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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom, començam la sessió. El primer punt de

l’ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

PREGUNTES:

I.1) Pregunta RGE núm. 5427/15, presentada per la

diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Pla contra

l’explotació laboral (ajornada a la sessió anterior).

La primera pregunta RGE núm. 5427/15, ajornada a la

sessió anterior, és la relativa a pla contra l’explotació laboral,

presentada per la Sra. Laura Camargo i Fernández del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Laura

Camargo i Fernández.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Negueruela, m’alegra que sigui

vostè aquí avui per poder respondre la pregunta que es va haver

d’endarrerir, relativa al resultat del Pla d’explotació laboral que

es va posar en marxa fa gairebé sis setmanes. 

Tothom sap en aquestes illes que des de fa molt de temps el

tema de l’explotació laboral és un dels mals que pateixen els

treballadors i les treballadores a les Balears. No han estat noves

per a ningú les denúncies que s’han fet fins ara per part de

colAlectius diversos, especialment per als que més han patit

aquesta explotació, hem parlat de cambreres de pis, hem donat

la paraula a les persones que menys l’han tinguda fins ara.

Les xifres parlen per si mateixes, encara avui nou de cada

deu contractes nous són temporals. El 70% dels contractes dels

últims quatre anys són de menys de vint hores. Els salaris són

de misèria. A això també s’ha d’afegir el fet que la sinistralitat

laboral va augmentar en un 4,8% entre el juny de 2014 i el

maig d’enguany respecte al període anterior.

Era un secret a veus el que estava passant i tothom ho sabia

des de fa massa temps a les nostres illes en aquest sentit.

Tothom té un amic, un conegut, un familiar, una veïna que fa

feina en aquest sector i que es troba en situació d’explotació.

El conseller Negueruela va posar en marxa aquest estiu el

Pla contra l’explotació laboral, però encara no coneixem si

s’han trobat moltes irregularitats ni tampoc la quantia de les

sancions que s’han hagut d’aplicar o que s’aplicaran. Tampoc

no coneixem quins són els problemes que s’han trobat i sabem

que l’explotació, com a mal estructural que és, no s’acabarà

amb un pla de sis setmanes.

Hem de tenir en compte que ha de ser un pla sostingut en el

temps i molt contundent per part del Govern. Es va parlar de la

creació d’una unitat de seguiment de la qualitat de l’ocupació

i volem també tenir constància de com es donarà continuïtat a

aquest pla. 

Sabem que l’any passat es varen denunciar un total de 2.000

irregularitats laborals. D’aquí poc acabaran les sis setmanes i

vull saber quins problemes s’han detectat fins ara en l’execució

d’aquest pla contra l’explotació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sra. Presidenta. Diputados, diputadas, Sra.

Diputada, las cifras que ha señalado la diputada son las cifras

de nuestro mercado laboral, son las cifras que este govern ha

ido señalando y presentando en las últimas ruedas de prensa

tanto cuando hemos presentado los datos de EPA como los

datos de siniestralidad laboral. 

Son unos datos, además, que hemos dicho que aunque

estemos dando señales de recuperación y dando señales de

creación de empleo, este gobierno no está satisfecho con estas

cifras, este gobierno no se puede resignar a esas cifras, no se

puede resignar a esas cifras tanto en materia precaria laboral

como a ser la primera comunidad autónoma en materia de

siniestralidad laboral, como bien ha apuntado la Sra. Diputada.

Este gobierno desde el primer momento ha impulsado un

plan de lucha contra la explotación laboral. Somos el primer

gobierno de cualquier comunidad autónoma que lo realiza.

Además, es un plan de lucha que forma parte de nuestros

acuerdos de gobernabilidad, y el Govern ha actuado desde el

primer momento. Ha diseñado en el plazo de un mes toda la

campaña, ha supuesto incrementar en 32 inspectores sobre una

plantilla de 48 con todas las complejidades técnicas que eso

conlleva. Por tanto, el Gobierno ha actuado desde el primer

momento en empezar a poner freno a esta situación.

Es un plan complejo y es un plan cuyo diseño ha tenido que

ser realizado en ese plazo de tiempo y esperamos ahora ver los

resultados, ver unos resultados que veremos al finalizar la

campaña y durante el mes de octubre porque la Inspección de

Trabajo tiene unos plazos para realizar sus informes, unos

plazos de actuación que no son sólo de seis semanas, sino que

los plazos de actuación son más allá porque son expedientes

administrativos que deben desarrollarse durante un tiempo

determinado como garantía tanto del administrado como de la

propia administración.

Por todo ello, el plazo en que presentaremos los datos será

a partir del mes que viene, aunque ya estamos viendo unos

primeros indicadores a nivel de contratación que empiezan a

ser, por lo menos, una tendencia positiva. Sin embargo, debo

señalar dos cosas: nosotros cuando hemos realizado este

compromiso, cuando hemos actuado con un plan de lucha

contra la explotación laboral que tiene un diseño complejo,

estamos satisfechos en cómo se está ejecutando, estamos

satisfechos de estas primeras semanas en que los 32 inspectores

están aquí y están trabajando y están saliendo sin que haya

incidencias en la actuación de los mismos, pero sobre todo

estamos satisfechos de haber contado con el diálogo social, con

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505427
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el apoyo de los agentes sociales y económicos en combatir esta

situación. 

Para el Gobierno, una de sus prioridades es la precariedad

laboral, la siniestralidad laboral, por eso ya estamos trabajando

en diseños y campañas específicas para el año que viene tanto

en salud como en materia de precariedad laboral porque detrás

de cada cifra que estamos dando hay un trabajador y una

trabajadora con voz y rostro, y el Gobierno actuará...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Negueruela, el seu temps s’ha acabat.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

... y actúa de forma decidida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, gràcies, Sr. Conseller. D’aquests indicadors positius ens

agradaria tenir més informació perquè la veritat és que amb

aquestes reformes laborals que no només afecten el Partit

Popular, sinó també el Govern del Sr. Zapatero, ens costa molt

creure que es pugui solucionar un problema com aquest, un

problema estructural, com deia abans, en un termini de sis

setmanes.

Per això, esperem que com ha dit a partir d’octubre puguem

accedir a totes aquestes xifres que encara no coneixem i les

esperem amb urgència, la veritat perquè el problema és greu.

I.2) Pregunta RGE núm. 5532/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a recepció de TV3 i resta de canals televisius

en llengua catalana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 5532/15, relativa a recepció de

TV3 i resta de canals televisius en llengua catalana, que

formula la Sra. Sílvia Tur i Ribas del Grup Parlamentari Mixt.

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, bon dia. Sr. Vicepresident, la meva pregunta és: quan

pensen que aquest govern podrà facilitar o permetre que les

Illes Balears puguin recepcionar i visualitzar el Canal 33, TV3,

3/24 i Súper 3?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicepresident, Gabriel Barceló.

E L SR . V IC EP R E S ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la veritat és que

quan va acabar, quan hi va haver la nova sintonització de la

TDT vàrem veure com l’anterior govern deixava arribar aquest

termini sense fer absolutament res, si no es feia res tècnicament

passaria el que va passar, que al final una sèrie de canals

desapareixien.

En aquest moment per tant des del primer moment, des del

primer instant el Govern va decidir treballar per tal de poder

recuperar, davant la demanda que hi havia de molta gent, vull

recordar per exemple que molts de nins es varen quedar sense

veure el Súper 3 que era una programació infantil de qualitat,

per tant, es va treballar i en aquest moment ens trobam amb

dues opcions possibles. 

La millor, l’òptima tècnicament és aprofitar el multiplex

dels consells insulars amb els quals ja ens hem posat d’acord,

ja ens hi hem posat en contacte per tal de parlar-ne. Aquesta

opció, però, encara que sigui la millor tècnicament, té

problemes de cost, és un cost important econòmicament, que

oscilAlaria per ventura al torn al mig milió d’euros anuals i el

temps, s’hauria de fer un concurs i s’haurien de fer tota una

sèrie d’adaptacions i no ho tendríem abans de deu mesos. Per

tant, ens n'anam molt lluny.

La segona opció..., no vol dir que aquesta opció no es faci

per què és l’òptima tècnicament a mig termini, però per cercar

alguna opció més a curt termini el que podríem fer és aprofitar

el multiplex que tenim actualment, però aquest multiplex és

compartit, no el tenim en exclusiva, per tant, s’ha de tenir en

compte que hi ha altres actors, que hi ha altres administracions

i altres actors a tenir en compte, el que faríem és

redimensionar-lo i actualitzar-lo per fer-hi l’espai perquè es

pugui rebre. En qualsevol cas, el cost és inferior i el temps,

pensam que abans de Nadal podria estar arreglat.

Se m’acaba el temps, però una altra cosa que ha demanat és

TV3, l’únic que tenim en aquests moment és un primer contacte

amb el president de la Corporació Catalana de Radiotelevisió

que ens ha dit que estan disposats a parlar de la recepció també

de TV3, però aquí també hi ha coses de qüestions de costos que

haurem de tenir presents i en compte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula, Sra. Tur? Té la paraula.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. Vicepresident, li don les gràcies per la seva informació.

Crec que és una informació molt necessària, perquè certament

hi ha molta gent a les Illes Balears que està esperant poder

rebre, si no tots, com a mínim alguns d’aquests canals el més

aviat possible, i certament és ben necessari per facilitar la

integració de les nostres en la nostra llengua, perquè a més és

un dret dels illencs poder-les recepcionar i gaudir.

Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505532
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Vicepresident? 

I.3) Pregunta RGE núm. 5536/15, presentada  pel

diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a inici del curs escolar.

Tercera pregunta, RGE núm. 5636/15, relativa a inici del

curs escolar, que formula el diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Miquel

Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades,

senyors diputats. Sr. Conseller, l’inici de curs, a efectes

programàtics, comença el gener de l’any anterior, és a dir, quan

hi ha un canvi de govern, com és el cas, un es basa en la

planificació que ha fet l’equip anterior. Si és així, Sr. Conseller,

li deman com valora l’inici d’aquest curs, i també si el color

verd es veu com un emblema d’una escola digna, tal i com es

manifesta ara a través dels mitjans de comunicació, i ho diu

l’Assemblea de Docents, i no solament com un símbol de

política anti PP, creu vostè que continuarà molt de temps o

dignificarà l’escola en dos dies? I, per acabar, farà

modificacions pressupostàries aquest any per tal de baixar

ràtios, augmentar professorat, aplicar la LOMCE?, i si les fan

per a aquest any ha pensat quines faran i d’on?

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bon dia a tothom. Sr. Diputat, moltes gràcies. És evident

que un curs no es planifica des del mes de juliol, però he de dir

que sí que s’ha planificat de facto des del mes de juliol. Què

vull dir amb això?, que evidentment la planificació que vàrem

trobar no era la que ens tocava, i per tant la Conselleria

d’Educació des del moment en què va arribar ha fet tota la

feina necessària perquè el curs començàs de forma normal, i el

curs ha començat de forma normal.

