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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots i a totes. Començarem. Aquesta presidència

ha convocat la Diputació Permanent en compliment del que

disposen els articles 60, 61 i 62 del Reglament i del que preveu

l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,

atesa la solAlicitud que és objecte de l’ordre del dia de la

convocatòria d’aquesta sessió.

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de

sessió plenària extraordinària solAlicitada per catorze

diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l’escrit

RGE núm. 11031/16.

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia que

consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió

plenària extraordinària, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Popular mitjançat l’escrit RGE núm. 11031/16.

En primer lloc, intervé el Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors

diputats. De manera molt breu, perquè ja en vàrem parlar a la

Junta de Portaveus, nosaltres avui presentam aquesta solAlicitud

de plenari extraordinari coincidint, com ja sabíem, que era la

intenció que també quedàs avui aprovada la Llei d’impacte

ambiental, vol dir, nosaltres hem fet coincidir els dos plenaris

extraordinaris de control amb plenaris que ja tenia el Govern o

els grups que donen suport al Govern prevists. Per tant,

nosaltres plantejam tota una sèrie de preguntes, plantejam en

concret deu qüestions de control al Govern, qüestions que han

estat d’actualitat aquestes darreres setmanes i que en no trobar-

nos en un període ordinari no hem pogut conèixer el parer i el

posicionament del Govern en totes i cada una d’aquestes

qüestions. 

Després, presentam una interpelAlació, ja en vàrem parlar la

setmana passada, semblava que el problema la setmana passada

era la proposició no de llei, que els grups entenien que no era

pròpiament de control al Govern, per tant, nosaltres sí que

mantenim aquesta interpelAlació i em reiter en els arguments

que ja vaig donar la setmana passada. Mantenim una

interpelAlació sobre el procés d’escolarització, consideram que

és essencial, ateses les diferents queixes que rebem cada

setmana de diferents municipis i de diferents centres de com es

du a terme aquest procés d’escolarització, que ens genera molts

dubtes, que ens genera moltes qüestions, per tant, consideram

que és essencial que abans del mes de setembre, que començarà

una altra vegada el període en aquest parlament, un cop, per

cert, ja s’hagi iniciat el curs escolar, que el conseller es pugui

manifestar avui i pugui aclarir tots els dubtes, vol dir com les

queixes que ens arriben de diferents colAlectius que tenen a

veure amb l’educació. És precisament aquesta manca de

resposta per part del Govern.

Per tant, crec que avui és una oportunitat que té el conseller

per donar compliment, per donar resposta a totes les qüestions

que li plantejarem des del Grup Parlamentari Popular i fer-ho

dins el marc d’aquest plenari extraordinari. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions dels grups parlamentaris a favor?

Intervencions en contra? Té la paraula, Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem estudiat aquesta proposta que

fa el Partit Popular de Ple extraordinari i veiem i sabem que és

una proposta conjunta on s’ha de votar tot el bloc de la

proposta, tant les preguntes com la interpelAlació, i veiem també

que aquesta interpelAlació té un motiu molt genèric, sobre

política educativa, com ha dit bé la Sra. Prohens, però sense

concretar cap aspecte concret, valgui la redundància.

Nosaltres també sabem que després ve la moció, com vàrem

parlar l’altre dia a la Junta de Portaveus, aquesta moció als

quinze dies, que és la forma de canalitzar les propostes una

vegada que ha tengut lloc una interpelAlació i on tots els grups

hi poden parlar i tots els grups tenen possibilitat d’expressar la

seva opinió. 

Un ple que després d’haver vist el cost econòmic que tenen

les comissions, hem extrapolat i veiem que un ple seria un cost

econòmic important per a aquest parlament, i amb totes

aquestes qüestions nosaltres votarem que no a aquesta proposta

de Ple extraordinari. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualque intervenció més? Té la paraula, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, una pregunta, si no estàs ni a favor ni en contra tenc dret

a poder dir l’opinió?

