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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí Presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

LA SRA. CANO I JUAN:

Silvia Cano, Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas, Silvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Per a aquesta proposició només?

LA SRA. TUR I RIBAS:

A veure, jo no sé si la Sra. Seijas vol aclarir alguna cosa,
però en aquest cas som a la comissió defensant la iniciativa que
ha presentat Formentera com a titular de la comissió. Una altra
cosa és la defensa que faci la Sra. Seijas després de la seva
pròpia iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així aquesta presidència entén que cada una en la seva
iniciativa serà la titular en aquell moment, és a dir, la Sra.
Seijas defensarà la seva proposició i la votarà ella. I en
qualsevol cas la proposició presentada per la Sra. Tur la
defensarà la Sra. Tur i la votarà la Sra. Tur.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Yo no tengo inconveniente en que pase esto, lo que pasa es
que me gustaría que hubiera unificación en los criterios de las
mesas de este Parlamento, porque en otra ocasión se ha dado
este mismo caso y se me ha dicho que sólo podía haber un
representante del Grupo Mixto y que no podía hablar uno de
una PNL y otro de otra. Pero por mi parte no hay ningún tipo
de inconveniente. Pero sí sería interesante que se unificasen
criterios. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

En qualsevol cas, Sra. Seijas, el criteri seria que si hi ha la
titular, sigui la titular que exerceixi aquest paper de titular. Però
en aquest cas, si hi ha la disposició de la Sra. Tur de permetre-li

defensar i votar vostè la seva proposició, que jo crec que al cap
i a la fi també és lògic, jo crec que no hauríem de tenir cap
inconvenient. Ho farem així, doncs.

Molt bé, passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 5184 i 5412/17.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 5184/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació dels
requisits del permís de conduir motocicletes exigits en els
accessos a cursos bàsics de capacitació com a policia local
a través de l’EBAP i per torn lliure.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
5184/17 presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modificació dels requisits del permís de conduir motocicletes
exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació com a
policia local a través de l’EBAP i per torn lliure.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, debido a que cuando ha
entrado esta proposición no de ley en el turno de la comisión,
puede que se pueda ver un poco fuera de contexto, porque de
hecho pues está en estudio para entrar en el Parlamento una
modificación de la Ley de coordinación de la policía local,
donde parte de las reivindicaciones de esta proposición no de
ley parece que están previstas, ¿no?

Pero quiero recalcar lo siguiente: el pasado 9 de enero,
inició el curso la 39 promoción de la policía local en medio de
la polémica, por la exigencia de carnet de moto A en vigor,
junto con el requisito de la edad mínima de 18 años, puesto que
ambos son totalmente incompatibles por el nuevo permiso A,
el que está en vigor según el Real Decreto 818/2009, de 8 de
mayo, no se puede obtener hasta los 20 años, más de 2 años de
acreditación en la conducción del nuevo permiso y, por tanto,
se estaría impidiendo un acceso igualitario a la función pública,
contrario al artículo 23.2 de nuestra Constitución.

Bueno como pueden ver, yo fuí bastante exhaustiva en la
redacción de la proposición no de ley y, para no robarles
tiempo, ni estar repitiendo cuestiones que están ya escritas en
la proposición, lo que quiero remarcar es que la ley actual
remite a los permisos de conducir que están regulados en el
reglamento, por tanto, es necesario lo que se pide en esta PNL,
que es la modificación de los artículos del reglamento que
establecen que deben ser los permisos A, B y BTP, ya que se
tendría que sustituir por el A2 en lugar del A y el B en el coche
y así quitar la referencia al BTP.

Se (...) la junta de coordinación, como anteriormente he
comentado, y hace un mes la Junta de coordinación del instituto
de seguridad pública de las Islas Baleares ya dieron su visto
bueno al cambio por el A2, lo mismo en la interpelación a la
Sra. Presidenta del Govern sobre este tema, también comentaba
que el Govern estaba en esta misma linea y que entendía pues
que se había hecho una restricción del acceso a la función
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pública a todos aquellos ciudadanos con 18 años, porque no se
podría materializar tal como estaba la convocatoria, ¿no?

Entonces, yo lo que planteo es que lo suyo sería seguir
exigiendo como requisito sólo el carnet el B y ninguno de
moto, para fomentar el mayor acceso incluso de la mujer a la
policía, ya que hay mujeres que querrían ser policía, pero el
carnet de moto es un impedimento, incluso por constitución
física, son motos que pesan 150 quilos. Sin embargo podrían
ejercer una estupenda labor dentro de la policía en otros
departamentos, como policía tutor por ejemplo. Además que no
todos los policías van en moto, entonces sería una solución para
fomentar que realmente la mujer tenga también acceso a esta
profesión, ¿no?

Y después también remarcar en el punto 3, solicito de esta
comisión el apoyo para solicitar una revisión de este Real
Decreto 28/2015, con el fin de detectar cualquiera otra
irregularidad que vaya en perjuicio de la libertad de igualdad
en el acceso a la función pública, pediría también que se
contemplase lo que igualmente pasó en Extremadura, porque
también hubo este problema de confusión en las convocatorias,
donde se ha añadido una disposición transitoria única, para
paliar los posibles perjuicios que hemos causado a esta última
promoción, donde dice lo siguiente: “A las convocatorias de
plazas de policía local efectuadas por los municipios
extremeños, -en este caso serían de Baleares-, a partir del 31 de
diciembre del 2015 y en los cursos lectivos de formación que
se impartirán en la Academia de Seguridad Pública de Baleares
en este caso durante el año 2016, les será plenamente aplicable
la modificación operada por la presenta disposición
reglamentaria”. 

Es cierto que ahora con la nueva legislación y con las
modificaciones que se prevén se va a subsanar el problema,
pero aquí hay una serie de personas que han sido perjudicas por
el cambio de las condiciones en la mitad de la convocatoria,
que incluso ha dado lugar a numerosos recursos contenciosos
contra la administración, y creo que esto sería una solución
salomónica para paliar este error administrativo y que también
conseguiríamos que estos recursos decayesen y ahorrar gastos
al erario público en el caso de que... como está la legislación
actual, al hilo de los diferentes tribunales superiores, como en
el caso de Canarias, pues que la jurisprudencia está dictando a
favor de los demandantes.

Entonces esta es mi petición y esta es la petición de esta
PNL y nada más. Escuchar qué opinión les merece al resto de
grupos parlamentarios.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia. Bé, en principi aquest
tema, aquesta qüestió concreta de l’accés a la policia local i en

aquest concret en el requisit de tenir el carnet per conduir
motos, és una qüestió reglamentària que en aquest moment, a
més, està en revisió, perquè ja està entrat el projecte de llei de
modificació de la policia local i després s’haurà d’adaptar el
seu reglament. Per tant, és una qüestió molt tècnica que, a més,
en el cas concret que explica la Sra. Seijas, ja hi ha
procediments judicials en què els tècnics del Govern diuen una
cosa i l’Advocacia del Govern, l’assessoria jurídica diu una
cosa diferent que les persones implicades, que haurà de
resoldre el Tribunal de Justícia. 