L’única cosa que nosaltres hem tengut clar des del primer

moment és que volíem retornar la normalitat en tots els sentits,

i per això hem dialogat des del primer moment amb tots els

agents educatius, amb tots els agents educatius, i estam en

aquesta via. 

I, finalment, evidentment per al curs vinent, per al curs

vinent, hi ha un increment del nombre de professorat d’una

forma clara per donar resposta a la recuperació progressiva de

tot el que s’havia perdut durant la legislatura passada, entre els

quals hi ha el tema dels professors, i vull anunciar que en el

curs que ve hi ha 364 professors nous.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Així podem entendre idò que

durant aquest curs no hi haurà ni increment pressupostari ni

modificació del programa que es varen trobar quan varen

arribar a la conselleria pel que fa a matèria econòmica. És així,

Sr. Conseller?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Que jo sàpiga els professors s’han de pagar, s’han de pagar,

i per tant és evident que hi haurà des de la Conselleria

d’Hisenda no només els doblers necessaris per al forat que ens

hem trobat quan vàrem entrar a la Conselleria d’Educació, sinó

per pagar aquest professorat que en funció de la política que

volem dur a terme realment s’ha de posar en marxa, s’ha

d’incrementar en els centres, s’ha d’intentar donar resposta a la

diversitat i s’han de baixar les ràtios. Aquesta és la nostra

política. La política no és realment recuperar professors perquè

sí, sinó recuperar professors a fi i efecte que d’una forma clara

hi hagi un procés progressiu de millora de la qualitat, i podem

entrar a debatre d’una forma clara els reptes reals que té el

sistema escolar.

No hi ha res gratis en educació, senyor. Una cosa gratis sí

que hi ha, sap què és?, el diàleg; el diàleg sí que és gratis, i jo

li puc assegurar que una de les coses que tothom ens diu quan

els rebem és “gràcies per rebre’ns”, “gràcies per parlar”, la qual

cosa a mi m’ompl de vergonya que hàgim d’arribar a aquesta

situació com és el primer element d’una democràcia que es

considera com a tal. Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 5542/15, presentada pel

diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inundacions a

l’autovia d’Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 5542/15, rectificada mitjançant

l’escrit RGE núm. 5549/15, relativa a inundacions a l’autovia

d’Eivissa, que formula el diputat Sr. Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula el diputat Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és una pregunta

per al Sr. Boned. Ens pot explicar quines mesures es pensen

prendre perquè les greus inundacions que s’han tornat a produir

a l’autovia de l’aeroport d’Eivissa no es tornin a reproduir?

Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505536
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505542
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Aguilera, li he de dir d’entrada

que el primer que estam fent des de la conselleria és recuperar

el projecte original, recuperar la realitat de les obres

executades, i a partir d’aquí i a partir també d’una nova realitat

del terreny d’aquest pla de Sant Jordi proposar solucions reals,

aquelles que siguin necessàries perquè realment trobem una

sortida a això. És una situació greu, vostè i jo com a residents

a l’illa la coneixem molt bé, l’hem patida, i d’una vegada per

totes hem de començar a fer les coses que són necessàries, no

allò que interessa fer políticament en cada moment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, té la paraula.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, vostè ho sap

perfectament, i totes les persones que vivim a Eivissa patim

cada dia des del seu moment aquest problema. Per enèsima

vegada la ciutadania d’Eivissa hem hagut de veure i patir com

les nostres infraestructures es veien negades per la pluja. Avui

podria aportar una quantitat enorme de notícies i fotos que

reflecteixen aquest fet durant tots els anys que han

transcorregut des de la seva finalització però no he fet, només

he portat la següent notícia: “El Tribunal Superior de Justícia

de Balears ha rebutjat una reclamació de responsabilitat

patrimonial presentada el juliol de 2010 per la propietària d’un

taxi pels danys ocasionats en el seu vehicle a causa d’una de les

reiterades inundacions de la carretera que uneix Eivissa i

l’aeroport”, una infraestructura que és clau en el trànsit cap a

l’aeroport. S’imaginen que els nostres turistes i residents no

puguin arribar a temps per agafar el seu vol perquè està tancada

la principal via d’accés?, i em sembla, Sr. Boned, que vostè ho

ha patit molt recentment. 

Avui volem fer present des del nostre grup parlamentari les

conseqüències de les famoses autovies d’Eivissa, que en el seu

moment van provocar una de les majors contestacions i

mobilitzacions socials que recordem a la nostra illa, a més de

ser per a Balears una de les majors estafes que hem tingut en

temes d’inversió i de pressupostos. Recordem el peatge a

l’ombra que hem de pagar cada any a les constructores

d’aquesta megainfraestructura. Bona part de les inversions que

s’haurien de fer a la nostra illa van a pagar aquest peatge.

Les diputades i els diputats del nostre grup parlamentari

farem molt present, demanarem i exigirem al Govern tot allò

que durant lustres se’ns ha negat, especialment a les illes

d’Eivissa, Menorca i Formentera.

Si em permet una ironia, encara estem esperant les dues

màquines llevaneus que en el seu moment s’havien

pressupostat. Potser necessitaríem bombes per alleujar l’aigua

que no pot absorbir la infraestructura esmentada anteriorment,

segur que els bombers i tota la ciutadania eivissenca estarien

molt contents per aquest canvi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies. Sr. Diputat, no puc més que estar d’acord amb tot

el que vostè ha comentat, fins i tot allò que ho ha fet amb

aqueixa ironia, ja sabem les coses com són. Però, miri, el que

sí estam decidits, a partir d’una realitat que jo estic disposat a

transmetre-li, perquè vostè i la resta de diputats d’aquesta

cambra en siguin conscients, és que partim d’una realitat molt

clara, i és d’un incompliment també claríssim d’allò que estava

previst en el contracte original d’adjudicació de les obres que

s’havien d’executar. Els informes que tenim ens diuen molt

clarament que les obres de drenatge executades en aqueixa

autovia no s’ajusten al projecte original ni tan sols a un

posterior modificat. Totes elles estan fetes d’una manera

diferent, i també deixen molt clar que estan fetes de pressa i

corrent perquè sí o sí s’havia d’inaugurar o posar en marxa

aqueixa autovia en un moment concret. Era abans d’unes

eleccions on interessava al Partit Popular que això fos així. El

resultat va ser tot el contrari.

Miri, ha estat parlant del Pla de Sant Jordi. El Pla de Sant

Jordi és molt particular, era molt particular en el seu moment,

ara encara ho és més, desafortunadament; tenia la inclinació

suficient perquè la sortida d’aigües naturals fos la que havia de

ser. Aquesta autovia què ha fet?, partir en dos aquest pla,

provocar una barrera i acumular totes les aigües allà on no

tocava, i les obres de drenatge, mal executades, només han

servit per agreujar aquesta situació. Resulta que aquest drenatge

en lloc d’evacuar les aigües que podrien quedar a l’autovia el

que fa és que primer les treu i llavors les torna, amb la qual

cosa el que feim és no solucionar sinó empitjorar.

Buscarem una solució, no treballarem de cara a la galeria i

intentarem que això deixi de produir-se com més aviat millor,

Sr. Diputat, li ho puc assegurar.

I.5) Pregunta RGE núm. 5546/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a obertura dels centres de salut els

horabaixes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 5546/15, relativa a obertura

dels centres de salut els horabaixes, que formula la diputada

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula la

diputada Sra. Maria Antònia Sureda.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505546
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt

bon dia. Fa estona vaig sentir dir a un metge de l’Hospital de

Manacor, i sé que metges d’altres hospitals també ho han dit,

que la meitat de la feina que fan a urgències la podrien fer als

centres de salut. Ho contava en una d’aquelles temporades que

se saturen les urgències, cosa que podríem tornar a veure en els

mesos de gener o febrer. Aquest especialista deia que una de

les causes de la saturació és el tancament dels centres de salut

els horabaixes. A Palma, tres SUAP, els tres centres de salut

que queden oberts a partir de les 5,30, han d’abastir les

urgències de la meitat de la població de Mallorca. La gent,

evidentment, se’n va a l’hospital.

Disminuir l’accés a atenció primària incrementa els costs de

la sanitat, ja sigui per la manca de prevenció, perquè es fan

diagnòstics més tardans o tractament de malalties més

avançades. En definitiva, fa perdre qualitat assistencial i suposa

traves a l’hora d’accedir a la sanitat pública que pagam. 

En El Pi entenem que el Govern té la voluntat de tornar a

obrir els centres de salut l’horabaixa, però volem saber, Sra.

Consellera, quan està previst. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada,

efectivament estam totalment d’acord amb vostès que quan es

tanquen els centres de salut l’horabaixa es trenca el dret a rebre

salut, el dret a l’accessibilitat i a l’equitat, perquè les persones

que han d’anar al metge o a la infermera de capçalera i no tenen

l’oportunitat de fer-ho en torn del matí idò tenen dues

solucions, o bé no hi van, amb la qual cosa es perd la

continuïtat assistencial, o bé van a urgències, com vostè molt bé

ha assenyalat i ha manifestat.

Miri, jo venc d’atenció primària, hi he estat fent feina

aquests darrers anys, i conec perfectament les conseqüències

que ha tengut en els pacients, aquestes conseqüències d’aquesta

decisió. L’atenció primària no només és la porta d’entrada al

sistema, nosaltres volem pensar i pensam que és la casa del

pacient, perquè és allà on es resolen, efectivament, el 90% de

les qüestions de la salut de la població. Per tant no entenem la

mesura, perquè una vegada més no hi ha un informe econòmic

que ens digui quin ha estat aquest estalvi; una vegada més ens

trobam que no s’ha estalviat sinó que ha costat més, perquè

resulta que per poder cobrir aquestes tres hores i mitja de

l’horabaixa s’han fet contractes precaris de tres hores i mitja

amb professionals de guàrdia, i aquests professionals han costat

600.000 euros cada any. 

Per altra banda les persones han anat a urgències de

l’hospital, i tots sabem -això està escrit, no ho deim nosaltres-

que la urgència hospitalària és molt més cara. Per això és una

voluntat d’aquest govern tornar a obrir els centres, i també

forma part de l’acord de governabilitat. Obrirem els centres de

salut i pensam, és el nostre desig amb totes les dificultats que

suposa, fer-ho abans que acabi l’any.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sureda, té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. La gent paga imposts, molts, i amb

aquests doblers el mínim és garantir l’educació dels fills, els

serveis socials, grans i dependents, i un servei sanitari públic

digne. Els governs han retallat en professionals, tema que

podem debatre un altre dia aquí, perquè des d’aquí i des d’El Pi

els volem donar les gràcies per la feina que han fet durant

aquests anys per intentar donar un servei digne. Els han posat

més hores i càrrega laboral, han tancat quiròfans i llits, plantes

senceres d’hospitals, horaris d’atenció; fins i tot hem vist com

tancaven unitats bàsiques de salut per manca de substitucions

del personal; això per no recordar l’intent de tancament del

Joan March i del General. 