LA SRA. PRESIDENTA:

Quan vulgui fixar posicions després podrà dir la seva

opinió. Té la paraula, Sr. Morrás. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Bueno, manifestar que nuestro

grupo en realidad no tendría ningún inconveniente en que se

realizara una sesión de control al Gobierno mediante preguntas,

lo único que entendemos es que una interpelación deriva en una

moción que se tendría que celebrar en un pleno posterior, con

el coste que ello conlleva de realización de un pleno

extraordinario.

Nos llama la atención el doble rasero que tiene el PP o la

línea del Grupo Parlamentario Popular por cuanto que uno de

los argumentos es de no habilitar días para la Comisión de

Investigación de las Autopistas, es el coste que tiene la

comisión de reunión de ese grupo reducido de diputados, y sin

embargo no tenga en cuenta el coste que supone o no le

importe el coste que supone la celebración de un pleno

extraordinario para preguntar y controlar a ver cómo va el

proceso de escolarización, que nos parece muy importante

también que ese proceso se haga de forma correcta, pero vemos
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que le importa más controlar al Gobierno que controlar cómo

se realizó en su momento por su partido, o por el gobierno de

su partido, la comisión, perdón, la construcción de las

autopistas de Ibiza.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualque intervenció més? Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, per ser ja un poc reiteratiu, em pens que és la tercera

diputació permanent que parlam d’un ple que convocam

extraordinàriament i jo crec que cal una reflexió. Sense entrar

que les queixes d’escolarització poden ser importants, però

igual que les queixes d’escolarització, en aquest moment jo

també li vull dir al Grup Popular que hi ha queixes d’aigua

potable, hi ha queixes de depuració, hi ha queixes de falses

pàgines web de lloguer turístic amb gent que es troba amb les

maletes davant aquest lloc i surt l’amo o la madona i diu: jo

això no ho tenc llogat. És a dir, no diguem què és l’important

i què és imprescindible, és a dir, aquesta fórmula vostès la

podran vendre als periodistes aquí fora, a mi no, me’n fum un

puro, com Rajoy, no és ver, és a dir, o ens preocupam de tot o

ens preocupam de tot, eh?, i volent agafar com a guant que

vostès estan preocupats pel tema de l’escolarització, per què no

han agafat com a guant el que aquest diputat els ha anat dient

al llarg d’aquestes tres reunions com que la que tenim avui, que

els he anat dient que, maldament el Reglament digui el que

digui va quedar clar, i la presidenta ho va ratificar, va quedar

clar que si ens posàvem d’acord tots els portaveus no hi havia

cap problema per poder fer un control com fem a qualsevol ple,

amb la qual cosa no hi hauria cap problema en si i així hi

tendria veu tothom. 

Ho dic perquè crec que és aquí on es demostra la capacitat

de negociació que poden tenir els grans partits. Si ara aquí

haguéssim de decidir la Mesa d’aquesta cambra, com s’ha

decidit aquests dies la Mesa del Congrés de Diputats i del

Senat, el Senat no tenia cap problema perquè és majoria

absoluta, si ens mouríem tots perquè el Grup Mixt i el Grup

d’El Pi, idò, mirassin d’estar d’acord i això. Idò això és

exactament cada dia, no només el dia que m’interessa on

asseure jo el meu trasero. Així de clar. 

Crec que avui tornam a anar a un ple on hi ha una gent que

pot parlar, pot actuar i uns altres que podem fugir. L’únic que

els ha demanat El Pi, i els va demanar també el Sr. Pericay, és

que si hi havia la possibilitat, que existia, perquè aquí es va

parlar i la presidenta va dir que això depèn de tots els

portaveus, no depèn de mi, i estic d’acord amb la presidenta,

haguéssim pogut establir un ple amb les onze o dotze preguntes

necessàries; el PP en lloc de fer-ne deu n’hagués fet sis o

n’hagués fet set, Podemos hagués fet les seves dues preguntes,

el Grup Mixt hagués fet les seves preguntes i El Pi hagués fet

les seves preguntes i li donàvem un poc de contingut, que és

que venim aquí avui al Ple, després del primer ple, que hi haurà

hagut la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, no passam a ser

homes de comparsa, perquè avui nosaltres farem d’homes de

comparsa, serem allà mirant, esperant que ens peguin foc, foc

ens en peguen aquí, en aquesta sala ens pega foc no saber

arribar a un consens per poder realment intervenir.