I la nostra posició en aquest cas seria d’abstenció. No tenc
clar que sigui el Parlament qui hagi de dir quina és la versió
jurídica adequada quan es troba sub iudice i hi ha informes
jurídics del Govern que avalen una cosa, i supòs que
perfectament legítim per part dels afectats que puguin defensar
davant el tribunal l’altra interpretació d’aquesta normativa. Vull
dir que quan es presenten les bases d’una convocatòria, es
posen els requisits i jo crec que no podem entrar en el cas
concret de si hem de demanar un carnet o un altre carnet. És
molt difícil per a un parlament entrar en aquesta qüestió tan
concreta.

Per tant, és possible que aquestes persones tenguin raó, o
també possible que no. Jo no ho sé i, per tant, la nostra postura
serà d’abstenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martínez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup donarà suport a la
proposta i la trobem coherent. Seré molt breu i no afegiré res
més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, nosaltres des de MÉS per Mallorca donarem suport a la
iniciativa, més que res perquè entenem que el Govern ja hi està
treballant, en això, i entenem que a més el marc per resoldre
aquesta qüestió puntual que planteja la proposició no de llei
seria la Llei de coordinació de policies locals, i sobretot el seu
reglament, que és allà on s’ha d’especificar allò que es planteja
a la proposició no de llei.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, entenem
que aquesta proposició no de llei de la Sra. Seijas exposa un
problema de forma que hi va haver en el redactat de la
convocatòria perquè es demana el tema del carnet que només
es pot tenir a partir dels 20 anys, mentre que el requisit per
presentar-se era de tenir 18 anys. És una errada que
evidentment s’ha de solucionar.

Però aniré punt per punt del que se sol·licita a la proposició
no de llei. En primer lloc, en el punt 1 de la proposició,
presenta tres alternatives de redactat; a nosaltres ens aniria bé
la segona, estar en possessió del permís A2 i B en vigor; en tot
cas li donarem suport. Pel que fa al punt 2, en aquest punt no li
podem donar el suport perquè aquí deim que l’Advocacia de la
CAIB..., li deim el que ha de fer, i pensam que s’ha de separar
una part de l’altra i per tant en aquest punt ens hi abstendríem.

Res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo també seré molt breu i donam
suport a aquesta proposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aprofitam aquest moment, aquesta
intervenció, per felicitar-la, perquè avui és un dia important per
a vostè i està presidint la comissió.

I anant a la moció... a la proposta concreta que tenim -
sobretot ho he dit perquè convé que la gent ho sàpiga- la
proposta que ens du aquí, en primer lloc he de dir que, bé,
nosaltres li donarem suport quasi perquè és obligat fer-se
d’aqueixa manera. Fa referència fonamentalment a aquella gent
aspirant a ser policia local, que se li exigeix el carnet de
conduir motos de tipus A; no sé si ho dic bé, categoria A, tipus
A, que són les motos més grosses. Per tenir aquest carnet,
aquest permís de conduir motos, com a mínim has de tenir 21
anys, perquè no pots accedir a aquest permís fins que no tens el
permís A2, i passen dos anys de dur moto i llavors fer-ho. Què
passa?, que la gent que per exemple acaba batxillerat, que té
17, 18 anys, i vol accedir a la policia local, no pot accedir-hi

perquè no té aquest permís, i quan hi pot accedir, que té 21
anys, possiblement ja ha trobat altres feines, ja s’ha decantat
per altres estudis o un camí diferent que fa difícil l’accés a la
policia local per part de gent jove.

Nosaltres hi estam d’acord, amb el que es demana, però
també convé dir que en el fons de seguretat pública, en el
decret, ja s’han modificat els articles 162.a) i 182.2.g), on passa
a dir que el que s’exigeix és posseir els permisos de conducció
de classe A2 i B en vigor. Per tant ja s’ha eliminat l’exigència
del permís de conduir de classe A. 

I vull fer referència també al fet que la Sra. Seijas, quan ho
ha presentat, ha dit que fins i tot es podria eximir les dones
d’aquest permís perquè les motos són molt pesades, m’ha
semblat entendre. Home, jo li diré que crec que des del nostre
grup mai no estarem d’acord en això. Les dones que accedeixin
a la policia estic convençut que són dones capacitades per fer
i per conduir qualsevol tipus de vehicle. Arreglats estaríem si
no fos així, per raó de pes o pel que sigui. Evidentment hi ha
molts d’homes que no tenen les condicions per exercir de
policies locals i hi ha dones que tampoc no tendran les
condicions per exercir de policies locals, i els que ho facin serà
perquè tenen unes virtuts i tenen unes condicions que els
permeten fer aquest tipus de feines, exactament igual uns que
altres, amb la diferent sensibilitat que tenen els homes de les
dones, o els homes entre els homes i les dones entre les dones.
Però no serem nosaltres que facem aqueixa diferència.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés, per la seva intervenció i per la
seva felicitació. Efectivament, tal dia com avui fa 42 anys que
vaig néixer, d’aquí la felicitació.

I ara té la paraula per contradiccions, que no n’hi ha hagut,
però en qualsevol cas el grup proposant, la Sra. Seijas, per un
temps de cinc minuts, i si es pot pronunciar sobre la sol·licitud
que li ha fet la Sra. Sureda de votació separada.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, por supuesto que acepto la votación separada, si les
parece bien el 1 y el 3 juntos y el 2 por separado.

Y, bueno, nada más que agradecer al resto de grupos que
hayan atendido esta petición de estos ciudadanos que me han
utilizado para hacerla llegar al Parlamento, y nada más. Gracias
por todo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Acabat, idò, el debat, passam a
la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 5184/17. 

Votarem en primer lloc els punts 1 i 3 de forma conjunta.
Passam a votació.

Vots a favor? 
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam ara a la votació del punt 2 de la mateixa
proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5184/17, relativa a modificació dels requisits de
permís de conduir motocicletes exigits en els accessos a cursos
bàsics de capacitació com a policia local a través de l’EBAP i
per torn lliure.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 5412/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura del servei
d’informatius de l’ens Radiotelevisió de les Illes Balears a
l’illa de Formentera. 

I a continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5412/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a cobertura del servei d’informatius de l’ens
Radiotelevisió de les Illes Balears a l’illa de Formentera.

Per a la seva defensa té la defensa l’Hble. Diputada Sra.
Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, feliç aniversari, li desitj
que tengui un bon dia i ho pugui celebrar.

Dit això, respecte d’aquesta proposició no de llei també
m’agradaria demanar a tots els diputats i les diputats i a tots els
membres d’aquesta comissió disculpes pel fet de no haver
pogut ser presencialment aquí per debatre-la la setmana
passada, però no estava en condicions de salut com per fer-ho
i per tant els deman disculpes a tots.