Amb la sanitat no s’hi juga, i en això crec que estam

totalment d’acord, però han passat quasi tres mesos i segueixen

consentint aquest augment de càrregues de feina. Hi ha coses

que no es poden posposar. Esperem que sí que abans de final

d’any estiguin oberts. Consultau els professionals sanitaris la

manera de fer un sistema més eficient. Des d’El Pi demanam

que ho facin; perquè es pot, esperem i exigirem que ho

demostrin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies. Gràcies pel seu suport. Miri, efectivament les

mesures impliquen canvis logístics i organitzatius molt

importants, afecten les agendes de 2.500 professionals, a més

dels diferents projectes i programes que ara es fan el matí, que

s’haurien de fer també l’horabaixa. No parlem, també, de la

neteja, que ara comença a les 5,30 de l’horabaixa i s’haurà de

passar a les 9 del vespre. Són canvis importants. També tenim

encara..., som en època, en període de vacances, els

professionals estan encara de vacances, i està clar, nosaltres ho

volem fer d’una forma diferent, des del diàleg i des del

consens, comptant amb els professionals, que ja estan fent

propostes de com pensen que és la millor manera organitzativa

per a cada centre (...). Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, el seu temps s’ha esgotat.
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I.6) Pregunta RGE núm. 5534/15, presentada pel

diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a aparcament del nou hospital de Can

Misses.

Sisena pregunta, RGE núm. 5534/15, relativa a aparcament

del nou hospital de Can Misses, que formula el diputat Sr.

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula el diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el

2010 PSOE, dins el pacte de progrés, en un clar exemple de

ferma defensa de la gestió absolutament pública dels serveis de

què presumeixen quan són a l’oposició, clar, va adjudicar el

contracte de construcció del nou complex assistencial de Can

Misses per un total de 689 milions d’euros, a través d’un model

de gestió pública que sempre han defensat, és a dir, un model

de concessió pel qual estarem pagant durant 33 anys -alguna

cosa he sentit semblant per aquí avui- 33 anys a una agrupació

d’empreses constructores, a més de concedir-los un contracte

d’explotació privada al pàrking de l’Hospital de Can Misses,

que per cert està subcontractada. Gestió absolutament pública,

gestió pública de la seva, evidentment i en definitiva.

Els preus que es varen acordar han estat motiu de queixa

continuada pels usuaris, a pesar d’una sèrie de mesures

correctores i d’intentar infructuosament l’anterior legislatura

revertir aquesta malifeta. Sra. Consellera, prendrà alguna

mesura respecte de les queixes del preu del pàrking del nou

hospital de Can Misses?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, aquest tema no li ve

de nou. Com vostè bé sap el pàrking del nou hospital de Can

Misses és una concessió que contempla la gestió privada dels

serveis no assistencials, com és el cas del pàrquing. En aquests

dos mesos, dos mesos, hem recollit queixes, efectivament, hem

recollit queixes, els usuaris no estan contents, i sobretot no

estan contents per l’elevat preu del pàrquing, i estam fent feina

en aquest nou modificat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, és evident que ho

varen deixar fermat i ben fermat. El pàrking del nou hospital

Can Misses és car comparat amb altres pàrkings hospitalaris,

per exemple el pàrquing de Son Espases, un 30% més car, i té

un temps fins i tot gratuït de 30 minuts. Per això el d’Eivissa

està buit, raó de més per buscar solucions amb l’empresa.

Acceptin o l’error que varen cometre o que no varen pensar en

l’usuari del pàrking, i que l’únic interès era econòmic, de

rebaixar el preu de concessió. Busquin solucions, Sra.

Consellera.

Sra. Consellera, la política de les contradiccions ha d’haver

passat, però encara la veim present en el govern actual. Criticar

des de l’oposició i fer el mateix o més quan es governa és el

que estan fent. En aquest cas un model fermat després de

l’adjudicació a una empresa privada és l’exemple de la seva

gestió pública, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Sr. Serra, vostè la legislatura passada era diputat en aquesta

cambra i també era president del Consell d’Eivissa. Em sorprèn

que em faci aquesta pregunta; tal vegada vostè té millor que jo

la resposta, però m’agradaria aprofundir un poquet en totes

aquestes negociacions que vostès han fet també amb l’Hospital

d’Eivissa. 

Per què varen tardar tres anys a obrir un hospital amb el

sobrecost econòmic que això suposa? Per què varen anunciar

que no podien o no farien la reforma de l’hospital vell de Can

Misses, 11.000 metres quadrats? Per què no varen actuar sobre

la bugaderia, la cuina, els serveis administratius, la docència?

Per què no varen fer el centre de salut de Can Misses? Per què

tampoc no varen fer l’adaptació sociosanitària de l’antic

hospital?

Tot això té un cost, aquest cost, aquest cost de no-inversió

té un cost de més de 12 milions d’euros, que sumat als costs

financers idò ens anam a molts de milions d’euros i amb totes

aquestes negociacions que vostès varen fer, per què no varen

incloure el preu del pàrquing, que ara tant li preocupa?

Sr. Serra, ara com altres vegades, ens tocarà redreçar la

situació perquè no ens conformam, no ens conformam, i

pensam que la població d’Eivissa, els ciutadans d’Eivissa tenen

dret a un espai sociosanitari, tenen dret a un nou centre de salut

de Can Misses i tenen dret també a accedir a un pàrquing

còmode amb un preu més raonable, sobretot per a aquells

usuaris que l’han d’utilitzar contínuament. Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5535/15, presentada pel

diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a concert de les places de

batxillerat al colAlegi La Salle de Maó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 5535/15, relativa a concert de

les places de batxillerat al colAlegi La Salle de Maó, que

formula el Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan Manuel

Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.

Conseller, per quin motiu es pensa denegar el concert de

batxillerat al colAlegi La Salle de Maó?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sr. Diputat, s’ha denegat

aquest concert simplement perquè les ràtios d’alumnes no

arribaven a tretze, i un dels elements per a la concertació, que

li record que la concertació no és un dret, és simplement un

instrument des d’un servei públic per fer possible

l’escolarització, evidentment, per tant, arribant a tretze alumnes

és impossible per a l’Administració, no només perquè no

compleix el requisit, sinó perquè açò suposa un cost en aquest

moment inassumible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com molt bé sap, Sr. Conseller, a

Menorca no hi ha cap centre que faci batxillerat concertat, a

diferència del que passa a Mallorca i a Eivissa, i feia molt de

temps que el colAlegi La Salle feia feina precisament per

implantar el batxillerat concertat, per açò havia fet reformes

estructurals al colAlegi seguint els criteris dels tècnics de la

conselleria, havia contractat professors, havia presentat el

projecte, i el 22 d’abril es va aprovar de forma provisional,

precisament pel Govern, la possibilitat de fer el batxillerat

concertat al colAlegi La Salle, precisament, basat en la

resolució, en la necessitat d’escolarització de la zona que

justificava aquest concert i la continuació de l’escolarització

dels alumnes del centre. 

Es va iniciar el procés de matriculació abans del mes

d’agost i hi havia catorze alumnes inscrits i els pares

precisament quan varen inscriure els seus fills varen manifestar

el temor que es podria llevar aquest concert i el colAlegi va

contestar als pares, no passin cap pena, no ha passat mai que

amb una aprovació provisional després el Govern canviï

d’opinió i deixi tirats aquests alumnes, sense la possibilitat

d’optar igual que els altres companys a les assignatures

optatives a les quals podien optar els alumnes que s’inscrivien

a un batxillerat públic.

Però la decepció va arribar dia 6 d’agost precisament en què

es va denegar, curiosament, el concert provisional que s’havia

aprovat, mai no havia passat i es fa fer la resolució on es

denegava aquest concert alAlegant el tema de la ràtio, com molt

bé ha dit, quan vostè sap precisament que per a la ràtio

legalment sí que hi ha un límit màxim, però no hi ha cap norma

que fixi un límit mínim, i açò ha creat greus problemes als

alumnes.

Aquesta és la realitat. La realitat també és que Maó ha de

menester una altra línia de batxillerat perquè se superen les

ràtios als instituts públics i no hi ha infraestructura als instituts

públics, no tenen la infraestructura. D’aquesta manera posant-

ho en marxa al colAlegi La Salle s’estalviaven doblers,

s’evitaven inversions als colAlegis públics i es posava en marxa

una nova línia sense cost per a l’Administració pública.

Crec que en definitiva és una mala notícia per a l’educació

a Menorca, és una mala notícia per a l’educació a Maó en

contra de la llibertat i la pluralitat, i esperem que pugui

rectificar, que l’any que ve facin feina conjuntament amb el

colAlegi La Salle i posin en marxa aquest concert de batxillerat

i demostraran que efectivament no han actuat...

LA SRA. PRESIDENTA:

El seu temps s’ha esgotat, Sr. Diputat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. En primer lloc li vull dir que resulta curiós

que vostès que durant la passada legislatura varen incrementar

les ràtios a nivell d'escoles públiques, d’instituts públics, resulta

que ara hem de concertar un centre que té tretze alumnes.

En segon lloc, necessitat d’escolarització, tots els alumnes

que s’havien matriculat al colAlegi La Salle tenen en lloc en

primera opció a instituts de Maó, tots, al Ramis i Ramis, al

Calbó i al Cap de Llevant, a més encara queden places buides,

places buides per a centres de batxillerat.

Sap el que suposa de cost concertar tot el batxillerat de La

Salle de Maó per a aquest govern?, suposaria 600.000 euros.

Sap que ha suposat escolaritzar els estudiants que estaven

matriculats a un institut públic?, zero euros. No hem

incrementat cap tipus de grup, hem donat resposta d’alguna

manera a les necessitats d’escolarització que realment hi havia.

Per tant, en aquest sentit hem complit estrictament la llei, hem

complit estrictament la normativa. 

Per tant, jo li reclamaria, quan diu vostè que Maó necessita

més infraestructures, vostè sap exactament el que es va fer la

passada legislatura en temes d’infraestructures?, en podem

parlar un dia de la realitat de les infraestructures dels centres

escolars de les Illes Balears.
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Per tant, nosaltres no som enemics de la concertada, no som

adversaris de la concertada, hem concertat centres ara, amb

unitats concertades, hi va haver un problema a un centre del

municipi de Maó, perdó, de Campos i li hem donat la resposta

adequada, cosa que no va fer l’anterior administració. Per tant,

no som enemics, sinó que complim la llei estrictament.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 5537/15, presentada pel

diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas del Grup

Parlamentari Popular, relativa a concerts dels colAlegis

Aixa i Llaüt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 5537/15, relativa a concerts

dels colAlegis Aixa i Llaüt que formula el Sr. Antoni Camps i

Casasnovas del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.

Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Un dels culebrots d’aquest

estiu ha estat sense cap tipus de dubte l’intent del Govern de

llevar els concerts educatius als colAlegis Aixa i Llaüt del Parc

Bit, tres-centes famílies han viscut amb l’ai al cor durant

aquests mesos i encara avui -i encara avui- les famílies dels

alumnes d’ESO d’aquests colAlegis viuen pendents del que

pugui dir el Govern i del que pugui passar amb ells aquest curs.

