estar a punt d’aprovar una llei que jo crec que és la sentència
dels clubs esportius.

Jo sempre havia dit que estava molt bé per a una persona que
era diputat haver passat per un ajuntament perquè és on
realment es veia la feina que feien les institucions locals i on es
veia la política de carrer, està molt bé i en aquest cas jo tenc la
sort, a l’hora de parlar d’esport, d’haver passat més temps dins
un club esportiu que en aquest cas dins la meva vida política.

És veritat que avui jo crec que s’ha de ser molt rigorós i no
es pot dir tot el que s’hauria de dir perquè el que s’ha dit aquí
tampoc no és cert del tot, a mi no em sembla bé que s’assimili,
en aquest cas, l’activitat que fa un entrenador o que fa qualsevol
persona que es dedica a un club esportiu amb la del voluntariat,
pens que no té res a veure. 

Crec que quan un vol regular una activitat ha de sospesar els
pros i els contres, i en aquest cas hi ha hagut un govern que ha
sospesat els pros i els contres, pensava que ho havia sospesat,
però jo veig més contres en aquest cas que pros, perquè els
clubs esportius no poden assumir de cap de les maneres aquesta
llei que vol imposar Madrid. 

Com que veig que totes les intervencions s’han fet
pràcticament dirigides als clubs i a les persones que els
representen, m’agradaria que la gent que avui asseu aquí i ha
vengut a escoltar-nos no es pensàs que se’n va avui amb la
solució al seu problema, de cap de les maneres, almanco jo amb
la meva intervenció no els enganyaré. Jo sortiré d’aquest
parlament, cosa que vull agrair en aquest cas el consens que hi
haurà amb aquesta proposició de llei, amb la mateixa
preocupació que tenia quan venia de Manacor cap aquí avui a
les vuit i mitja del matí, perquè hem tengut experiències de
consensos en aquest parlament, molts pocs per desgràcia, un és
el d’avui, però n’hem tengut un altre que m’agradaria assimilar

que ha estat les prospeccions petrolieres. Cap dels 59 diputats
que hi ha aquí sembla que no vol que hi hagi prospeccions a les
Illes Balears, però quan ha arribat a Madrid molt poc cas ens
han fet, per no dir gens. Fins i tot mallorquins, eivissencs que
han votat el que havia dit aquest parlament han estat sancionats
i multats, però en aquest cas les iniciatives de Madrid continuen
endavant.

Per tant jo, més que paraules, en aquest cas, de convèncer els
clubs esportius de la funció que fan, que tots sabem, sobretot...,
jo crec que el diputat de MÉS ho ha dit molt bé, molts, més que
una funció esportiva o una vocació esportiva, la fan social, crec
que no es mereixen que avui aquí els enganyem, això no depèn
de nosaltres, no depèn dels 59 diputats que som aquí asseguts,
perquè segurament si depengués de nosaltres això ja ni s’hauria
començat, depenem d’altra gent.

Per tant, m’agradaria, en aquest cas, que la gent que ha
tengut a bé prendre aquesta iniciativa continuàs el seu
posicionament, diputats en aquest cas que tenen representació
a Madrid tant d’un color com de l’altre, fessin que això s’aturàs
d’una vegada per totes perquè ho estan passant molt malament,
hi ha moltíssima preocupació. Jo duc dotze anys de batle i no
contaré les vegades que ha vengut un president o una presidenta
d’un club esportiu, un matí, a lliurar-me les claus, ara mir al Sr.
Pere Rotger i segurament li ha passat qualque vegada, és a dir,
no podien més, batle, vos donam les claus del club perquè això
no pot ser, i eren temps molt millors que els d’avui, eren temps
molt millors que els d’avui. Imagineu-vos si això s’arriba a dur
endavant.