I a partir d’aquí sí que pas ja a introduir els arguments que
ens han portat a presentar aquesta proposició no de llei.
Respecte dels informatius, respecte en concret..., respecte
específics dels informatius, els serveis informatius d’IB3 a les
nostres illes, farem un poc de repàs. És a dir, el mes de
novembre de 2016 l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears va fer un concurs públic de procediment obert per
contractar el servei de notícies, informatius i la producció de
continguts audiovisuals tant de televisió com de ràdio i resta de
plataformes que l’ens té disponibles. Aquest servei, en el
moment en què es va licitar, es va licitar per un total de
15.328.000 euros, i entre les millores diverses, o entre les
millores més destacables que caracteritzaven aquest nou
contracte, hi havia, d’una banda, un increment d’un 10% del
pressupost de licitació respecte del concurs que el precedia, que
el va precedir, en aquest cas un concurs que es va realitzar
l’any 2013-2014, si no vaig errada; preveia també una millora
important quant a creixement d’estructura personal
d’informatius, en concret hi havia una millora de contractació
orientativa de 40 efectius més a repartir en el conjunt de les
Illes i a les diferents delegacions d’IB3 arreu de les Illes, i hi
havia també un increment important i molt destacable, o com
a mínim així es va traslladar des del mateix ens, pel que fa a
l’edició de nous continguts i espais informatius que tenien per
objecte complementar tota la graella informativa d’IB3 en els
diferents formats que té.

Bé, dit això podem constatar que dia 1 de febrer de 2007
efectivament es va adjudicar el contracte a l’empresa, a la
productora Liquid Media SLU, per una quantitat de 13.463.000
euros, és a dir, amb una rebaixa aproximada de 2 milions
d’euros sobre el preu de licitació i sobre la partida
pressupostària que l’ens ja havia aprovat en consell de direcció
per destinar a l’edició d’aquests continguts per un període de
dos anys.

I ara parlarem de com va repercutir aquest nou contracte o
com ha repercutit aquest nou contracte a l’illa de Formentera.
Bé, en el cas de l’illa de Formentera, a diferència de Mallorca,
Menorca i Eivissa, l’increment de l’estructura de personal no
s’ha produït, i m’explic: hi ha hagut un reforç en les diferents
delegacions, però en canvi a l’illa de Formentera l’única
millora constatable, i que es reflecteix al contracte, és la
contractació d’un periodista freelance per un total de 50
jornades a l’any i que, a més a més, dins aquest contracte es
preveien com a una millora i en cap cas com a una... de les
clàusules preceptives a complir. Per tant, donava total llibertat
a aquelles empreses que volguessin licitar per... que volguessin
concursar per a aquest contracte d’adjuntar o no aquesta peça
o aquest reforç de personal.

Per tant, què ens hem trobat? Idò bé, que a Formentera
seguim tenint un càmera i un redactor, que en la pràctica fan
absolutament de tot i quan dic de tot, dic de tot, perquè aquí sí
que s’aplica allò de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo
como, és a dir, fan l’edició... fan la realització de continguts, les
gravacions, les produccions, les locucions, les edicions, les
connexions de ràdio que es fan des d’Eivissa per a Eivissa i
Formentera i, per tant, fan absolutament totes les feines, fins i
tot -fins i tot- fan la cobertura de gran part dels continguts dels
informatius de l’àrea d’esports dels informatius, fet que no
succeeix a la resta d’illes.

És clar, si vostès tenen en compte que una de les millores
del contracte era un increment substancial de continguts
informatius i d’espais informatius específics i, per l’altra banda,
tenim en compte també que hi ha hagut un increment també
important de realització de continguts i cobertura informativa
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dels entrenaments... viatges i partits del Formentera, que
actualment està, com vostès saben, a la lliga de la Segona B, el
que hem tengut a la pràctica és una càrrega molt important de
treball sobre els dos treballadors que hi havia i que en la
pràctica no ha comptat amb el seu... amb la seva... amb la
millora proporcional dels mitjans humans que entenem que hi
hauria d’haver.

De fet, per posar-nos en context, he volgut també recaptar
aquesta dada perquè l’any 2005 quan es va obrir la delegació
de Formentera d’IB3 es va obrir, o més ben dit quan es varen
obrir totes les delegacions, perquè es va fer de forma
simultània, la delegació de Formentera, i hi havia una delegació
específica per a Formentera, tenia una delegada periodista,
tenia tres redactors, tenia dos càmeres, en total tenien... més un
tècnic, és a dir, tenia una plantilla de sis persones més un
tècnic. Successivament i així com han anat canviant els governs
i així com s’han anat produint retallades i com s’ha anat
minvant l’estructura d’IB3 i així com s’han anat succeint els
diferents contractes d’informatius hem quedat amb una
estructura que està clarament sota mínims.

I jo, francament, he de dir que des de Formentera no podem
acceptar aquesta situació perquè aspiram -aspiram, igual que
segurament tots els que són aquí en aquest moment, que IB3
pugui fer una funció... bé, ni més ni menys que la funció que
estableix la llei d’IB3, perdó la Llei d’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i també el mandat marc del
Parlament respecte de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears més enllà de la funció estrictament informativa.

Jo vull recordar que els articles 14,15, 24, 26 i 30 del
mandat marc del Parlament de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears preveuen clarament que s’ha de garantir la
màxima continuïtat en la prestació del servei, la plena cobertura
del conjunt del territori, la promoció de la cohesió territorial i
el coneixement mutu de les illes i municipis que conformen la
comunitat autònoma i, així mateix, la contribució a la promoció
de la imatge exterior de les Illes de l’àmbit audiovisual
informatiu.

I aquest és l’esperit que orienta el servei públic que ha de
prestar l’Ens Radiotelevisió de les Illes Balears i per això
entenem que és de justícia i que és imprescindible i que és el
nostre deure reclamar de l’Ens Radiotelevisió de les Illes
Balears una revisió del seu contracte, si cal, o aquelles accions
destinades a millorar l’estructura de personal de Formentera ni
més ni menys que amb la mateixa proporció en què s’ha fet a
la resta d’illes.

I en tot cas el que no és de cap de les maneres acceptable -i
així ho vaig traslladar al seu dia mitjançant una pregunta
parlamentària a l’anterior consellera de Cultura i així mateix
també ho vaig traslladar directament al Sr. Director de l’Ens de
Radiotelevisió de les Illes Balears a la Comissió de Control
d’IB3 també al seu dia-, el que no és acceptable és que les
millores de personal que corresponguin a Formentera siguin
una mera millora dins un contracte. Això és absolutament
reprovable i inacceptable, i ho diré tantes vegades com sigui
necessari. Formentera no pot tenir menys representació ni
menys mitjans dels que li pertoquen.