Tot i que el conseller d’Educació ha volgut vestir d’un

problema burocràtic i d’un defecte de tramitació, la realitat és

ben distinta, tota la legislatura anterior vàrem haver de sentir en

aquest parlament com alguns diputats criticaven aquests

concerts i res no sabíem d’irregularitats administratives, i la

mateixa presidenta al debat d’investidura va dir que eliminaria

aquests concerts i tampoc no sabíem d’aquestes irregularitats

administratives.

Sr. Conseller, vostè ha permès els concerts dels cursos de

primària d’aquests colAlegis i ho ha concedit per imperatiu legal

perquè no tenia cap altre remei, però vostè en realitat no hi està

d’acord, amb aquest tipus de concert, açò ho va dir la setmana

passada.

Per tant, la pregunta és molt senzilla: què pensa fer, Sr.

Conseller, amb aquests colAlegis?, seguirà amb la persecució?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vostè ja ho sap,

jo ho he dit clarament, no estic d’acord amb aquest model

educatiu, però el respect. Una qüestió clau és veure si aquests

centres s’han de concertar i en aquest aspecte hi ha una

sentència judicial que jo acat, perquè jo acat l’estat de dret, hi

ha una LOMCE que a més en aquest moment li dóna suport

absolut. Per tant, jo respect la llei totalment. Que realment

pares i centres vulguin tenir un centre amb aquestes

característiques, cap problema, la qüestió és si s’ha de

concertar. 

Per tant, no hi ha hagut persecució, no hi ha hagut cap tipus

de persecució, la persecució, vostès. Sap quin és l’acte més

emotiu que he fet aquests dies que som conseller?, idò reunir-

me amb els directors de Maó que varen ser expedientats, aquí

sí que realment va ser un expedient i una persecució...

(Alguns aplaudiments)

...nosaltres l’únic que hem fet, l’únic que hem fet simplement,

ha estat acomplir la llei, vostès no varen tramitar aquest

conveni, no hi havia un concert determinat, hi havia una

situació, diguem, alAlegal, i nosaltres ens hem aturat, perquè es

pagava sense un concert concret. I nosaltres, a partir d’aquí sí

que hem concertat i concertarem la primària, d’acord amb el

que hi havia, i sí li vull dir que no concertarem la secundària.

Això li ho vull dir clarament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. Conseller, està d’acord, sí o no, que els pares tenen dret

a triar el tipus d’educació que més els convengui i amb igualtat

de condicions? Una pregunta molt senzilla, sí o no. Està

d’acord amb aquest dret fonamental dels pares?

Perquè si està d’acord amb aquest dret fonamental dels

pares, vostès ha d’estar d’acord també amb els concerts, perquè

els concerts d’aquests colAlegis, efectivament, els pares tenen

dret a poder triar amb condicions d’igualtat un colAlegi públic

o un colAlegi concertat, i no els ha de costar un duro més ni a

uns ni als altres.

Per tant, Sr. Conseller, i permeti'm, jo només li puc dir que

la seva actitud i l’actitud del Govern ha estat totalitària.

(Remor de veus)

Sí, sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Em sap greu dir-li que en aquest cas també vostè ha actuat

de forma sectària, vostè ha perseguit ideològicament aquests

colAlegis, ha perseguit 300 famílies, i açò, en aquesta comunitat

autònoma i en una democràcia consolidada com a Espanya no
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pot tornar passar. Per tant, li agrairia que reconsiderés l’opció

de concertar també la secundària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, el seu temps s’ha esgotat.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Jo no he perseguit ningú, vostè

tal vegada sí, jo no, ni ho faré mai, jo som un demòcrata, un

demòcrata de tota la vida.

Sí senyor, la concertació no és absoluta, vostè ho sap. Miri

la LODE, llegeixi-la, i la concertació té tres condicions: una,

necessitat d’escolarització. Vostè creu que realment al Parc Bit

hi ha necessitat d’escolarització? Vostè sap quins varen ser els

beneficis que els varen als centres del Parc Bit, que es va

concertar prèviament que hi hagués alumnes matriculats? Per

favor, jo crec que a la història s’ha de saber tot.

Per tant, nosaltres l’únic que hem fet ha estat acomplir una

cosa que vostès varen ser incapaços de fer el 2014. Jo em puc

imaginar el que vostè hagués dit si realment hagués estat

govern que hagués deixat un conveni sense tramitar,

m’agradaria sentir-lo en aquest moment.

Per tant, nosaltres hem fet simplement una cosa que vostès

varen ser incapaços de fer en un any i escaig. Nosaltres no

perseguim, Sr. Camps, no perseguim ni perseguirem mai,

simplement, l’únic que realment li vull dir és que la concertació

educativa no és un dret, és un instrument que té l’administració

per fer possible l’escolarització. I per a nosaltres un centre

concertat és un servei públic, cosa que vostès, tant a nivell

d’aquí, com a nivell de Madrid, com a nivell de València, han

pervertit absolutament. Nosaltres creiem en l’escola concertada

com a un servei públic, i aquesta és la nostra filosofia.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 5538/15, presentada pel

diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a neteja de torrents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 5538/15, relativa a neteja de

torrents, que formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat Sr.

Gabriel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, l’altre dia

vaig poder llegir unes declaracions en què vostè deia que estava

molt sorprès per la poca execució que havia trobat en la neteja

de torrents en aquesta comunitat autònoma.

Bé, jo m’imagín que sorprès m’hi vaig quedar jo quan no

vaig ni tan sols doblers, ni vaig trobar projectes, ni vaig trobar

res damunt la taula, però no hi vull entrar, vull anar al futur.

Vostè va trobar tots els projectes aprovats pel consell

d’administració d’ABAQUA, dia 13 de novembre del 2014, i

tots els projectes fets per la Direcció General de Recursos

Hídrics el mes de maig, a punt de licitar.

Per tant, el que preocupa i sorprèn és que, tenint en compte

que ha vengut el període electoral i això ens ha pogut retardar

un mes i mig, sorprèn que quan vostè s’asseu a dirigir aquesta

conselleria, a partir del mes de juliol, a dia d’avui no hagin

estat capaços de treure a concurs tots aquells projectes. N’han

penjat dos a la pàgina web, però no estaven publicats encara

aquesta setmana passada en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears, per tant és com si no hi estiguessin.

Per tant, sorprèn molt que tenint els projectes fets, els

pressuposts aprovats, els torrents en mal estat els quals mai no

estan tot el bé que haurien d’estar; tenint un pressupost

d’1.800.000 euros aprovats, amb totes les actuacions fetes i

amb les partides pressupostàries corresponents, sorprèn molt

que ara vostè vengui i digui: primer, que només en farà

900.000, la qual cosa vol dir que vostè ha trobat que només

n’hi ha d’invertir 900.000, quan ja he dit que li han deixat tot

perfectament..., i en el consell d’administració d’ABAQUA

està perfectament descrit, tot a punt de licitar i treure a concurs.

Per tant, ens sorprèn, ens sorprèn i no sabem què ha passat,

conseller, no sabem què ha passat des del mes de juliol. Jo

me’n puc fer una idea, i és que s’ha torbat a elegir la gent que

ha de dirigir ABAQUA, però si per a vostè això era tan

important i tan interessant vostè havia d’haver posat mà tot

d’una a aquestes feines, i no ho ha fet.

Per tant, Sr. Conseller, em preocupa perquè, segurament,

serà el desembre i encara no haurà pogut començar cap

actuació ni una. I nosaltres havíem fet això el mes d’octubre de

l’any passat perquè precisament no passàs.

La pregunta és molt clara: en quin estat es troben els

projectes de neteja de torrents que li vàrem deixar damunt la

taula a punt de treure a concurs?

Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Company, la seva capacitat de sorpresa o de

sorprendre’m crec que no l’acabaré mai. Miri, Sr. Company,

com vostè bé sap els incendis es planifiquen, es fa feina durant

l’hivern perquè a l’estiu no tenguem incendis. Vostè això ho va

fer bé, va fer el Pla de risc d’inundacions, el tenim en exposició

pública -per cert, convid tots els grups polítics que facin
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alAlegacions i que facin aportacions per millorar aquest pla de

risc d’inundacions, que és el que realment ens importa-, és

vera, tenim aquest pla i el tenim en exposició pública, però

vostè, Sr. Company, em sap greu dir-li, no era 1.800.000, va

deixar 1,5 milions d’euros, dels quals executats 80.000, 1,5

milions d’euros dels quals executats 80.000. N’hi ha, eh!

Per tant, evidentment, quan aquest senyor, arriba a la

conselleria, s’ha de fer un pla de xoc, un pla de xoc per

començar a fer projectes, per treure’ls endavant, per tirar

endavant.

Sí, els torrents estan malament, ho sabem tots; 1,5 milions,

no tocarem voreres, però ens hi hem de posar. I per tant, vàrem

fer aquest pla d’emergència: 716.000 euros a Mallorca; a

Menorca, uns 80.000; a Eivissa, 110.000, i tot, Sr. Company,

amb criteris tècnics. Li dic important, amb criteris tècnics, a

Esporles durant quatre anys no en varen ni un de neteja de

torrent.

I escolti, si vol que li expliqui, varen suspendre el curs, són

com aquells estudiants que no han fet els deures durant el curs,

pel juny ens foten la clatellada i suspenem, però, a partir de

setembre, intentam aprovar. Per això, li dic que hem executat

ja, aquest mes de juliol, agost i setembre, 151.000 euros, amb

intervencions a 13 municipis.

Li dic també que ara aquest mes de setembre, s’inicien

obres a Sa Pobla, Capdepera, Sant Joan i Campanet. Li dic que

ABAQUA licita ja dos projectes: 260.000 euros a Fornalutx i

a Sóller, per a marges, i 266.000 euros a llevant, a Capdepera.

Li dic també que avui sortirà al BOIB, o aquesta setmana,

el projecte de Sa Pobla de 44.000 euros; el projecte de

recollida de residus sòlids urbans a Eivissa, per 60.000 euros,

i el residus sòlids urbans a Menorca, per 60.000 euros, un

projecte de colAlaboració amb gent d’exclusió social el qual

vostè coneix, esper.

I senyor, també li record que la feina..., hem vengut aquí a

fer feina, no a fer demagògia i no fer paperots, per tant li don

l’enhorabona perquè va iniciar aquest pla, l’hem de fer entre

tots, el convid a participar, però entenc que vostè estigui

emprenyat perquè el seu gerent i el seu director general varen

estar firmant a altres àrees fins al darrer minut, però el tema

dels torrents el deixaren abandonat.

No és culpa meva, Sr. Company.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Escolti, és que aquí hi havia

un plurianual, és que en el 2014 vàrem aprovar un plurianual i

hi havia 28.000 euros a haver d’executar en el 2014; 1.424.000

en el 2015 i 412.000 en el 2016, efectivament, Sr. Conseller.

Aquí el problema és que, bé, amb les eleccions que hi ha hagut,

doncs després ens hem dormit una mica conseller, ens hem

dormit un poc.

Ara de què es tracta, Sr. Conseller? Baixar de la parra i

començar a fer feina que és el que necessitam.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Company, el seu temps...