Per tant, m’agradaria, en aquest cas, i això només ho pot fer
el partit que té responsabilitat a Madrid, que assumís un
compromís que això serà vera, que això no quedarà com un
darrer plenari parlamentari, que ha quedat molt bé davant els
clubs esportius, però que després a Madrid no ens han fet massa
cas. Jo no ho puc prometre perquè no tenim cap tipus de
representació, però n’hi ha que sí que ho poden prometre i es
poden comprometre. Crec que avui és el dia dels compromisos,
els discursos han estat molt bé, avui és el dia dels compromisos
sobretot per no enganyar a ningú.

Com que avui estam d’acomiadaments jo també, idò,
intentaré fer el meu, i la veritat és que he agafat coratge, és a dir,
si als 59 diputats que hi ha aquí avui els sap greu que se’n vagi
el Sr. Diéguez, segur que n’hi haurà algun que també li sabrà
greu que me’n vagi jo. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ateses les manifestacions que s’han produït durant el debat,
puc considerar aprovades per assentiment les distintes parts que
integren la proposició de llei? Puc considerar-les aprovades per
assentiment per part de tots? D’acord.
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Atès que l’aprovació de les distintes parts que integren la
proposició de llei s’ha produït per assentiment de tots els
diputats presents, i encara que segons l’article 185.4 del
Reglament del Parlament disposa que l’aprovació de la
proposició de llei requereix una votació pública per crida en la
qual s’obtengui la majoria absoluta dels vots, els deman si
podem substituir aquest tipus de votació per l’aprovació per
assentiment. La podem substituir? Perfecte. 

En conseqüència, atès que la majoria obtinguda és absoluta,
amb l’absència dels diputats, tenc apuntat aquí que no són
presents en aquest moment, la Sra. Pilar Costa, el Sr. Nel Martí,
el Sr. Marc Pons i la Sra. María Salom, entenc que la resta de
diputats que són presents a la Cambra votam per assentiment.
La proposició es proclama aprovada... puc proclamar aprovada
la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. 

(Aplaudiments)

Vull dir-los a tots que tot seguit es reunirà la Mesa i la Junta
de Portaveus per designar els tres diputats que han de defensar
la proposició de llei en el Congrés de Diputats. Per tant, se
suspèn la sessió fins d’aquí un quart d’hora, aproximadament,
ara els diré l’hora, ara són les 17.25, tenc al meu rellotge, no sé
si és correcte o no... bé, posaríem les cinc i mitja, idò,
començaríem a les sis menys quart, d’acord? Molt bé. Moltes
gràcies.

Se suspèn la sessió durant quinze minuts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i senyors diputats, començam...,
continuam la sessió que havíem interromput per un temps que
havíem deixat en suspens, per un temps de quinze minuts.

Els volia dir que ara a la Junta de Portaveus que acabam de
tenir s’ha pres l’acord, per part de tots els membres de la
cambra, de donar el condol més sentit als familiars del Sr. José
María González Ortea, és un acord que s’ha pres per part de la
Junta de Portaveu, donarem el condol de part de tota la Cambra
i de tots els grups parlamentaris i dels diputats no adscrits, que
així també s’hi avenen, i farem arribar a la família l’acord de la
Cambra de donar el condol pel Sr. José María González Ortea,
a la seva família. 

(Aplaudiments)

Dit això, continuam amb el punt que havíem deixat en
suspens i recomençam la sessió. La Mesa, d’acord amb la Junta
de Portaveus, constituïdes ambdues com a tals, en sessió
conjunta, ha designat per a la defensa en el Congrés dels
Diputats de la Proposició de llei de modificació de la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la
seva internacionalització, al Sr. Oscar Fidalgo, al Sr. Antoni
Diéguez i al Sr. Miquel Àngel Mas. Aquest acord es publicarà
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, es
comunicarà al Congrés dels Diputats i es lliuraran oportunament
les credencials pertinents als diputats designats.

X. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa
d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la
Proposta de reforma RGE núm. 210/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de l'article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Passam al desè punt de l’ordre del dia que correspon a
l’adopció de l’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única a la Proposta de reforma
RGE núm. 210/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a modificació de l’article 21 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

Abans de debatre aquesta proposició de llei procedeix el
pronunciament per part del Ple de la Cambra sobre la proposta
de la Mesa de la tramitació directa i de lectura única. Puc
considerar acordat aquest procediment de tramitació per
assentiment? El puc considerar per part de tots els grups
parlamentaris? Entenc que sí.

XI. Debat i votació de les esmenes presentades a la
Proposta de reforma RGE núm. 210/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, de modificació de l'article 21 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, i de la
proposta de reforma RGE núm. 210/13 esmentada.

Per tant, a continuació, passarem al debat de la proposició de
llei que és l’onzè punt de l’ordre del dia, que correspon al debat
i votació de les esmenes presentades a la Proposta de reforma
RGE núm. 210/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, de
modificació de l’article 21 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears i la Proposta de reforma RGE núm. 210/13
esmentada. 

Intervencions del grups parlamentaris i dels dos diputats no
adscrits per tractar sobre les esmenes RGE núm. 3007, 3009 i
3010/15 i sobre la Proposta de reforma RGE núm. 210/13, totes
per un temps de deu minuts.

Comença la intervenció la Sra. Margalida Font i Aguiló per
un temps de deu minuts; si no vol intervenir, té torn
d’intervenció el Sr. Antoni Pastor i Cabrer; si no vol intervenir,
té torn d’intervenció el Grup Parlamentari MÉS.

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes, avui com
que és un dia d’acomiadament, el dia darrer d’aquesta
legislatura jo vull donar una salutació especial i ja ho ha fet el
meu company Miquel Àngel a una persona entranyable que és
el Sr. Damià d’aquí avui que ha estat crec que el representant
dels ciutadans...
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(Alguns aplaudiments)

...que ha vengut dimarts a dimarts a aquestes sessions, amb
molta paciència, però crec que bé, que més ciutadans com ell
haurien de venir a escoltar i a informar-se al Parlament.

Avui s’aprovarà una modificació del Reglament, una
modificació la proposta inicial de la qual va ser presentada pel
nostre grup parlamentari, la va presentar el parlamentari Sr.
Antoni Alorda fa més de dos anys, a l’any 2013, l’11 de gener
de l’any 2013 i avui, dos anys després, donarem fruit a aquesta
modificació del Reglament; una modificació, una proposta de
modificació que venia motivada per una demanda social, una
demanda social de més transparència per part de tots els polítics,
una demanda que estava lligada -i no ho podem oblidar- als
casos de corrupció política. No només s’ha de ser transparent,
la transparència és un instrument que tenen els ciutadans per al
control polític, però el que es vol evitar amb aquesta
transparència no només és conèixer, no només és saber què té,
sinó sobretot tenir els ciutadans instruments per poder evitar la
corrupció política, no només els ciutadans, sinó també els seus
representants.

També venia precedida per antecedents d’altres parlaments,
d’altres institucions que també havien modificat el seu
reglament o havien incorporat noves mesures per millorar
aquesta transparència i també per un acord, que ja hi havia
hagut, un acord podem dir inicialment implícit, però després
explícit, de publicar cadascun de nosaltres i cadascuna de
nosaltres les rendes públicament.

Per tant, vàrem fer una proposta després de debats en què va
participar més el Sr. Alorda que jo mateixa, s’ha arribat avui...
avui s’aprovarà una proposta concreta que diu que les
exigències..., disculpin, que això és l’exposició de motius...,
però que diu que es modifica l’article 21, el punt 2 i s’incorpora
un 2 bis que diu:  “La declaració a què es refereix aquest article
serà pública, aquesta publicitat es farà efectiva mitjançant la
publicació immediata de la declaració a la pàgina web del
Parlament de les Illes Balears, en un format que no sigui
susceptible de ser manipulat per tercers, així com al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, el BOPIB, un cop
hagin rebut la conformitat de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears”.