I sense llevar gens d’importància que l’escolarització pot

ser una cosa que necessita parlar-se, repetesc, el tema d’aigua

potable, el tema de depuració, el tema de gent que es troba amb

les maletes davant cases i després aquelles cases no estan

llogades, són tan importants o més com el d’educació. Si

realment volíem un ple de control al Govern per saber el que

passa, era una forma distinta de fer-ho.

Per això nosaltres, com que no estam en contra del control,

nosaltres ens abstendrem i claudicam als grossos. Bé, a l’aguait,

estarem a l’aguait i quan puguem la tornarem. I ho dic

públicament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualque intervenció? Té la paraula Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Això de la nova política no ens

deixarà de sorprendre en quatre anys veig.

Miri, Sr. Morrás, després d’aquesta intervenció seva, la

veritat és que ja no sé com qualificar-la. Sí estam més

preocupats per què els alumnes de Sa Pobla no poden accedir

a una escola pública i els envien a un altre municipi que per les

carreteres investigades i jutjades fa deu anys; sí, estam més

preocupants per què l’escola concertada no pot complir amb la

llei educativa, per manca de professors per fer desdoblaments,

que de les carreteres jutjades fa 10 anys; sí, estam més

preocupats per què 50 professors de religió quedaran al carrer,

50 professors que són persones, que tenen famílies, que de les

carreteres jutjades fa 10 anys. I sí, estam més preocupats per

què a certs directors amb noms i llinatges, o certs professors

amb noms i llinatges de l’escola pública se’ls persegueix per

vincles ideològics amb el Partit Popular. Sí, això amb noms i

llinatges he dit, sí, això ens preocupa i de fet el conseller ho té

en el seu coneixement. Sí, són temes que ens preocupen, són

temes que són de rabiosa actualitat i no aquestes carreteres

d’Eivissa jutjades fa 10 anys que ara han habilitat els mesos

d’estiu i habilitaran crec el dia de Nadal i del dia de Pasqua si

fa falta, perquè és un tema que ens cau de la post.

La veritat és que aquest argument seu ja no el compra

ningú, Sr. Morrás. I m’estranya, m’estranya que votin en contra

d’aquest plenari, però jo crec que demostra el caos que hi ha

dins educació i la por que hi ha dins educació per aquest

control, perquè, com dic, la setmana passada ningú no va posar

cap problema amb la interpelAlació, l’únic problema era per a

la proposició no de llei. Nosaltres vàrem entendre que era així,

la interpelAlació tothom entenia que era control al Govern. Per

tant, ara el problema sí que ha estat la problema. Vol dir, jo

crec que la por és evident, la por i aquesta necessitat d’amagar-

se i de no donar la cara.

Com també m’imagín que és molt incòmode per a la Sra.

Armengol haver de tornar contestar per quarta vegada què
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passa en els centres de salut, quan avui mateix tenim en els

mitjans de comunicació notícies dels professionals, que, a més

del que passa als centres de salut, ara s’hi afegeixen també

altres problemes a les unitats bàsiques.

És a dir, jo crec que això eren preguntes incòmodes. Era

pregunta incòmoda també imagín, donar les explicacions. Però

això com que hi haurà els mitjans de comunicació, jo no tenc

cap dubte que avui algun representant de Podemos sortirà als

mitjans de comunicació i ja que no podem fer la pregunta a la

consellera, contestarà sobre les adjudicacions que es fan des de

les productores d’IB3. Això, encara que no hi hagi plenari

extraordinari, estic convençudíssima que el Sr. Jarabo avui ho

aprofitarà per fer aquest exercici de transparència que demana

als altres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions? Té la paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí Sra. Presidenta, gràcies. Bé, jo crec que després

d’aquesta intervenció de la Sra. Prohens, no està malament fer

un petit esment que aquest Govern dóna explicacions, aquest

Govern dóna la cara, la presidenta sempre ha comparegut quan

li han demanat en aquest Parlament, no com el Sr. Bauzá, que

no es va dignar a venir a la petició de compareixences. En

període extraordinari hi va haver l’anterior legislatura 8

sessions extraordinàries, nosaltres vàrem tenir una interpelAlació

a petició del nostre partit, que precisament era damunt

l’objectiu del dèficit. Una interpelAlació clara, concreta i que va

tenir ressò en aquest cas concret.