Té la paraula el conseller Sr. Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Company, si vostè va estar a la parra i va executar amb

cinc mesos 80.000 euros, aquest conseller amb dos mesos n’ha

executats 150.000, aquesta és la diferència.

I.10) Pregunta RGE núm. 5540/15, presentada pel

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a Palau de Congressos de

Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 5540/15, relativa a Palau de

Congressos de Palma, que formula el diputat Sr. Álvaro Gijón

i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, quins tràmits ha

realitzat la Conselleria de Turisme per agilitar l’adjudicació de

la gestió del Palau de Congressos de Palma?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

E L  S R .  V IC E P R E SID E N T  I C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, Sr. Diputat, dia 7 d’agost es va produir el consell

d’administració, on es va nomenar el nou gerent, el Sr. Josep

Sintes, i on es va encarregar un informe jurídic sobre

l’expedient d’adjudicació que vostès varen deixar sense

resoldre. I tot d’una que estigui aquest informe, s’espera tenir-

lo al llarg del mes de setembre, o octubre, com a màxim, es

prendrà la decisió definitiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gijón.
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EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, lo de

expediente sin resolver no sé a qué se refiere, porque el

expediente estaba bien terminado y, por una cuestión..., es

curioso porque, hagamos lo que hagamos, siempre lo hacemos

mal, si estamos en funciones y no adjudicamos, lo hemos hecho

mal porque deberíamos de haber adjudicado, pero si estamos

en funciones y adjudicamos, también lo hacemos mal porque

no hemos dejado al equipo de gobierno que entre hacer las

cosas que tendrían que hacer. Por tanto, algo tendrán que hacer

ustedes.

Mire, el gerente del Palacio de Congressos, doctor en

economía, Josep Sintes Vinent, dice que el Palacio de

Congresos deja de ingresar 6 millones al mes por el retraso de

la actividad. Ahora que lo dice él parece que tiene más

credibilidad, aunque lo decíamos nosotros hace bastante

tiempo. Algo habrá que hacer, algo tendrán que hacer.

Ustedes llevan ahora setenta días, el actual equipo de

gobierno del ayuntamiento, que también forma parte de esta

empresa, lleva cién días, y todavía no sabemos exactamente qué

es lo que va a pasar con el Palacio de Congresos. El propio

gerente del Palacio de Congresos dice, en esto ustedes son

maestros de mover las palabras, aboga por la explotación

pública, aunque se pueda dar en concesión su gestión. Es decir,

cuando el Partido Popular adjudica a una empresa privada,

privatizamos, cuando cualquier partido de los que ustedes están

en el Gobierno adjudica, en gestión privada, es una gestión

pública de no se sabe muy bien qué.

Mire, yo no quiero polemizar con esto, ustedes gobiernan

ahora, ustedes son los que tienen que tomar las decisiones, pero

mientras va pasando el tiempo la realidad, y no lo digo yo, lo

dice su gerente, estamos perdiendo dinero. Las obras tenían que

terminar antes de final de año, ya lleva cierto retraso; las obras,

dicho por el gerente, no por nosotros, se van a desviar un 2%.

Yo invito a cualquiera de ustedes de los que van a tener

responsabilidad en las obras, a ver si consiguen que, después de

todos los años que han pasado, esas obras se desvien,

cualquiera de las que ustedes hagan, menos de un 2%. Por

tanto, la gestión no ha sido tan mala.

Pónganlo en marcha, es una necesidad para la ciudad y es

una necesidad para la isla. Por tanto, dejen de marear la perdiz,

decidan, si no quieren a la empresa Barceló no lo hagan, hagan

como lo tengan que hacer, pero no mareen la perdiz, porque los

informes están hechos. No cambien ahora los informes, como

decía el alcalde, vamos a buscar unos externos que digan lo que

nosotros queremos hacer. Los informes están hechos por los

servicios jurídicos del ayuntamiento y por los servicios

jurídicos de la conselleria, por tanto tomen la decisión y

pónganlo en marcha, que es bien necesario.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

E L SR . V IC EP R E S ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí. Qui va deixar el concurs no resolt, perquè varen fer una

licitació amb una valoració caducada, varen ser vostès. Qui

varen ser incapaços durant quatre anys de no adjudicar el Palau

de Congressos varen ser vostès. Abril 2012, concurs declarat

desert; juny 2102, nou concurs no adjudicat; octubre 2013,

concurs declarat desert, i el darrer del 2015. Quatre concursos

en quatre anys sense adjudicar, Sr. Gijón.

A més, per enmig, 24 mesos de suspensió d’obres, de juliol

del 2012 a juliol del 2014, que va costar als ciutadans i

ciutadanes d’aquesta terra 15 milions d’euros en forma

d’indemnitzacions, en total es varen gastar més de 40 milions

d’euros vostès en aquests quatre anys, Sr. Gijón, ha costat als

ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Una infraestructura,

que la meva opinió és que el millor que es podia haver fet el

2011 o el 2012 era desmantellar-la en el moment que encara

era possible, evidentment ara ja no és possible.

Sr. Gijón, el que hem tengut, per tant, ha estat un exemple

absolut de manual d’incompetència en la gestió del Palau de

Congressos. Sembla mentida que vostè em digui que ens

decidim ara, a veure què fem amb el Palau de Congressos, quan

vostès varen estar quatre anys essent incapaços d’acabar les

obres o de desmantellar-les, que era el que s’havia d’haver fet

fa quatre anys, o d’adjudicar en condicions aquest Palau de

Congressos.

Ara, el nou gerent, efectivament, vist l’informe jurídic,

estudiarà les diverses opcions, l’estudiarà el Consorci del Palau

de Congressos i es prendrà la millor opció, perquè, ja que tenim

la infraestructura, ja que ens ha costat als ciutadans i ciutadanes

130 milions d’euros, en traguem el millor profit possible, però

no serà gràcies a la seva incompetent gestió d’aquests passats

quatre anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 5541/15, presentada pel

diputat Sr. Baltasar Damián Picornell i Lladó, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a localització de

les fosses de la Guerra Civil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 5541/15, relativa a

localització de les fosses de la Guerra Civil, que formula el

diputat Sr. Baltasar Damià Picornell i Lladó, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr.

Baltasar Damià Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. En ocasions sembla que la nostra entrada aquí dins ha

fet posar-se les piles a alguns partits que fins ara crec que

només ells tenien la sensació d’haver fet alguna cosa per a la
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recuperació de la memòria històrica. Però des de fora, com a

activista fins ara per aquesta causa i les ciutadanes i ciutadans,

no hem vist el mateix, i ho dic així de clar: no s’ha fet res.

L’anterior govern no l’anomenaré, però els altres, alguns

d’aquests partits continuen tenint representació aquí dins.

Mentre que a Alemanya no queda una esvàstica, aquí a les illes

continuam tenint molts monuments feixistes, com per exemple

el tan polèmic a Palma el monument al Crucero Baleares a la

Plaça de Sa Faixina, i molts més que en podria anomenar.

Anam fent tard, molt tard, senyories, i l’aspecte més urgent

és aturar el patiment de les víctimes, fills, nets i família que

continuen patint una desaparició forçada no aclarida;

continuam encara tenint companys a les voravies de les

carreteres; què dirien vostès si ningú no hagués rescatat el nom

de les històries d’aquells que varen morir en els camps

d’extermini de l’Alemanya nazi? Continuam sense veritat,

justícia i reparació.

Des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears ens

agradaria que la Conselleria de Participació, Transparència i

Cultura ens expliqués quines actuacions es pensen dur a terme

per localitzar les fosses comunes existents a les Illes Balears de

la Guerra Civil espanyol del 1936?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera, Sra. Esperanza Camps.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Gràcies, presidenta. Sr. Picornell, bon dia. Aquesta

consellera té coneixement que el seu grup Podem, MÉS i el

PSOE treballen, juntament, en una proposició de llei al respecte

i que serà aquesta seu, la seu parlamentària, el Parlament, on hi

ha la veu de tots els ciutadans de les Illes Balears, on

s’adoptarà aquesta llei en la qual treballen vostès.

Per tant, estam segurs que vostès, com he dit, que participen

en aquesta redacció d’aquesta llei, estan al dia del treball que

es fa i en quina situació es troba el text legislatiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat Sr. Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Li he fet aquesta pregunta

aquí dins perquè la societat sigui conscient que realment fem

feina per aquest motiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Gràcies, presidenta. Sr. Picornell, és cert, la consellera de

Participació, Transparència i Cultura també comparteix aquesta

necessitat de fer aquest acte de justícia i de localitzar aquestes

fosses, entre d’altres coses perquè hem d’acomplir una llei, la

Llei 52/2007. Però sobretot, i com vostè deia, i com supòs que

és..., bono, de creença general, hem de facilitar als familiars

dels desapareguts durant i després de la guerra d’Espanya una

pau i un consol que cerquen des de fa més de setanta anys.

Aquestes persones, com vostè ha dit, es mereixen, tenen el

dret que els puguem dir on són les restes dels seus familiars.

Cada enterrament a una cuneta o a un pou enmig del camp és

una ferida contra la dignitat de tots nosaltres i l’hem de poder

tancar, és cert. És un acte de justícia poder dir, d’una vegada

per totes, a un colAlectiu de ciutadans de les Illes Balears, on

són les restes dels seus familiars.

Amb tot, com vostè sap, cercar i exhumar les fosses

comunes no és una tasca pròpia de les famílies, ni tan sols de

les associacions, sinó que tal vegada pensam que ha de ser una

feina de la Fiscalia, perquè parlam de persones assassinades.

Vostè coneix de primera mà, Sr. Picornell, que és un

compromís del Govern dur endavant aquesta llei i sap també

que és un tema delicat, s’ha de fer per passes, per exemple

s’han de localitzar, s’han d’identificar els desapareguts, s’ha de

colAlaborar, s’ha de fer un mapa, s’ha de procurar la preservació

dels llocs on es localitzin i, lamentablement, sabem que en

alguns casos aquestes restes no es podran recuperar.

Ens consta també que s’ha elaborat ja un mapa de fosses a

Mallorca, Eivissa i Formentera i ens consta que a l’any 2012

aquest parlament va rebre aquest mapa, però va quedar amagat

dins un calaix.

I aprofit ara per demanar la colAlaboració al Partit Popular,

perquè se sumi a aquesta llei que s’elabora. I supòs que els

ciutadans de les Illes Balears ens ho agrairan a tots, perquè ja

és hora de donar pau a les famílies que ho necessiten.

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5543/15, presentada per la

diputada Sra. María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a memòries

anuals del Consell Consultiu de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 5543/15, relativa a memòries

anuals del Consell Consultiu de les Illes Balears, que formula

la diputada Sra. María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la diputada

Sra. María Montserrat Seijas i Patiño.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sra. Presidenta, señores diputados, señoras diputadas, el

Consejo Consultivo es un órgano extremadamente importante

para el funcionamiento de la comunidad autónoma. Durante las

pasadas legislaturas ha tenido un papel importante en

decisiones extremadamente polémicas, desde la adjudicación

de Son Espases hasta los dictámenes sobre el TIL o la Llei de

símbols. Compartimos la necesidad de tener que reformar el

órgano en profundidad, al igual que los partidos que sostienen

el Gobierno, y consideramos que la reforma de la ley de este

órgano debe recoger un replanteamiento general de la

institución y no un mero lavado de cara.