I és per això que nosaltres avui demanam, senyores i
senyors, que atenent les demandes que els hem expressat votin
a favor o se sumin a favor de la iniciativa per la qual demanam
a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears que reforci
la plantilla de treballadors de Formentera de forma
proporcional a la resta d’illes i que garanteixi la continuïtat i
plena cobertura presencial, i matís, presencial, dels serveis
informatius de televisió i ràdio a l’illa de Formentera tots els
dies de l’any, i remarc, presencial tots els dies de l’any, tal i
com ho tenen garantit les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i per defecte tots els seus ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Els grups parlamentaris Socialista
i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena RGE núm.
11847/17. Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Cano, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Debatem avui una proposta
de Gent per Formentera per tal de dotar de major cobertura
informativa l’illa de Formentera. 

La Sra. Tur coincidirà que és indiscutible el bot qualitatiu
que s’ha donat en general amb la nova licitació dels serveis
informatiu amb un esforç considerable perquè el nou plec
intentàs omplir tots aquells buits que existien i que, per tant,
rectifiquéssim mancances importants. Crec que també és una
reivindicació legítima el fet que la Sra. Tur plantegi que, de
cara al futur properes, licitacions que es puguin fer tenguin en
compte la situació de Formentera no com a una millora tècnica,
sinó com a una condició estructural, però la proposta d’acord
que havia presentat no anava en aquest sentit.

L’adjudicació a Liquid Media dels serveis informatius va
ser motivada per presentar una millor oferta econòmica,
garanties de més producció a la vegada que més treballadors i
nous cotxes per a desplaçament de millor qualitat i més
sostenibles ambientalment.

Hi ha un fet objectiu i és que IB3 ha pujat enguany 40
treballadors i treballadores, parlam d’un increment notable, ha
passat de 157 treballadors a 185 per produir informacions,
documentals, continguts esportius, especials informatius... tot
això per donar compliment a la missió de servei públic que ha
de complir IB3, especialment els serveis informatius que són la
pedra angular d’una ràdio i televisió pública, uns informatius
que tots sabem que s’han modernitzat, ha canviat l’estètica, li
ha donat un aire fresc sense perdre aquesta visió de conjunt i de
cohesió territorial per construir comunitat autònoma quan
cadascú se sent de la seva illa, per tant, és un repte important.

La Sra. Tur és ambiciosa amb les propostes de Formentera,
li correspon, és comprensiu; ara bé, crec que s’han de
contextualitzar aquestes reivindicacions en el sentit que s’ha
guanyat molt en relació amb la passada legislatura on es varen
retallar connexions, s’han recuperat connexions diàries de vuit
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i mitja a dues i mitja de l’horabaixa i a totes les illes. Per tant,
crec que el punt de partida és reconèixer que hem avançat molt
en la desconnexió a les illes menors i particularment a
Formentera.

Vostè diu en la seva PNL que s’ha de reforçar la plantilla,
una plantilla que s’ha ampliat amb les dades que acab de donar
a nivell general, però concretament en el cas de Formentera
amb una millora tècnica presentada per l’empresa de cent hores
mitges..., perdona, de cent mitges jornades o cinquanta
completes per evitar que hi hagi dies en blanc.

És un debat interessant el fet de veure si això de cara al
futur s’ha de corregir a nivell tècnic i ha de ser considerat com
un mèrit o estructural, però a priori al Grup Socialista no
pensam que sigui una mala opció vincular-ho a disposició
pressupostària.

Cal recordar que qualsevol acte d’interès a Formentera es
cobreix amb independència del tant per cent territorial; si hi ha
una notícia allà hi és IB3, com a norma general, amb el seu
periodista i càmera perquè l’interès informatiu és el marge del
tant per cent territorial. Ara bé, aquesta plena cobertura
presencial 365 dies a l’any nosaltres pensam que és poc realista
i fins i tot una mica desproporcionada.

El Sr. Manresa va comentar ara fa unes setmanes, a
l’anterior compareixença, que si s’aplicava la proporcionalitat
en un sentit estricte la població que tenia... amb la població que
hi ha a Formentera censada, 12.124, idò, que igual amb la
proporcionalitat en un sentit literal sortia una mica perjudicada,
és a dir, que la proporcionalitat en aquests moments hi ha una
estructura millor dotada que li correspondria aplicant en un
sentit estricte la proporcionalitat. 

Nosaltres això no ho podríem acceptar perquè pensam que
hi ha d’haver en qualsevol cas una estructura mínima per dotar
de serveis informatius locals i de mantenir la ciutadania l’accés
a informació de proximitat. 

També va comentar el Sr. Manresa, dia 21 de setembre, que
durant el mes d’estiu hi va haver problemes a altres illes, en el
cas de Menorca, per cobrir tota la informació territorial per mor
de les vacances dels treballadors i treballadores. Això ha
succeït a Menorca fa dos dies, no és que es tancassin les
finestres, però es va ajustar durant l’estiu i, és clar, si a l’estiu
a Menorca també hi ha aquesta problemàtica, idò, aprovar una
proposta en el sentit de la literalitat que diu la seva proposta
d’acord pensam que és una mica agosarat. 

Vostè ho sap perfectament perquè aquest estiu ho han patit
a Formentera, un servei públic com el de la ITV que depèn del
Consell ha quedat temporalment suspès perquè hi ha hagut un
operari que ha estat de baixa, el mecànica ha estat de baixa. 

Aquestes són les raons per les quals el Partit Socialista tot
i estant d’acord que Formentera ha de tenir una cobertura de
continuïtat de tots els serveis informatius i de televisió, aquesta
plantilla que ja s’ha reforçat i que s’ha reforçat en general i de
manera particular, si es continua reforçant ha de ser subjecte a
disponibilitat pressupostària, pensam que la disponibilitat
pressupostària és important per no fer un brindis al sol, i

sobretot també perquè hem de ser conscients de les moltes
mancances que hi ha a IB3, sobretot quant a equipament tècnic,
el Sr. Director ho ha exposat moltes vegades, i si es fan
esforços inversors jo crec que també han de ser en la millora de
canviar tot l’equipament per poder emetre amb normalitat.

Si s’accepta aquesta seria la proposta d’esmena que hem
presentat conjuntament. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Per a la defensa de la mateixa
esmena per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. No m’allargaré perquè la meva companya del Grup
Socialista ja ha dit quin és el sentit i el per què hem presentat
aquesta esmena. Ens sembla correcta i compartim també el
sentit de la proposició no de llei presentada per Gent per
Formentera.

Sap també i ha fet esment de la compareixença o de la
pregunta parlamentària feta en aquesta mateixa sala el mes de
febrer d’enguany. Crec que el grup proposant és conscient de
la voluntat política i de les millores que s’hagin pogut introduir
en els darrers temps i que a la vegada l’objectiu ha de ser
aquesta equitat en relació amb la resta d’illes. 