Per tant, passam d’una situació en què ja es feia bona part
d’això, una situació que era positiva perquè es declarava, es
declarava el que es volia declarar, es dipositava i es custodiava
per part del Lletrat Major, a una situació en què també es
declararà, es declararà per part del parlamentari o la
parlamentària, es dipositarà també al Parlament, es custodiarà
per part del Lletrat Major, però es farà pública, i aquesta és la
diferència qualitativa importantíssima. Perquè quan una cosa és
pública es té cura de no enganar, perquè quan pots estar sotmesa
a l’escrutini, a la supervisió de fora es va més alerta a no
enganar si hi ha la voluntat d’enganar, això no significa que
s’hagi enganat fins ara, sinó que si hi ha aquesta voluntat,
aquesta voluntat està absolutament més controlada. S’evita
l’ocultació, perquè difícilment ja amb aquestes demandes de
transparència es podia entendre que es mantindria..., s’ha de fer
aquesta declaració, s’ha de tenir en dipòsit i no es pot fer
pública.

Crec que també és positiu perquè se sotmet a la supervisió,
no només a la supervisió de la resta de parlaments o de la
institució que pot vigilar o supervisar, sinó a més a més dels
mitjans de comunicació i dels mateixos ciutadans. A un territori
petit com el nostre, on allò tan famós que tots ens coneixem i
que tot se sap, l’ocultació realment seria una barbaritat, no?
Cosa que ara no teníem la garantia que no es fes.

Per tant, crec que avui podem estar satisfets, no vull utilitzar
els deu minuts. Crec que hem millorat el Reglament, creim
també des del Grup Parlamentari MÉS que es pot millorar molt
més, es pot millorar aquest reglament no només en temes de
transparència, sinó amb millor democràcia, sobretot per als
grups parlamentaris més minoritaris o per als grups de
l’oposició. S’ha de millorar necessàriament tot el tema de la
transparència amb una llei de transparència del Govern, no
només hem de ser els parlamentaris els que siguem transparents,
els que facem les nostres declaracions publiques, sinó que s’ha
de millorar tota l’acció de govern. S’ha de poder exigir que una
persona que hagi tengut responsabilitats públiques, que hagi
pogut manejar doblers públics pugui justificar i retre comptes al
Parlament de si ha millorat el seu patrimoni, de com l’ha
millorat. En definitiva, crec que això és un inici, no és el final
i que s’ha de continuar.

Simplement, acabar per dir que estam... jo, personalment,
estic molt satisfeta que la meva darrera intervenció
parlamentària sigui precisament per defensar i per aprovar una
mesura de transparència política.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

La d’avui no ha estat una sessió plenària com les que han
caracteritzat aquesta legislatura, senyores i senyors diputats, i
pel que fa a la intervenció d’aquest diputat he pogut intervenir
avui en dues ocasions, en un projecte de llei on la majoria
governamental ha estat derrotada, la qual cosa, sens dubte, és
una fita en aquesta legislatura, però no és menys cert que al
límit aprovarem, presumiblement per unanimitat o per
assentiment, una modificació del Reglament d’aquesta cambra,
en uns debats que, com he pogut referir avui matí, també són el
reflex dels temes que preocupen la ciutadania. 
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El tema que aprovarem ara no deixa de ser una resposta, per
tant, a una demanda de la societat, una demanda de major
transparència, una qüestió reivindicada per nombrosos
colAlectius, entitats, per l’opinió pública en definitiva. Potser és
una petita passa, però és una passa cap a les formes que haurà
d’adoptar la política en els nous temps que ben aviat
començaran, perquè s’acosten temps de canvi, les enquestes ho
diuen, però també recents resultats electorals, nou temps en què
-estic segur- veurem per primera vegada una dóna al capdavant
del Govern de les Illes Balears.