Hemos acudido a la página web de la institución y

comprobamos que sólo está publicada la memoria completa del

órgano hasta el año 2012. No tenemos acceso a las memorias

del órgano de los dos últimos años. Sería temerario plantear

una reforma de la institución sin conocer en profundidad su

funcionamiento y sobre todo lo que se ha hecho y qué ha

costado durante los dos últimos años. Pretendemos conocer si

la no publicación de la memoria es una omisión electrónica o

si por el contrario es que el órgano ha incumplido con el

mandato legal que tiene encomendado, y en concreto el artículo

20 del Consell Consultiu. Consideramos que sería muy grave

en el caso de que no hubiera depositado sus últimas memorias

en la Presidencia del Govern, sería paradójico que un órgano

dedicado a velar por la legalidad la estuviera vulnerando e

incumpliese su propia ley de creación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència, Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, gràcies per

aquesta pregunta, i sí que li puc confirmar, tal com vostè

intueix, que efectivament les memòries d’actuació

corresponents als exercicis 2013 i 2014 no han estat lliurades

encara a la Presidència de les Illes Balears i imagín que tampoc

a la Mesa d’aquest parlament, tal com estableix l’article 20 de

la Llei 5/2010.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Seijas, vol fer ús de la paraula? Té la paraula.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Pues desde este grupo parlamentario se insta al conseller de

Presidencia que reclame donde corresponda para que estas

memorias estén al alcance de todos los ciudadanos y de estos

diputados.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Compartesc, evidentment,

al seva preocupació i la reflexió sobre el que és i la importància

que té el Consell Consultiu, i de fet en el mateix moment en què

vam rebre la seva pregunta ens vam adreçar directament al

Consell Consultiu; ens han respost, tal vegada, en dues

qüestions: la primera, d’una banda, és el fet que tenen la

intenció de fer l’aprovació de manera immediata, tant de la

memòria 2013 com de la de 2014, i a la vegada també ja hem

rebut, amb registre d’entrada d’ahir, en el Govern de les Illes

Balears, petició de reunió amb la Presidència del Govern de les

Illes per tal de poder-li entregar, poder fer entrega d’aquestes

dues..., de la memòria d’aquestes dues anualitats, que és la

passa prèvia perquè després puguin ser publicades a la pàgina

web. Per tant jo imagín que en unes poques setmanes aquesta

informació estarà a disposició de qualsevol ciutadà, i

evidentment ajudarà, sense cap tipus de dubte, fer una passa

més a favor de la transparència de totes les institucions.

Moltes gràcies.

I.13)  Pregunta RGE núm. 5544/15, presentada pel

diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política de

gestió de la ràdio i la televisió públiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 5544/15, relativa a política

de gestió de la ràdio i la televisió públiques, que formula el

diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Alberto

Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

Sra. Camps, aquest parlament de canvi, de majoria progressista,

per primera vegada a la història d’aquesta comunitat s’enfronta

al repte de modificar estructures viciades, corcades, diria jo, de

l’administració balear. Una d’elles és la nostra televisió

autonòmica, IB3, violada i pervertida legislatura rere

legislatura, que fa que una bona part de la nostra societat es

qüestioni la seva continuïtat. Amb aquest nou govern s’ha obert

la possibilitat de transformar IB3 en un veritable servei públic

que permeti cohesionar el nostre territori, oferir informació

veraç, proporcionar continguts que cerquin noves audiències a

través de les noves formes de consum audiovisual i ens faci

sentir orgullosos, d’una vegada, de la seva existència.

Aquestes darreres setmanes sí que hem vist com a altres

llocs, com Extremadura, es convocava un concurs públic per a

l’elecció de la seva direcció general, o com a la Comunitat

Valenciana s’obria un fòrum de debat sobre el futur de Canal

9 -sabem que allà la situació és molt més complexa, encara. 

Des de la primera reunió que vam tenir els diferents grups,

perquè aquesta pregunta va també perquè els grups també en

prenguin nota, Podem va proposar dues qüestions: la creació

d’una figura d’interlocució des del Govern amb els treballadors
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per mantenir-los informats de qualsevol novetat, i l’inici d’un

debat transparent, obert, sobre el nou model de televisió

pública. Cap de les dues no han arribat, hem abandonat els

treballadors i no se sap quan iniciarem el debat, ni tan sols

sembla clar si aquest debat serà com un programa en directe o

si senzillament serà censurat a la població.

Per tant, com que sé que vostè està en contra de la censura,

li faig aquesta pregunta destinada no només a vostè sinó, com

deia, a la resta de grups, però a vostè principalment com a

consellera de Transparència: quins són els plans del Govern per

a la televisió i la ràdio públiques de les Illes Balears? Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Esperança Camps.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Gràcies, presidenta. Vostè i jo parlam el mateix idioma,

televisiu en aquest cas, eh? Per tant em sembla que totes les

coses que vostè ha dit les podríem compartir, podríem parlar de

model de radiotelevisió, és a dir, podríem també establir aquest

debat que vostè demana, però per definir aquest nou model, per

establir aquest nou model de radiotelevisió, per establir aquest

debat, per obrir aquest meló, primer la radiotelevisió pública

que tenim ara ha de funcionar, i perquè funcioni primer aquest

parlament, els grups parlamentaris de la majoria d’aquest

parlament s’ha de posar d’acord per poder triar la persona que

l’hagi de dirigir. Una volta la tinguem en marxa, una volta

funcioni, podrem obrir tots els debats que vostè vulgui, seguint

el model de debat valencià o el model extremeny, o ens podem

inventar nosaltres un debat, però primer l’hem de posar en

marxa, hem de fer que els ciutadans obrin la televisió,

encenguin la ràdio, i vegin una televisió que els representi. De

moment, encara no, i vostès s’han de posar d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, té la paraula.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sra. Camps, és evident que els grups ens hem de posar

d’acord, però crec que això no és incompatible amb el fet que

es pugui obrir el debat, obert -ja ho dèiem- amb el sector

cultural, amb el sector audiovisual i també amb professionals

independents de la nostra comunitat. Crec que és totalment

compatible.

Vostè coneix bé el que suposa treballar a una televisió

pública sota censura en temps democràtics, i he de recordar-li

la fatiga que suposa per a un treballador de la comunicació

treballar en un mitjà que no respecta la dignitat de la seva

professió, i això encara continua passant, d’aquí la gravetat de

la situació. 

Per tant li preg que posi tots els mitjans a la seva disposició

perquè s’iniciï un debat públic amb tots els actors que

intervindran en la creació de la nova IB3...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, el seu temps s’ha esgotat.

EL SR. JARABO I VICENTE:

...i tenguin la sensació de ser escoltats.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Gràcies, presidenta. Sr. Jarabo, aquest debat, l’estam fent,

és a dir, mentre estam... Sí, d’acord, no hem convocat

públicament un debat, però estam parlant de televisió, estam

parlant de ràdio, estam treballant perquè els treballadors de la

Radiotelevisió pública de les Illes Balears se sentin que van un

treball digne, com vostè diu. És molt dur treballar a un mitjà on

se censura; vostè ho sap, jo ho sé i els treballadors ho saben.

Aquesta consellera s’ha reunit amb els treballadors i els ha dit

el que estam fent, els ha explicat els seus plans... 

El debat l’hem d’obrir, és cert; hi ha de participar el sector

audiovisual de les Illes Balears, que és un dels sectors molt

importants, és un motor econòmic, nosaltres el consideram un

motor econòmic de les Illes Balears; hi ha d’intervenir també

gent de la universitat, gent que en sap, gent que ens podrà dir

cap on ha d’anar la radiotelevisió pública en el segle XXI,

perquè ja no parlam només d’ones hertzianes, parlam de

multiplataforma... Tot açò ho hem de fer, però com li dic el

primer que hem de fer és que la ràdio i la televisió que tenim

ara, que funcionen, estiguin normalitzades. Una de les primeres

passes que hem fet, per exemple, ha estat aconseguir un

compromís de l’actual director de la radiotelevisió pública de

normalitzar la llengua en què parla la radiotelevisió pública. Sí,

era una cosa que fins ara no s’havia aconseguit, i a poc a poc

anam fent aquestes passes, a la vegada que esperem que vostès,

des del Parlament, aconsegueixin per fi canviar la direcció. 

Açò ha estat un pegat que hi hem posat i ho sabem; la

direcció de radiotelevisió s’ha de canviar, i la radiotelevisió ha

de començar a funcionar, i a partir d’aquí obrirem aquest debat,

obrirem aquest meló i... Sí, d’acord, moltes gràcies.
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I.14) Pregunta RGE núm. 5548/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a depuradores d’aigües.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 5548/15, relativa a

depuradores d’aigües, que formula la diputada Sra. Olga

Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la

diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Ésta será la tercera oportunidad

para el pacte. ¿Cómo piensa solucionar el Govern los

problemas de las depuradoras de aguas de las Islas Baleares?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, bàsicament les

depuradores de les Illes Balears tenen cinc problemes, per ser

curts i (...). Tendríem l’obsolescència, és a dir, la majoria de

depuradores tenen més de 20 anys, això és un fet, la més antiga

estaríem parlant del 86; estan infradimensionades, evidentment

aquestes depuradores es varen pensar per a una població d’un

moment donat; i un altre problema: moltes xarxes dels nostres

municipis mesclen les pluvials amb les aigües de sanejament.

A més hem d’afegir la pressió de l’estiu, en què moltes d’elles

passen a multiplicar per 20 el seu cabal; i a més tenim una falta

de manteniment endèmica, és a dir, aquestes depuradores estan

sota pressió i per tant el manteniment a tots, és igual, a tots els

equips de govern ha patit. 

Han patit aquestes infraestructures i a més aquest estiu hem

afegit a aquests problemes un problema de gestió de fangs i uns

abocaments a segons quines infraestructures de lixiviats que

ens han provocat desordres en els sistemes de gestions (...). Per

tant hi ha un pla a vuit anys on es preveuen inversions de

remodelació, ampliació, noves estacions i millora de

manteniment. La xifra que es valora amb l’aportació tant del

ministeri com d’aquesta comunitat en aquest pla a vuit anys

vista seria una inversió d’uns 238 milions d’euros.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, Sr. Conseller, a mí me gustaría que fuera más explícito

porque, bueno, en primer lugar en Ibiza tenemos graves

problemas, como usted ha dicho, en la gestión de la eliminación

de los lodos, y los lodos solamente hay dos maneras de

eliminarlos: con una planta de compostaje y una granja agrícola

para poder utilizar los abonos, o bien utilizarlos como..., o sea,

pasarlos a residuos sólidos y verterlos en vertederos. En Ibiza

no se está haciendo ni una cosa ni la otra; de hecho hoy por hoy

en Ibiza los lodos siguen en las balsas de depuradoras porque

no saben dónde dejarlos creando unos olores nauseabundos e

irritantes. De hecho desde aquí queremos dar voz al hartazgo

de los vecinos de Santa Eulalia, que llevan desde mayo

sufriendo un aire irrespirable y pidiendo soluciones al Govern.