El que sí demanaríem, evidentment, és flexibilitat a l’hora
de poder plantejar allò que planteja la proposició no de llei en
la seva aplicació i si no agrada en els termes que està expressat
en l’esmena que es fes una proposta de transacció. Res més.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Bé, en aquest cas el que tenim damunt
la taula és que es va fer un concurs per donar un servei, els
serveis informatius d’IB3, que aquest concurs ho va dur una
empresa amb unes determinades condicions i per part de la
representat que ha presentat la PNL es manifesta que aquest
servei a Formentera no es presta correctament, que no té els
mitjans que toca i que aquest servei no es presta de forma
correcta i demana que sigui proporcional i adequat a cada illa. 

Jo crec que el tema de la proporcionalitat, és a dir, els
serveis s’han de donar. Tots els que som d’illes menors sabem
que no es pot fer la regla que proporcionalment a determinada
població toca ics persones sinó que els ciutadans de cada illa
tenen dret que el servei es presti correctament, no en proporció
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de la població sinó en la correcció del servei. Crec que açò és
raonable.

Clar, el que en principi sembla ser és que en aquest moment
aquest servei no es presta correctament. Entenc també la
dificultat tècnica que una vegada que s’ha adjudicat a una
empresa concessionària fer un determinat servei amb una
quantia i amb unes condicions baratar aquest contracte també
és bastant complicat des del punt de vista de gent que ha
contractat aquest servei.

Per açò, tenint en compte que la demanda crec que és
raonable, però també la petició de l’esmena que presenten tant
el PSOE com MÉS per Mallorca dient, bé, d’acord amb la
disponibilitat pressupostària, la nostra posició seria donar
suport a aquesta petició si es fa inclusió de l’esmena que s’ha
presentat per part del PSOE i de MÉS per Mallorca, perquè el
contracte està fet i crec que legalment seria molt complicada
una modificació o una addició a aquest contracte tenint en
compte els pressuposts que estiguin aprovats. 

Aquesta seria la postura del nostre grup, li donaríem suport
amb l’esmena, si s’accepta aquesta esmena o una transacció en
aquest sentit.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Compartir las
felicitaciones. Claro, la orografía de las Islas Baleares complica
que una población tenga conocimiento o vaya conociendo lo
que vive otra población que se encuentra a mucha distancia o
poca, pero separada por mar, lo que hace que se complique o
que se multiplique ese desconocimiento o las dificultades de
conocimiento de esa comunidad.

Hoy por hoy, aparte de las redes sociales, los medios de
comunicación entendemos que son la vía por la que ese
conocimiento se transmite, lo que antes era el boca a boca o el
boca oreja y que iba pasando de familia a familia se ha
convertido en que muchas veces, y desgraciadamente, lo que no
sale en medios de comunicación no existe, independientemente
de que exista o no, pero la realidad es la que es. 

Por lo tanto, entendemos que si queremos de verdad tener
o hacer quatre illes i un país, tener unas islas cohesionadas,
teniendo en cuenta los medios de comunicación que hay y que
la mayor parte de ellos no cubren todo el espectro o todo el
ámbito de las Islas Baleares; teniendo en cuenta que es el único
público el ente de Radiotelevisión de IB3, es el único medio
que cubre todo ese ámbito, es necesario, o entendemos
necesario, que sea una cobertura cierta de todas las Islas, y
Formentera no puede quedarse al margen de eso. Para que en
Menorca se conozca Formentera y para que los formenterenses
y formenterensas se sientan cono... se sientan conocidas por la

gente de Menorca, de Mallorca y de Ibiza, más conocidas,
conocida su cultura, conocida sus costumbres, conocida su
actualidad, pues, en definitiva integrados, integradas en esta
comunidad pues es necesario que los servicios informativos
tengan esa cobertura, esa cobertura que al menos debe ser
proporcional y esa proporcionalidad como mínimo debe tener
que pueda ser diaria y que cubra todos los aspectos
informativos, no sólo deportivos sino també políticos,
culturales y sociales respecto a lo que acontece en esa isla.

Por lo tanto, vamos a dar apoyo a esta iniciativa,
independientemente de que se acepte o no se acepte por parte
de Gent per Formentera la enmienda presentada por el Partido
Socialista y por MÉS per Mallorca.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, i molts d’anys. Senyores i senyors
diputats, Gent per Formentera presenta avui una proposició no
de llei que m’obliga a dir, Sra. Tur, con IB3 nos hemos topado.
En El Pi consideram que IB3 és un tema que s’ha gestionat amb
manca d’agilitat aquesta legislatura, i sobretot després de les
expectatives que hi teníem posades, i a part del que vostè ha
anomenat afegiré i em referiré a altres dades objectives perquè
no creguin que aquesta afirmació és un judici de valor.

El Consell Assessor d’IB3 havia d’estar creat dia 20 de
novembre de l’any 2015 però es va crear set mesos després, dia
14 de juny, tot i que realment no es va constituir i reunir fins
dia 8 de febrer de 2017. El nou model de ràdio i televisió havia
de ser presentat abans de dia 20 de maig de 2016, i encara avui
és un misteri. El Sr. Barceló afirmà el 2012 que la solució dels
problemes dels informatius d’IB3 passava per la seva
internalització; Podemos duia al seu programa electoral que el
personal d’informatius s’havia de contractar via convocatòria
pública. La primera consellera de Cultura d’IB3, la Sra. Camps,
es va comprometre a aquesta internalització, i la segona, la Sra.
Mateu, es va rentar les mans de la gestió dient que no era feina
de la conselleria ni del Govern el nou model. 

Amb tot això des d’El Pi estam a favor que Formentera
tengui la cobertura informativa que mereix, només faltaria, però
veien aquest cúmul d’incompliments veim difícil que sigui així.
Tant de bo ens equivoquem, que no ho crec.

Donarem suport a aquesta proposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un
temps de deu minuts.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i molts d’anys. He estat revisant el
Diari de Sessions de la Comissió de control d’IB3 on la Sra.
Tur va formular la pregunta sobre com es cobrirà l’actualitat
informativa a Formentera amb el nou contracte; aquell dia el
Sr. Manresa va expressar que no es tracta tant d’equiparar
plantilla com de cobrir la notícia allà on passi, i he de dir que
entenc la seva resposta. Ara bé, també entenc la demanda de
Gent per Formentera en què reclama aquesta equiparació de
personal. Aquesta és una prova més de les moltes del que
suposa governar per aquestes illes, cadascuna amb les seves
particularitats i idiosincràsies. 

Un mitjà de comunicació públic és en essència un servei
ciutadà, i ha d’oferir continguts de qualitat, útils, independents,
veraços...; per tant compleix una funció social. Crec que el
problema rau en el fet que tenim una televisió pública que
encara està en el camí de convertir-se en la televisió de tots els
i les illenques, i no és una tasca fàcil, perquè de les illes menors
poques vegades sentim que el tracte és igual. A tall d’exemple
puc dir que a Menorca existeix la sensació que només es parla
de Mallorca, quan la realitat és que cada vegada més -i ara
expressaré una opinió personal- hi ha més continguts de totes
les illes.

Amb tot el que he dit pens que s’ha de fer un esforç i s’ha
de seguir treballant perquè formenterers, eivissencs,
mallorquins i menorquins sentim IB3 com la nostra televisió. 