Nosaltres n’havíem demanat 6 i només se’ns en va donar 1.

Vàrem demanar 28 compareixences i no es va donar

compliment a cap mai. Hem de tenir en compte a més que en

aquesta legislatura, contràriament al que va passar a l’altra, els

grups que estan en el Govern no fan preguntes, en aquest cas és

evident que és un canvi absolut i total respecte de l’anterior

legislatura, on hi havia sí un rodillo que passava la majoria

absoluta del Partit Popular. Res a veure, un Govern plural que

dóna la cara, transparent i que compareix per donar les

explicacions que facin falta.

Una altra qüestió és que aquesta sigui una qüestió urgent i

necessària que s’hagi de debatre ara en el seu parer, al nostre

parer no ho és i així ho hem manifestat i per això diem que no

a aquest ple extraordinari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, yo entiendo que

usted tiene que decir esto, o sea lo que ha manifestado, pero le

recuerdo que en la anterior intervención lo primero que he

dicho ha sido que no tendríamos ningún inconveniente en que

se realizasen en el pleno las preguntas al Gobierno. Pero que,

como había que votarlo con la interpelación que daba lugar a

la moción y a un posterior pleno extraordinario, pues

entendíamos que no corresponde.

También hemos dicho que nos preocupaba el proceso de

escolarización y si a ustedes les preocupa, tenemos que mirar

el origen. Y el origen, uno de los orígenes de todos los

problemas que hay en educación, en sanidad y en servicios

sociales, son los gastos derivados entre otros, de la deuda. Y la

deuda también tiene como parte la construcción de las

autopistas de Ibiza. Son 850 millones al cabo de 20 años que no

van a ir ni a servicios sociales, ni a sanidad, ni por supuesto a

educación. Esa educación que ahora a ustedes tanto les

preocupa.

Por lo tanto, nuestra posición es esa. Y Sra. Prohens, le

recomiendo que si tan preocupados están por ello, hagan

porque se pueda reestructurar esa deuda que han generado que

de una forma que veremos si es ilegítima, si no ilegal.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, procedim a la votació... Té la paraula Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, molt breument. Jo crec que la Sra. Prohens es pensa que

avui encara presideix o governa el Sr. Bauzá. Era el Sr. Bauzá

qui feia decrets en contra de la llibertat d’expressió, contra la

llibertat d’expressió; era el Sr. Bauzá qui perseguia

professionals, professors concrets amb noms i llinatges. Jo crec

que la Sra. Prohens avui s’ha equivocat i parla d’una altra

època, una altra època que, per sort, avui podem dir que està

superada.

El Partit Popular l’únic que cercava avui era un titular de

premsa, que és l’únic que a ell el satisfà, perquè d’educació,

l’educació mai no ha estat per al Partit Popular una prioritat, ni

un interès ni tan sols. I ara, açò sí, que li permet obtenir un

titular, l’utilitza com maneja qualsevol cosa per obtenir aquest

titular.

Per tant, jo crec que avui efectivament, demostram el que

havíem de demostrar, que nosaltres...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... no tenim cap problema que hi hagi sessions de control,

així ho vam expressar. Creiem que les preguntes eren més que

suficients per fer control, el que passa és que el Partit Popular

avui el que volia era cercar aquest titular i dir aquest Govern no
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ens deixa fer sessió de control. Doncs no és així, a la passada

sessió ho vam fer i no tindríem cap problema a fer-ho, tot i que

demanaríem que el Partit Popular fos transparent, fos net i

digués que vol fer control, vol fer preguntes de control, i segur

que les obtindria. Però amb aquestes condicions evidentment

no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 6, vots en contra 11, abstencions 1.

Per tant, no ha prosperat la proposta.

No havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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