¿Qué soluciones va dar a corto plazo a estos vecinos?

Segundo: también tenemos la inexistencia de controles

rigurosos de las aguas residuales de las industrias. De nada nos

sirve tener una planta de compostaje o espacios en vertederos

si resulta que los lodos que se generan son altamente tóxicos

con elevados metales pesados, como ha ocurrido en Ferreries,

donde 8.700 toneladas de lodos han tenido que ser..., o se está

buscando un sitio para dejarlos, con lo que cuesta esto al

contribuyente. De nada nos sirve una nueva depuradora si las

aguas residuales industriales no están analizadas antes de llegar

a la depuradora. Des de Ciudadanos queremos una instalación

de arquetas en la red de salidas de aguas industriales para que

se puedan realizar esos controles. Recuerden que las

depuradoras depuran materia orgánica y no materiales tóxicos.

También, en tercer lugar, nos gustaría que nos dijera

exactamente si van realmente a separar las aguas pluviales de

las aguas fecales para que los aliviaderos sí que tengan

únicamente las aguas pluviales, y que digan si van a hacerlo y

en qué depuradoras.

En cuarto lugar, todas las depuradoras deben tener un

sistema terciario para que el vertido de aguas residuales, de

aguas depuradas a los torrentes tengan una depuración óptima,

y que todos los municipios además puedan utilizar esas aguas

depuradas para funciones urbanas.

Y ya en quinto y último lugar son importantísimos los

emisarios. Los emisarios tienen muchísimas fugas y cada vez

que hay un vertido pues se aboca en las playas; por ejemplo nos

gustaría decir si el emisario de Talamanca al final se va a

arreglar o no se va a arreglar. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregam als senyors diputats i diputades i als assistents que

per favor mantenguin els mòbils en silenci. Gràcies.

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, gràcies per l’oportunitat

que em dóna d’explicar un poc l’estat de les depuradores. De

les 56 que tenim a Mallorca consideraríem que a 25 estam

aconseguint els rendiments esperats o rendiments òptims.

L’Estat ara mateix està fent unes inversions a Can Picafort; la

comunitat autònoma està executant les obre d’Andratx; també

(...) estan executant obres a Sant Joan, Binissalem i Santa

Eugènia. 
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A Menorca, com bé vostè ha dit, Ferreries és un repte; han

arribat metalls pesants, tenim ara mateix la construcció en

marxa d’aquest planta, i evidentment el tractament d’aquests

llots contaminats per material pesant és una de les dificultats

que té. També li he de dir que a Ciutadella nord ens falta la

meitat de l’emissari submarí, que les tempestes se’l varen

endur, i a Maó Es Castell tenim un problema en tractaments de

matèria orgànica. Així també tenim que l’Estat ens està fent la

depuradora d’Addaia que està prevista. A Eivissa, com també

vostè ha dit, també és allà on hem tengut més dificultats; de les

onze estacions depuradores que tenim, en tenim nou en

funcionament. 

És veritat el problema dels fangs. El Pla director sectorial

d’Eivissa preveu una compostadora per tractar aquests fangs.

A Mallorca es dóna a TIRME, a Menorca s’escampen als

camps per a adobament agrícola. A Eivissa no tenim

infraestructura, i mentre no es té la infraestructura s’ha de fer

l’abocament al camp; en període electoral, abans i després,

aquests llots no s’ha abocat i això ha generat que els rendiments

que teníem siguin molt pitjors del que voldríem desitjar. A

Santa Eulària, que potser és l’estació que ara mateix està

depurant pitjor, amb diferència, a Eivissa, l’Estat té prevista

una ampliació que esper que surti a licitació properament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha esgotat.

I.15) Pregunta RGE núm. 5545/15, presentada pel

diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

tributs que apujarà el Govern.

Quinzena pregunta, RGE núm. 5545/15, relativa a tributs

que apujarà el Govern, que formula el diputat Sr. Jaume Font

i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS. Té la paraula el diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats,

Molt Hble. Presidenta de la comunitat, vostè reconeixia la

setmana passada a una pregunta que va fer El Pi que el Govern

deu 8.995 milions d’euros. Vostè també deia que tendríem un

pressupost sobre uns 4.000 milions d’euros. Dit això el que és

evident és que la situació econòmica que tenen les Illes Balears

té un nom, i és que estam en fallida. Si fóssim una empresa

privada hauríem tancat fa estona.

Fa deu dies vostè feia unes declaracions a EFE en què deia

que no volia fer més retallades. Hi estam d’acord, però deia

també que la pujada d’impostos que pensen fer no bastaria, no

bastaria -ecotaxa, pujada d’impostos- no bastaria per complir

el dèficit i que a la vegada faltarien doblers per quadrar el

pressupost. 

Bé, davant això ens agradaria que ens aclarís quins són els

tributs que pensa apujar per a aquests pressupostos de l’any

2016.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluc Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, la setmana passada, com

vostè feia referència, parlàrem una mica de la delicada situació

dels comptes públics, i efectivament el deute que tenim és de

8.995 milions d’euros, un dèficit absolutament disparat i un

ofec per part del Govern d’Espanya i del ministre Montoro, que

ens fa fer un pressupost l’any 2016 amb un 0,3% de dèficit,

cosa que és absolutament incomplible si volem donar els

serveis que es mereixen els ciutadans d’aquesta comunitat

autònoma.

La primera exigència és aconseguir més recursos d’allà on

són, i són al Govern d’Espanya i són a BrusselAles; en els dos

fronts estam fent feina des del minut 1 aquest govern que ha

començat a caminar només fa 70 dies, i el nostre marge de tenir

més ingressos via recaptació pròpia vostè sap que és petit, però

així i tot nosaltres volem ser corresponsables i per tant tenim

clar que gravarem a qui més té per poder redistribuir millor la

riquesa que puguem generar entre tots. Estam treballant en els

pressuposts per a l’any 2016, tant la part d’ingressos com la

part de despesa. Està decidit complir els acords de

governabilitat, que són públics, i per tant previst recaptar més

via impost de patrimoni, via impost de successions i donacions

augmentant la progressivitat, via impost de transmissions

patrimonials i actes jurídics documentats també incrementant

la progressivitat creant un nou tram, i en el tram autonòmic de

l’IRPF implantar una progressivitat en els trams alts de renda,

igual que implantar un impost turístic en aquesta comunitat

autònoma, igual que s’estudia la creació d’algun altre possible

impost propi.

Una qüestió que és important, i vull fer rellevància avui en

aquesta pregunta que vostè em fa, és que el Govern també està

treballant en un ambiciós pla contra el frau fiscal per a l’any

2016, perquè el que no pot passar a una societat que està patint

i que hi ha molts de ciutadans que estan patint és que alguns no

compleixin la llei i a més siguin amnistiats.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.

Presidenta del Govern, miri, El Pi està en contra que es pugin

imposts. Aquesta crisi qui l’ha aguantada és la classe mitja, i

qui l’ha patida molt, molt, molt, és la classe treballadora. Però

si s’ha tapat forats ha estat perquè la classe mitja paga, perquè

els grans empresaris, els que tenen molts de doblers, tenen això

que es diuen SICAV i paguen molt poc. Però ens preocupa que

quan parlam de pujar a les rendes altes saber a partir d’on,

perquè si els pugen a segons quins llocs, que ha estat gent

professionals liberals, petits i mitjans empresaris que han
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mantingut els seus treballadors i no han tancat i estan fixos a

casa seva i el que fan en aquests moments, que s’han hagut de

aprovisionar amb pòlisses, amb préstecs, si en aquest moment

que sembla que pot repuntar, sembla que pot repuntar, eh?, no

és que hagi repuntat encara, pot ser que hagi repuntat per als

grossos, per a les grans bosses de doblers, però per a un petit

empresari de Balears no ha repuntat encara; si a aquests els

apujam els impostos el que farem és aturar el possible

creixement d’aquesta terra, he de dir-los que no torni ser

aquesta pujada d’impostos una càrrega per a les petites i les

mitjanes empreses o les rendes aquestes de treballadors que

s’ho han lluitat i són els que han pagat la crisi, si no El Pi no

podrà donar suport als pressupostos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Compartesc amb vostè, Sr. Font,

que la política fiscal del Govern d’Espanya és absolutament

terrorífica i, efectivament, es graven les rendes de treball i no

les rendes de capital quan hauria de ser absolutament al

contrari.

Nosaltres volem fer front als compromisos que hem adquirit

com a govern de les Illes Balears i, per tant, revertir el

pressupost públic d’una forma molt més equitativa socialment

i per tant, afavorir els més febles i garantir drets socials als

ciutadans i volem tocar les rendes més elevades. Aquest és el

nostre compromís. 

Som conscients que qui ha pagat la factura de la crisi és la

classe treballadora i la classe mitjana d’aquest país i nosaltres

volem intentar que contribueixi més qui més té i que a més els

turistes siguin solidaris amb una destinació turística com la

nostra perquè pugui garantir més ocupació, més estable i més

quantitat d’ocupació. Aquest és el nostre plantejament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

I.16) Pregunta RGE núm. 5539/15, presentada per la

diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo del Grup

Parlamentari Popular, relativa a política tributària del

Govern.

Setzena pregunta, RGE núm. 5539/15, relativa a política

tributària del Govern, que formula la Sra. Margarita Prohens i

Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.

Margarita Prohens i Rigo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Presidenta del Govern, vostè

vol apujar els imposts als ciutadans de les Illes Balears, ja ho

va anunciar a la seva investidura, és una de les seves prioritats,

la manera de finançar els somnis d’un govern on cada conseller

fa anuncis estrella per penjar la medalla que correspon a la seva

quota de partit. Repeteixen els mateixos errors del passat en

una situació econòmica que, si bé bastant millor que la que ens

varen deixar vostès, requereix d’un govern responsable.

És una obvietat que la situació econòmica ha millorat en els

darrers quatre anys del Partit Popular i ho diuen entitats com

(...) que xifren el creixement econòmic en un 3% en el primer

semestre, de la recessió al creixement, de la destrucció de llocs

de feina a la creació, gràcies a l’esforç de famílies, autònoms i

petites empreses que han demostrat una vegada més la seva

fortalesa, per què els vol castigar ara? Creu que amb aquest

augment d’imposts incentivarà aquesta reactivació econòmica?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, nosaltres no apujam...,

per què volem o per què deim haurem d'apujar, tocar algun

tram d’impost que afecti les classes més altes d’aquesta

comunitat autònoma? Per una qüestió de justícia social, Sra.

Prohens.

Segona qüestió, per què volem ingressar més?, que aquest

és el debat que hauríem de tenir. Nosaltres volem ingressar més

per atendre les persones més vulnerables, volem posar una

renda social a l’any 2016, per això hem d’ingressar més, Sra.