Els criteris per decidir quins són els continguts que s’han
d’emetre, sense cap dubte, els han de decidir els professionals.
Ara bé, a les nostres illes no deu ser fàcil d’aplicar, perquè
segurament cada illa pensa que les seves notícies són les
importants, i aquí és on entra el criteri i el valor professional.
Sabem les dificultats econòmiques i de desprestigi que ha
viscut IB3, i tot i que la situació actual ha canviat pens que és
molt important fer aquest esforç de cobrir millor l’illa de
Formentera. Podem pensar que disposar de més plantilla podria
afavorir una major producció de cada illa, amb el que implica
de presència a la pantalla. No posem en dubte que IB3 segueix
uns criteris professionals per fer els noticiaris, però no podem
obviar que la televisió pública, com a servei ciutadà que és,
també pot ajudar a crear el sentiment de pertànyer a una
comunitat, i en aquesta creació d’identitat tothom s’hi ha de
sentir còmode i representat.

Votarem a favor de la iniciativa de Gent per Formentera.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Com que hi ha esmenes
presentades procediria ara la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts, per la qual cosa deman al grup proposant
si vol aquesta suspensió o si podem continuar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, demanaria la suspensió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, idò. Idò suspenem deu minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la comissió després d’aquest recés i té la paraula
la proposant, la Sra. Tur, perquè ens expliqui com quedaria
finalment la proposició i s’incorpora o no l’esmena.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta, bé, bromes a part, després d’haver estat
parlant un poc més a fons sobre la qüestió que planteja el Grup
Socialista i MÉS per Mallorca, que vincularia les millores que
estam sol·licitant crec que molt legítimament i molt
mesuradament des de Formentera a la disponibilitat
pressupostària de l’ens, he acceptat l’esmena amb una
transacció que consistiria en retirar l’expressió de “tots els dies
de l’any” després de “Formentera”, al final del paràgraf. I així
crec que podríem convenir tots que podríem aprovar-la, no sé
si també la resta de grups hi estarien d’acord.

En tot cas jo sí que vull fer un matís, el fet de què accepti en
aquest cas eliminar l’expressió “tots els dies de l’any” al final
del paràgraf, no vol dir en cap cas que renunciem per aquest fet
a tenir cobertura tots els dies de l’any, sinó que ho podem
interpretar com una “redundància”, perquè de fet el deure de
l’ens públic ja és cobrir tots els dies de l’any totes les illes
sense excepció. Per tant, podríem entendre que si suprimim
aquesta expressió de “tots els dies de l’any” no perjudicam en
cap cas l’objectiu que tenim que és millorar la situació actual
dels dos treballadors i un part time que tenim per allà
ocasionalment prevists dins el contracte.

Jo els agraesc, tant al Grup Socialista com a MÉS per
Mallorca, que hagin fet també aquest esforç i podria entrar en
moltes matisos respecte d’algunes de les intervencions que he
escoltat aquí, però ja els dic, el meu deure i si no ho fes així
estaria traint els interessos dels ciutadans d’Eivissa i
Formentera, perdó, als ciutadans de Formentera, perdó..., és el
fet de demanar..., -perdona, Xico- de passada tampoc no vaig
malament perquè la delegació és per a Eivissa i Formentera, per
tant..., però és defensar que tenguem una cobertura en cap cas
justificada en funció del número de població, i em veig
obligada aquí a fer un petit parèntesi i recordar-los una vegada
més, com s’ha fet en moltíssimes ocasions ja i com han fet
diputats de Formentera que m’han precedit al llarg de molts
anys, que no es pot tractar Formentera com un municipi de les
Illes Balears, com un mer municipi de 12.000 habitants de les
Illes Balears. Jo els he de recordar, encara que sigui una
obvietat, que som una illa, que tenim un consell insular, que a
més a més prestam serveis d’ajuntament i que, per tant, no es
pot parlar de Formentera com si fos un municipi més perdut
dins l’esfera de l’arxipèlag de les Illes Balears.

I tenint en compte tot això res més, esper les aportacions
que puguin fer la resta de grups i en tot cas supòs que
procedirem a la votació. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, només per un aclariment d’aquesta presidència,
l’esmena no s’acceptaria? S’acceptaria com a addició?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, perdoni. No s’acceptaria com a addició, sinó que
aprovaríem el punt que ha presentat inicialment la proposició.
Simplement però retiraríem l’expressió “tots els dies de l’any”
al final del paràgraf.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Per tant, idò el que se sotmetrà a votació és el punt
d’acord de la proposició no de llei, excepte “tots els dies de
l’any”, que es retiraria.

Molt bé, idò en cas acabat el debat, passam a votar la
proposició no de llei RGE núm. 5412/17, amb aquesta
puntualització, amb aquesta nova redacció que seria la mateixa,
excepte la darrera part de “tots els dies de l’any”.

Vots a favor?

Hi ha unanimitat.

Per tant, en conseqüència queda aprovada la proposició no
de llei RGE núm. 5412/17, relativa a cobertura del servei
d’informatius de l’Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears a
l’illa de Formentera.

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
3736/17, dels grups parlamentaris MÉS per Menorca i
MÉS per Mallorca, mitjançant el qual sol·liciten la
compareixença de la delegada del Govern a les Illes
Balears, per retre compte del rebuig a la tramitació de la
Proposició de llei de reforma del REB, RGE núm. 8426/15,
després de l’informe negatiu per part del Govern espanyol
sobre la iniciativa.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu al debat i votació de l’escrit RGE núm. 3736/17, dels
grups parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca,
mitjançant el qual sol·liciten la compareixença de la delegada
del Govern de l’Estat a les Illes Balears, per retre compte del
rebuig a la tramitació de la proposició de llei de reforma del
REB, RGE núm. 8426/15, després de l’informe negatiu per part
del Govern espanyol sobre la iniciativa.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, no estic acostumada a ser la
primera. Bé, consideram des de MÉS per Menorca que l’actitud
de la Mesa del Congrés i del Govern demostren..., del
Gobierno, demostren una gran manca de respecte i de

sensibilitat cap acords unànimes que surten d’aquest Parlament
i de sensibilitat per qüestions que són pròpies de territoris com
el nostre. Per tant, pensam que la Sra. Salom hauria de venir a
explicar i donar la cara, si és que pot, d’aquestes decisions i
d’aquests vets que darrerament estam patint.

Una vegada més ens trobam amb una paret amb la qual
xocam una vegada i una altra vegada i una altra vegada. Com
exemple, doncs per exemple el rebuig que hem tingut per al
REB, per a la tarifa plana. I ens sorprèn perquè sempre
al·leguen motius pressupostaris i tenint en compte que Espanya
inverteix l’any 2016 o 2017, trob que el 17, 3.700 milions
d’euros en AVE, els 449 que inverteix en transport aeri
consideram que de vegades les qüestions pressupostàries són
una mica curioses com les agafen.