(Remor de veus)

Els temps que vénen obligaran a la negociació i al pacte,
pesi a qui pesi. Els temps que vénen segurament no permetran
la imposició com a norma de funcionament a aquesta cambra i
per això pens que és positiu que a aquest darrer debat, aquesta
darrera votació sigui expressió d’un ampli consens i a més
consens és un terme que, com hem dit, és una demanda de la
ciutadania.

Avui en què acabam aquesta legislatura i crec que acaba un
cicle voldria que es recordàs que la lleial oposició ha estat dura
i contundent a l’hora de defensar els seus principis, vehement de
vegades en la defensa d’allò que consideràvem just, vehement
quan hem lluitat contra la injustícia. Això ens haurà dut de
vegades a tenir discrepàncies, fortes discrepàncies en els debats,
però també s’ha de reconèixer que haurem tengut capacitat
d’arribar a qualque acord. Arribar a acords unànimes, per
consens, idò, és possible, fins i tot amb majories absolutes, si
negociam des del respecte a l’oposició dels diferents grups
parlamentaris, negociant des de la renúncia d’alguns dels
nostres postulats a canvi d’arribar a un acord amb el qual tots
ens sentim còmodes i avui n’hem tengut alguns exemples.

Pot ser aquest que debatem ara era un tema senzill a l’hora
de posar-nos d’acord, un cop superades les resistències inicials,
però queda per als que venguin després aquest gest d’unanimitat
i de consens d’aquest 24 de març de 2015, d’uns diputats i
diputades que des de la diferència ideològica haurem sabut
arribar a acords.

Aquest és el sentit del parlamentarisme, parlar per arribar a
acords mirant per l’interès general. No tornaré fer una
reivindicació del parlamentarisme, però sí que vull tenir dos
gestos finals: un per al nostre company Antoni Diéguez que crec
que és, ha estat i serà exemple i model de diputats presents i
futurs, Toni ha estat tot un honor compartir grup parlamentari
amb tu. I en un segon gest, avui matí els esmentava Alexandre
Jaume, com el primer parlamentari socialista mallorquí,
entendran després d’una legislatura la deferència que té aquest
diputat cap a tot el que és memòria històrica, cap a tot el que és
la història del Partit Socialista, idò bé, no vull acabar aquesta
intervenció sense prendre algunes de les seves paraules per
agrair a tots vostès la feina feta en comú, sense distinció de
grups parlamentaris.

Diu Alexandre Jaume en el seu llibre Impresiones de un
constituyente, llibre on resumí els articles que publicava el
Obrero Balear explicant la seva tasca com a diputat constituent
a les primeres corts de la Segona República, una frase que per
a mi resumeix els sentiments que tenc al final d’aquesta
legislatura: “Al fin y al cabo la vida no es más que un desfile,

un desgrane continuo de sentimientos que, como hojas de
calendario, van cayendo día tras día de nuestra alma, han sido
demasiado intensos y agitados en sus días vividos para que no
dejen en nuestro espiritu una huella profunda y duradera”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. El pasado 10 de marzo se tomó en
consideración por unanimidad una iniciativa relativa a una
propuesta de modificación concreta del artículo 21 del
Reglamento de esta cámara, que ha permitido vía enmiendas
llegar al texto que hoy debatimos y aprobaremos
definitivamente. Pero previamente debemos situarnos en el
inicio y desarrollo de esta cuestión, así recordar que el actual
artículo 21 del Reglamento, el que tenemos, aprobado éste a
finales de la pasada legislatura adolecía de la medida de
transparencia de dar obligatoriamente carácter público y
publicable institucionalmente a las declaraciones de los bienes
patrimoniales y de aquellas actividades que proporcionen o
puedan proporcionar ingresos económicos a los diputados y
diputadas, que se está obligado a presentar en base a este mismo
artículo.