Queda clar que en aquest país no tots som iguals i que a
l’Estat li agrada tractar aquestes illes com una colònia. I bé,
bàsicament Menorca no vol ser una colònia.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias Sra. Diputada. Para su defensa por parte del
Grupo Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra el Sr.
Abril, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

A veure, jo crec que moltes de les coses que estan passant
avui en dia en política tenen a veure amb la manca de respecte
i amb l’absència de diàleg, però sobretot una qüestió de
respecte. I està clar i crec que ha quedat clar al llarg de la
història recent, que el respecte de l’administració central en
relació amb les administracions de les Illes Balears, moltes
vegades en qüestions que haurien de ser, segons el nostre propi
Estatut, competències compartides, o fins i tot competències
executives del propi Govern i de l’administració de les Illes
Balears, no existeix, o almanco aquest respecte per part del
nostre grup polític no el veiem enlloc, ni en la política en
general, pel que fa les relacions de les Illes Balears amb l’Estat
i el llistat de greuges és llarg, el sistema de finançament, règim
especial que ja veurem quan l’arribam a veure, inversió
territorialitzada, inversions estatutàries, etc.

Però ho és també amb l’actitud responsable de manca de
respecte dels representants de l’administració central a les Illes
Balears en infraestructures o en responsabilitats fonamentals,
fins i tot quan qualcú, com el president de l’Autoritat Portuària,
que efectivament depèn del Ministeri de Foment, s’ofereix per
comparèixer en aquest Parlament, se’l veta per part del
ministeri i li diu que no té res a fer, ni retre comptes a aquest
Parlament, i em referesc al Sr. Gual de Torrella. Em sembla
una falta de respecte absolut que el director de l’Aeroport de
Palma, que ell tot solet genera el 20% del benefici de tota la
xarxa AENA de l’Estat, digui que ell no té per què retre
comptes a les institucions d’aquesta terra. O que el subdelegat
en temes de violència de gènere, depenent de la Delegació del
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Govern, també s’hagi negat a comparèixer en aquest Parlament
per tractar una qüestió tan sensible.

El que caldria seria que la Sra. Delegada del Govern, com
a màxima representant a les Illes Balears del Govern d’Espanya
i, per tant, superior de tots aquests senyors i senyores que els he
comentat, però sobretot en relació amb el que planteja aquesta
sol·licitud de compareixença, que aquest vet inèdit i reiterat,
perquè avui parlam de REB, però també hem parlat
anteriorment de prospeccions petrolíferes, de lleis aprovades
per unanimitat dels grups polítics en aquest Parlament, i que
reiteradament es tomben en el Congrés dels Diputats, a la Mesa
del Congrés, pel vet del Govern d’Espanya, si això no és una
manca de respecte, que vengui qualcú i ens ho expliqui. I així
és com comencen els conflictes tan greus com els que
succeeixen avui en dia a Catalunya.

Si hi hagués més respecte per part de les institucions i de
l’administració central cap a la resta d’administracions, que
també som estat, que també som estat, segurament ens
estalviaríem molts de disgustos. Per això ens agradaria que la
Sra. Maria Salom, que segur que ningú no l’obligarà a no venir,
si té voluntat polític de fer-ho i té respecte cap aquestes illes,
d’on és delegada del Govern i no la virreina del Govern
d’Espanya, comparegui davant d’aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. En turno de fijación de
posiciones por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la Sra. Cabrer, por un tiempo de diez minutos. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Popular ens oposarem a aquesta sol·licitud
de compareixença sense que, evidentment, no compartim que
no hi ha cap tipus de manca de respecte per part de
l’Administració de l’Estat cap a les institucions de les Illes
Balears, tant és així que precisament fa uns mesos el Govern
d’Espanya ha pujat el descompte aeri de resident dins el REB
a un 75% entre les Illes, la qual cosa és una fita històrica i que
fa que entre les Illes tenguem uns preus molt més que
raonables, juntament amb una declaració de servei públic que
fa que amb 20, 30 euros podem comunicar-nos entre nosaltres
i entre les Illes Balears, amb la qual cosa respecte tot,
evidentment, respecte a la legalitat, respecte a les tramitacions,
a una llei aprovada... una proposició de llei aprovada per aquest
parlament perquè es tramiti davant l’Estat, només faltaria.
Precisament si algú no és sospitós de no respectar la normativa
i les lleis és el Partit Popular.

A partir d’aquí, idò, precisament són qüestions que les
explicacions de la delegada del Govern totes, però davant del
Congrés dels Diputats, davant la seva administració on hi ha
representants dels partits polítics en el Congrés dels Diputats
que poden demanar la compareixença de la delegada del
Govern perquè expliqui aquest posicionament. Evidentment el
que cal és el ministre afectat o el que sigui, però si volen la
delegada del Govern totes les explicacions, només faltaria. Fins

i tot el president de l’Autoritat Portuària, nomenat pel Govern
de les Illes Balears, ha dit que no compareixia perquè deu les
seves explicacions davant els òrgans de control de
l’Administració Central, control i respecte tot. Mai, mai cap
delegat del Govern no ha comparegut en aquest parlament, sí
a la seva administració que és on ha de retre comptes i en els
òrgans de control que són el Congrés i el Senat.

A partir d’aquí, ja dic, nosaltres, idò, per aquest motiu ens
oposam, evidentment en aquesta concreta proposició de llei no
es va emetre per un tema de pròrroga pressupostària que
impedia precisament assolir major crèdit pressupostari quan
estava en situació pressupostària. És vera que després hi ha
hagut una altra sol·licitud d’una tarifa màxima, però
precisament si hem posat el 75% és perquè hi ha una aposta de
descompte de resident que, a més, garanteix que sempre hi
haurà una tarifa màxima des del moment que l’obligació de
servei públic fixa una quantia màxima en els vols interilles. Per
tant, crec que és més beneficiós aquest sistema.

En definitiva, però, per aquests motius tant de forma com de
fons ens oposarem a aquesta petició.

Moltes gràcies. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Morrás, per un temps
de deu minuts. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Pues nosotros sí que pensamos
que es, o entendemos, que es una cuestión de respecto porque
lo cierto es que hay coincidencias dramáticas a lo largo de todo
lo que ha sido la concesión de cuestiones económicas, de
derechos históricos, convenios económicos o conciertos
económicos o también regímenes especiales que han tenido
distintas comunidades y han ido todas en función de lo que
parece que es un mercado persa y de los distintos votos que
necesitaban los gobiernos estatales para conformar mayorías
presupuestarías. O sea, no ha tenido nada que ver ser
conscientes de una situación de una comunidad autónoma con
subir o bajar o concertar de forma especial una situación
económica de la comunidad que se trate, únicamente ha sido
por cuestión de votos. 