Ya en esta legislatura, conscientes de que la transparencia y
el acceso a la información pública deben ser ejes fundamentales
de toda acción política y que la ciudadanía quiere y debe poder
conocer lo que afecta a todos los responsables públicos, se
alcanzó un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios en el
seno de la Junta de Portavoces, para que solventando de manera
excepcional el citado vacío reglamentario existente se
publicaran de manera oficial tales declaraciones en la web de la
cámara utilizándose para ello, tal como también se acordó, un
procedimiento voluntario de conformidad escrita de cada
diputado y diputada, así finalmente se pudo publicar
oficialmente. Pero se era consciente de que ese ejercicio de
responsabilidad llevado a cabo por todos los diputados y
diputadas en esta legislatura y ante el vacío reglamentario
existente debía materializarse y concretarse en una necesaria
reforma reglamentaria puntual al respecto.

Así, una serie de diputados de los diferentes grupos
parlamentarios designados por nuestros respectivos grupos
procedimos a reunirnos en diversas sesiones para tratar de
consensuar una modificación reglamentaria puntual, que
permitiera directamente dar carácter público y publicarse
obligatoriamente tales declaraciones de un modo totalmente
seguro. Quisiera al respecto poner de manifiesto el espíritu que
existió de trabajo, consenso y diálogo en las diversas reuniones
llevadas a cabo para llegar al acuerdo que hoy aprobaremos
definitivamente.
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Se cerró finalmente un acuerdo unánime con un texto claro
y conciso, adaptado al Reglamento de nuestra cámara para que
tras su aprobación definitiva los diputados y diputadas sepan,
tras entregar sus correspondientes declaraciones obligatorias,
que éstas se harán públicas mediante la publicación inmediata
en un formato que no sea susceptible de ser manipulado por
terceros, por tanto, con plenas garantías, una vez que hayan
recibido la correspondiente conformidad. Y así se garantiza a la
ciudadanía que pueda tener acceso público y directo a la
información de tales declaraciones. 

Así, fruto de este acuerdo, tras la citada toma en
consideración de la proposición de ley hemos presentado todos
tres enmiendas parciales al texto original. Al respecto quiero
destacar el hecho significativo de que las enmiendas hoy
presentadas están subscritas por todos y cada uno de los
diputados y diputadas de esta cámara como plasmación gráfica
de la siempre buena unanimidad cuando se trata de cambiar las
reglas del juego parlamentario como es su reglamento.

También destacar la unanimidad alcanzada en el punto
anterior en este pleno relativo a la propuesta de la Mesa, oída la
Junta de Portavoces, de aplicar el procedimiento directo y en
lectura única a esta reforma reglamentaria puntual para así
posibilitar su más breve tramitación.

Respecto a las tres enmiendas parciales presentadas, que
fueron admitidas y calificadas favorablemente por la Mesa de
la Comisión del Reglamento del pasado 17 de marzo, decir que
tienen por objeto plasmar el acuerdo alcanzado respecto al texto
original de la proposición de ley del Grupo MÉS. La primera
enmienda modifica y adapta la exposición de motivos; la
segunda enmienda establece una modificación para que la
declaración sea pública haciéndose esta publicidad efectiva
doblemente mediante la publicación inmediata de las
declaraciones en la página web de la cámara en un formato,
como he dicho, que nos sea susceptible de ser manipulado por
terceros, y también en el boletín oficial del Parlament, una vez
hayan recibido la conformidad de la Mesa, y la tercera
enmienda suprime el punto segundo de la disposición final del
texto original, debiendo destacar que, como establece su punto
primero, que sí se ha mantenido, esta reforma entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOPIB, por tanto tendrá
una vigencia inmediata.

Decir que con esta reforma reglamentaria puntual esta
cámara pasa a ser parte del grupo de cámaras legislativas que
dan publicidad institucional a las declaraciones de bienes
patrimoniales y actividades que generan o puedan generar
ingresos económicos a los diputados y diputadas, creando la
obligación de publicidad activa de éstas.