Una vez más la ampliación del descuento de residente pues
también ha sido una cuestión de votos, dentro del juego trilero
que ejerce el Gobierno de Mariano Rajoy, pues, un diputado de
Canarias lo puso como condición y como no podía ser de otra
forma porque quedaría fatal el Gobierno de Rajoy pues lo tuvo
que ampliar también a las Islas Baleares. 

Es una cuestión de respeto porque sí que el Gobierno de
Rajoy y el Partido Popular de aquí le falta al respeto a la
comunidad de las Islas Baleares, lo hizo el Sr. Company
cuando le dijo a Rajoy, “no pierdas ni un minuto más con
Francina, déjanosla a nosotros”. Eso entendemos que es una
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falta de respeto no solo a la presidenta como tal sino al resto de
ciudadanos y ciudadanas de las Islas Baleares que nos sentimos
o nos tenemos que sentir representados porque es la presidenta
de nuestro gobierno y es la que tiene que exigir también frente
al Estado las necesidades que debe cubrir el Gobierno del
Estado en las Islas. 

Nosotros, claro, que querríamos un REB integral, o ustedes,
claro, no entienden que el IVA no tiene que ser especial porque
consideran que es distinto que Canarias porque son zonas
ultraperiféricas. Pero lo real es que, y volvemos al respeto, lo
real es que ultraperiféricos estamos únicamente en el sentido
político, para el Partido Popular las Islas Baleares son
ultraperiféricas políticamente, y eso se traduce en que la Sra.
Salom, la delegada del Gobierno, desgraciadamente, pues si
acaba esta comisión aprobando su comparecencia o instando a
que comparezca, pues no venga y no venga siguiendo la línea
del Partido Popular hacia una “balearsfobia” y hacia una falta
de respeto a esta comunidad autónoma. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Nosaltres
no entrarem si és una qüestió de respecte o de no respecte o si
és una qüestió que hagi vengut mai un delegat o una delegada
de Govern a aquest parlament o no hagi vengut mai. Pensam
que aquesta compareixença seria adient, es va rebre un informe
negatiu per part del Govern espanyol i com a delegada d’aquest
govern estaria bé que vengués a explicar-nos, o retre compte
d’aquest rebuig i per tant, nosaltres donarem suport a aquesta
petició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Miri, de principi també els dic que
nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa per diverses
raons: primera perquè veiem que la qüestió del REB crec que
ens genera un desgast i un patiment absolutament prescindibles
i innecessaris, per què? Perquè sobre una qüestió que compta
amb el total acord de tots els grups parlamentaris de les Illes
Balears és lamentable que a dia d’avui encara haguem de
debatre sobre la seva tramitació al Congrés i evidentment
després al Senat.

Pensam que és positiu que comencem a entrar en una
dinàmica en què tots aquells càrrecs polítics que d’alguna

manera són un pont o un enllaç entre la nostra comunitat
autònoma i el Govern de l’Estat tenguin la voluntat de
comparèixer en aquesta cambra i donar les explicacions
oportunes de per quin motiu s’han aconseguit o no s’han
aconseguit les pretensions i demandes que traslladam des
d’aquí. 

Crec que als ciutadans i ciutadanes de Formentera i als de
totes les Illes Balears els pot interessar molt escoltar les
explicacions de la delegada del Govern i ens pot també,
evidentment, interessar molt tenir l’oportunitat de poder-li
traslladar preguntes i de poder traslladar-li aquelles qüestions
que en primera persona consideram que ha de saber i que ha de
defensar.

Per tant, donam suport a la iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tarrés, per un temps de deu
minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En primer lloc, vull dir que aquest tema em sembla prou més
seriós del que pugui semblar a primera vista. 

Jo voldria fer una similitud amb determinades coses ja que
sempre he estat defensor i aquí ho he dit en multitud
d’intervencions o en les poques que pugui haver fet tant en
comissió com al plenari que per a mi, i crec que per a nosaltres,
per al nostre grup la base de la política és el diàleg, sense
diàleg no es va enlloc, i estam veient el que passa a
determinades comunitats en aquest país i des del primer
moment, crec que fa més d’un any, vaig dir que el problema era
una falta de diàleg.

La setmana passada era una falta de diàleg, avui continua
essent una falta de diàleg i a aquest tema que avui portam
damunt la taula només voldria canviar dues variables: primera
variable, que les Illes Balears en lloc de tenir 1 milió
d’habitants en tinguessin 10, i les Illes Balears fossin igualment
tractades com ho són ara amb 10 milions, el que passa a altres
comunitats seria una broma, perquè que tu vagis a reclamar el
que te toca, que ets una comunitat còmoda, fàcil, recaptes més
que les altres en proporció, ingresses més perquè toca, perquè
així està acordat, que les altres a la borsa comú i reps menys
que ningú i tu vas i dius: mira, som educat, som bona gent,
papà Govern, vull parlar amb tu, vull que m’arreglis el REB,
vull que m’arreglis els bitllets, vull que m’arreglis els
problemes que tenc, però no t’ho exigeix, vull que ens
asseguem i en parlem. I et diuen: a tomar por saco, no arregl
res amb tu.

Home, això és falta de diàleg, això són coses que
provoquen un menyspreu cap a la població d’una comunitat
com és aquesta.

Per tant, jo sempre repetesc i dic les mateixes frases i les
diré aquí: tenc un respecte terrible cap a les persones que
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conformen el Partit Popular, igual que tenc un respecte terrible
cap a les persones que són a Podem, a MÉS, a El Pi o on sigui,
però tenc com a una falta de respecte total cap a la gent que mai
no té voluntat de dialogar, cap a la gent que mai no té voluntat
d’asseure’s a una taula i arreglar els problemes que hi pugui
haver, i ja no tenc falta de respecte, tenc fàstic cap a aquella
gent que només vol arreglar els problemes amb una pedra, amb
un fuet, amb una pistola, amb un canó, amb un tanc, em fan
fàstic, i no crec que puguem arribar a aquesta situació, perquè
no hi hem d’arribar, perquè som petits, perquè nosaltres mai no
podrem confrontar, però, desgraciadament, altres confronten,
i em fa molt de fàstic que hagin d’arribar a confrontar i em fa
molt de fàstic perquè no hi ha hagut diàleg.

Ja que el Govern central, el president, el ministre de torn és
incapaç de dir: toc, toc, presidenta d’aquesta comunitat petita
que aportau a aquesta borsa tants d’ingressos, vine a parlar amb
mi i parlem-ne, i llavors et diré que te’n vagis i que no et don
res, però en parlarem. Ja que no són capaços de fer-ho, almenys
el seu representant aquí que és el delegat del Govern que
vengui aquí i es rebaixi a parlar amb humils i simples diputats
d’aquesta comunitat.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés.

Passam ara a la votació de l’escrit RGE núm. 3736/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor i 4 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència s’acorda de recaptar la presència de la
delegada del Govern a les Illes Balears per retre compte del
rebuig de la tramitació de la Proposició de llei de reforma del
REB, RGE núm. 8426/15, després de l’informe negatiu per part
del Govern espanyol sobre la iniciativa.

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