Destacar que esta reforma reglamentaria es un paso más
dado en la presente legislatura en aras a la necesaria mayor
transparencia y al mayor acceso a la información de la vida
pública por parte de la ciudadanía, así recordar que en esta
legislatura se han dado importantes avances al respecto, quedan
sus resultados mejorando la transparencia de la actividad
pública y el derecho de los ciudadanos a acceder a la
información pública, como también se recoge en la exposición
de motivos tanto a nivel municipal, insular, autonómico como
nacional, de este último citar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,

de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

Decir que su disposición adicional octava establece que
entre otras las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas, como esta cámara, regularán en sus respectivos
reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta
citada ley.

A nivel de nuestra comunidad autónoma, esta mañana se ha
dicho, en esta legislatura indicar que se ha mejorado muy
considerablemente la clasificación del nivel de índice de
Transparencia Internacional alcanzando ya un nivel global de 93
puntos sobre 100. Al respecto citar la puesta en marcha de
herramientas como son el portal de la transparencia y el portal
de participación ciudadana aprovechando las nuevas
tecnologías. 

Una cuestión que quiero hacer mención, sin ningún tipo ni
ánimo de polemizar, es el hecho de que aparte de este necesario
carácter público de la citada declaración obligatoria ésta sea
cumplimentada por los diputados y diputadas en todos sus
términos, no omitiéndose o suprimiendo datos que no son
estrictamente personales, habiendo en esta legislatura una serie
de diputados y diputadas a los cuales les falta publicar una serie
de datos en su obligatoria declaración, teniendo éstos, además,
conocimiento de ello por habérseles remitido sendos escritos,
según lo acordado en la Comisión de Estatuto de los Diputados
y las Diputadas, la cual me corresponde presidir, no siendo tales
diputados y diputadas del Grupo Popular. 

A su vez, quiero volver hacer, como presidente de la citada
comisión, un nuevo llamamiento para que como también
tratamos en la citada reunión de diputados y estuvimos todos los
grupos también de acuerdo, se posibilite la modificación o
adaptación de los modelos de impresos que hemos usado en la
presente legislatura relativos a las obligatorias declaraciones de
datos a los efectos del examen de incompatibilidad y al de
bienes patrimoniales y actividades que proporcionen o puedan
proporcionar ingresos económicos, aprobados por la Mesa de la
Cámara finalizando la anterior legislatura, actualizándolos y
mejorándolos, incluyéndose, como así estuvimos hablando en
las reuniones esta última además, conceptos del IRPF como
sería la cuota líquida, pagar el ejercicio anterior a la fecha de la
declaración, como hacen en otras cámaras legislativas. 

Respecto a presentar los efectos del examen de
incompatibilidad pensamos, y así lo hablamos en estas
reuniones, que también debería tener una cierta modificación
para evitar posibles confusiones que no son propias del estudio
y resolución del régimen de compatibilidad parlamentaria
aplicable a esta cámara. Así, recordar que los acuerdos sobre los
citados modelos de impreso a cumplimentar de manera
obligatoria corresponden a la Mesa de la Cámara. 
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Quiero decir que con la aprobación definitiva que hoy
efectuamos de este texto consensuado por todos se permite
materializar reglamentariamente el fin pretendido, que las
declaraciones de bienes patrimoniales y actividades que
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos a los
diputados y diputadas que obligatoriamente han de
cumplimentar sean directamente públicas y esta publicidad se
materialice doblemente, con su publicación en la web de la
Cámara y en el BOPIB, y esto será una realidad en esta
legislatura. 

Finalmente, decir que me corresponde el circunstancial
honor de hacer la última intervención plenaria en esta legislatura
y así también decir que, tal como afirmó el presidente Bauzá en
su intervención en el último debate de política general llevado
a cabo, hablaba de transparencia no como una obligación ni
como una moda, sino de la transparencia como actitud
prácticandola con naturalidad. Por ello, se puede afirmar que
hoy damos un importante paso más en esta línea hacia la cultura
de la transparencia con la actualización y puesta al día del
Reglamento de esta cámara, y como en otros que se han dado en
esta legislatura en aras de la mayor transparencia y acceso a la
información en la vida pública, como la ciudadanía nos reclama
y ha de ser nuestra natural actitud.

Quiero decir que hoy hemos oído alguna afirmaciones
interesadas, evidentemente, sobre futuras presidencias, pero lo
que tenemos claro, y no creo que nadie lo dude, es que el
presidente Bauzá volverá a ser presidente en la próxima
legislatura.

Muchas gracias a todos y a todas.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ateses les manifestacions dels grups parlamentaris de la
Cambra i dels diputats no adscrits, puc considerar aprovades per
assentiment les tres esmenes presentades? Les puc considerar
aprovades per assentiment? Entenc que sí.

Procedeix ara, d’acord amb l’article 145.2 del Reglament,
iniciar un debat subjecte a les normes establertes per als de
totalitat i sotmetre seguidament el conjunt del text a una sola
votació amb la incorporació de les esmenes acceptades. A la
vista del debat que ja s’ha produït amb relació a les esmenes,
deman als portaveus i diputats no adscrits si podem obviar
aquest debat i anar directament a la votació. Entenc que sí.

D’acord amb l’article 191.3 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears és necessària una votació final sobre la totalitat
i es requereix per a la seva aprovació el vot favorable de la
majoria absoluta dels diputats i les diputades. 

Votam la proposta de la reforma de l’article 21 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears amb les tres
esmenes incorporades. Passam a la votació o puc entendre per
assentiment que està aprovada? Idò, entenc per assentiment, per
tant, tenim la majoria absoluta.

Es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que el
text en qüestió tengui una redacció coherent i queda aprovada
la modificació de l’article 21 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears. 

XII. Informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2014.

Passam ara al darrer punt de l’ordre del dia que correspon a
l’informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de
les Illes Balears per a l’exercici 2014. Sotmetem a la
consideració de la Cambra l’informe sobre el compliment del
pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l’exercici
2014, aprovat per la Mesa el dia 11 de març proppassat, i que ha
estat transmès oportunament als grups parlamentaris i als
diputats no adscrits.

Aquesta presidència demana a la Cambra si hi ha
assentiment en l’aprovació de l’informe esmentat.

Sr. Barceló? 

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Com sap al llarg d’aquesta legislatura no hem votat a favor
de qüestions del Parlament per la nostra exclusió a les
comissions i a Mesa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò, passam a la votació, passam a la votació.
Votam. 

Queda aprovat per 46 vots a favor i 6 abstencions.

No havent-hi més assumptes a tractar i abans d’aixecar la
sessió, em permetran que, molt breument, els vulgui donar les
gràcies a totes i a tots els diputats en aquesta legislatura. 

Vull donar les gràcies als membres de la Mesa, al Sr. Pere
Palau, al Sr. Antoni Diéguez, a les dues secretàries la Sra.
Eulàlia Llufriu i a la Sra. Joana Barceló.

Vull donar les gràcies als funcionaris de la Cambra que cada
dia ens ajuden en la nostra tasca parlamentària als diputats i
diputades i als membres de la Mesa. Vull donar les gràcies als
lletrats i a la lletrada de la Cambra que també ens ajuden dia a
dia en la nostra funció parlamentària.
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I només dir-los que per a mi ha estat un honor presidir
aquesta Mesa, aquesta... presidència, ser la presidenta d’aquesta
institució a partir de desembre de l’any 2012, i volia recordar
avui el darrer dia d’aquest plenari, al Sr. Pere Rotger que va ser
el primer president d’aquesta cambra en aquesta vuitena
legislatura.

(Aplaudiments)

Ja per acabar, com estic convençuda que els càrrecs passen
i les persones quedam, desitjar-los a tots molta sort en el futur.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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