Prohens; volem garantir als ciutadans el dret a una educació

pública de qualitat i a una sanitat universal i gratuïta a aquesta

comunitat autònoma; volem millorar el nostre motor de

creixement econòmic que és el turisme, perquè pugui crear més

ocupació per als ciutadans d’aquestes illes amb salaris més

dignes i que sigui més estable. 

En definitiva, la nostra prioritat, Sra. Prohens -i entenc que

vostè no ho entengui-, són les persones, els ciutadans i les

ciutadanes que viuen en aquestes illes i per això treballam amb

el millor pressupost possible per a l’any 2016, malgrat les

dificultats que ens comporta el Sr. Rajoy.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, vostè està en tot el

dret d'apujar imposts, però no cerqui excuses per enganar els

ciutadans. És fals que vostè no tengui doblers per pagar

nòmines; és fals que no hi hagi pressupost per pagar la carrera

professional als funcionaris i metges; és fals que vostès gastin

manco en alts càrrecs; és fals que el deute pujàs més que mai la

passada legislatura, 1.700 milions d’euros front als 3.900 que

ens varen deixar els seus dèficits; és fals que les mesures de

contenció del Partit Popular no servissin per a res, és cert que
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devem 8.900 milions d’euros, però continuant amb el ritme que

ens havien deixat vostès haguéssim arribat als 11.000 milions.

No cerqui excuses, vostè vol apujar els imposts perquè hi

creu, no per gastar manco, ho ha dit, sinó per gastar millor, per

gastar més, deim nosaltres, per això també necessita més

dèficit, per gastar més.

I ens diu que està ofegada a l’hora que anuncia la creació

d’una facultat de medecina per a l’any que ve. Tot molt

coherent, Sra. Armengol.

Sra. Presidenta, no ens vengui que vol fer ara de Robin

Hood, tots sabem que l'augment d’imposts afecta sempre les

classes mitjanes, les empreses i els autònoms, a diferència

d’altres moments en què les dificultats eren, cregui’m, bastant

més difícils, Sra. Armengol, vostès a dia d’avui sí que poden

pagar, per exemple, els proveïdors, 750 dies ens vàrem trobar

nosaltres, a 45 els paguen vostès ara.

Ara no és el moment de frenar l’economia, ara no és el

moment d’ofegar aquella classe mitjana de la qual es va oblidar

en el seu discurs d’investidura. Una pujada d’impostos sense

mesures de contenció, una pujada d’impostos sense priorització

que no servirà per a res.

Repensi-ho, no faci bona aquella frase que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, el seu temps s’ha esgotat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Sra. Prohens...

Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. No sé si ho ha escoltat, la

priorització del Govern és molt clara, és atendre els més febles,

és garantir drets socials i és intentar revertir una situació

econòmica que ens han deixat i que no és bona, Sra. Prohens,

però vostè pertany al partit que ha governat quatre anys a

aquesta comunitat autònoma i que encara governa a Espanya,

un partit que ha fet de les retallades i l’austeritat als més febles

el seu dogma de fe i que ha fet una pujada d’imposts

indiscriminada a la classe mitjana i treballadora, el partit que ha

apujar més de cinquanta imposts en l’àmbit estatal i, entre

aquests, la pujada de l’IVA turístic, la pujada de l’IVA cultural,

on era, Sra. Prohens, vostè quan tot això succeïa?, entre elles

les mesures que han pres vostès és amnistiar els defraudadors

-li he treure la ignominiosa situació del Sr. Rato i de tants

d’altres en què ens ha situat el Partit Popular?-, i què han fet

aquí, Sra. Prohens, durant aquests quatre anys?, ha augmentat

l’impost de patrimoni, vostè ho ha votat a favor, l’impost sobre

hidrocarburs, el cànons de sanejament i un llarg etcètera, tots,

fins al ridícul d’ara bonificam l’impost de patrimoni, ara el

posam, ara el llevam, ara el posam fins a posam un impost verd,

després com que no ens convé tallam el cap al vicepresident i

no el posam, aquesta és la seva política fiscal, per tant, no ens

doni lliçons de fiscalitat.

Nosaltres feim, governam de forma seriosa, per atendre els

compromisos amb els ciutadans, què feim?, el primer, el més

gros: anar a Madrid a reclamar allò que ens toca, ens

acompanyen, Sra. Prohens?, perquè encara no l’he vists

reclamant el gros, que és el finançament que té el Govern

d’Espanya.

Segona, gravar els que més tenen, no com vostès: classe

mitjana i classe treballadora, no, no, els que més tenen,

perseguir els defraudadors, farem un pla contra el frau fiscal i

pensam recaptar 10 milions d’euros l’any que ve perquè vostès

varen llevar la capacitat inspectora, Sra. Prohens. 

Això és el que va fer el Partit Popular, nosaltres pensam fer

tot el contrari.

Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 4336/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa

del Govern i inici del curs escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam amb el segon punt de l’ordre del dia que

correspon al debat de la InterpelAlació RGE núm. 4336/15,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política

educativa del Govern i inici del curs escolar.

Té la paraula el Sr. Miquel Vidal, per un temps de deu

minuts. Té la paraula.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta interpelAlació, senyores

diputades i senyors diputats, ve motivada després de la lectura

dels programes electorals dels diferents grups polítics que

formen el Govern o bé donen suport al Govern.

L’educació ens preocupa i molt i crec que se n’ha de parlar.

Quan he agafat el programa electoral de Podemos he quedat

amb els pèls de punta perquè el vostre programa en matèria

d’educació es resumeix, com diríem a Mallorca, en un forc. Un

forc, Sra. Presidenta, li podria dir que és la unitat d'amidament

inferior al pam, un pam és la distància que hi ha entre el dit

gros i el dit menut o petit, i un forc és la distància que hi ha

entre el dit gros i el dit mitjà.  Si agafam el programa electoral

de Podemos en un forc ens hi cap tot el que han de dir

d’educació, sense analitzar llavors punt per punt, que ja hi

entrarem.

En canvi, el seu programa, Sra. Presidenta, en moltes de

coses m’agrada, un programa educatiu extens, un programa que

té vuit pàgines, que té 28 propostes, que hi han fet feina a

l’hora de fer el programa. Amb segons quines estarem d’acord,

a segons quines altres ens oposarem, és lògic, però en el seu

programa parlen d’una cosa que m’agrada molt, parlen de

reformes profundes i consensuades. A nosaltres, Sra.

Presidenta, ens agrada el consens de feina, hi volem ser. Quan
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vulgui consensuar propostes d’educació sempre ens asseurem

a parlar i farem tot el possible per arribar a acords.

El Grup MÉS també presenta un projecte d’educació basat

en 68 punts, extens, treballat, empren la paraula “consens”,

sàpiguen que amb els consensos, sobretot en matèria

d’educació, hi serem. Ho diré diverses vegades: no em sembla

normal que quan s’està governant es facin lleis perquè al

mateix temps que s’estan aprovant, els altres membres

d’aquesta cambra aixequin el dit dient d’aquí quatre anys quan

nosaltres governem, o d’aquí tres anys o d’aquí dos, retirarem

aquesta llei. Els ciutadans no volen sentir això, Sr. Conseller,

volen pactes i volen fer lleis que tenguin una durada i una

eficiència que es pugui veure i palpar. Per tant, en tots aquests

pactes que afecten l’educació, ens hi trobarà. 

I, Sr. Conseller, aquí, analitzant aquests programes, la

pregunta que em faig és: quina educació, quin programa

aplicaran?, quina educació volen per als nostres fills?

Li diré, Sr. Conseller, quan començam val la pena recordar

que tenim una vaga indefinida convocada, com ho tenim això,

conseller?

Si les camisetes verdes eren per protestar en contra de les

polítiques del PP, ho entenc, en dos minuts ho pot tenir

arreglat, però resulta que les camisetes verdes diuen ara a través

de l’Assemblea de Docents, que són per una educació de

qualitat, vostès podran posar l’educació de qualitat en dos dies

o es continuaran duent les camisetes verdes fins que no

s’aconsegueixi una educació de qualitat?

Segons l’Assemblea aquesta educació de qualitat, aquesta

educació digna, empren la paraula, la dignitat quan es guanya?,

quan guanyam els polítics dignitat?, quan podem separar la

palla del gra?, quan podem separar, Sr. Conseller, una acció

política front a una acció administrativa?

A més, aquest color verd s’ha fet extensiu, que em vaig

quedar amb la boca oberta dimarts passat, als que donen suport

al seu govern, que és la gent de Podemos, i aquests -li ho

promet, Sr. Conseller- no sé per què duien el color verd, no sé

si volien una educació digna o una educació de qualitat o

simplement que els miràssim i els admiràssim amb aquestes

camisetes.

Abans d’entrar al programa electoral, una reflexió, pel que

s’ha comentat avui matí. Ens titlla de sectaris, ens titllam de

sectaris en relació amb el colAlegi La Salle de Maó, vostè creu

que és necessari llevar un consens a batxiller, que evidentment

no hi està obligat, quan al llarg d’aquesta intervenció podrem

analitzar partides de doblers que s’inverteixen o es gasten en

altres llocs?, i és necessari que en tot Menorca no hi pugui una

opció de batxiller concertada?, legalment no li toca, però pensi-

ho, això és afavorir la llibertat d’educació?, això és afavorir

tots els sentiments que tenen els pares i mares d’alumnes que

puguin triar si el volen públic o concertat?, arribarem a l’escola

pública i concertada, perquè vostè diu que vol una escola

concertada al servei públic, els altres diuen que no volen

escoles concertades, com ens ho menjarem això, conseller?, en

tendrem, de concertades?, no en tendrem?, les tendrem al servei

públic? Ho veig difícil, però miri, pregunta fàcil per resoldre:

escola concertada, sí o no?

Sr. Conseller, 163.900 alumnes no universitaris, 15.538

docents és molta gent per no tenir rumb, per això creim

important tenir un programa i veure quines són les seves línies

d’actuació. Quan s’executa un programa qualsevol, en aquest

cas estam parlant d’un programa polític educatiu, la gent el pot

criticar i hi pot participar, es camina per un camí amb el qual

unes persones estaran d’acord i unes altres no, millorarà o no

millorarà, però almanco hi haurà opinió.

La meva pregunta és: no tenir programa, com és el moment

d’ara, on ens du?, quin és el programa que aplicaran de cara al

curs que ve?, el de Podemos?, el seu?, el de MÉS?, un que no

sigui cap dels tres? Si és per aconseguir coses positives per a

tots els nostres fills ens hi trobarà, segur que sí.

Quan estic parlant de programa i veig aquest guirigall de

programes estic pensant en un líder polític seu de ja fa molt de

temps: el professor Tierno Galván de Madrid, se’n recorda?

Era un bon polític i tenia unes manifestacions adesiara que ens

feien riure a tots, sobretot aquella que va dir los programas

están para no cumplirse. M’agradaria que vostès agafin del

doctor Tierno Galván moltes de coses, però no agafin aquesta

perquè a nosaltres ens ha agradat sempre complir els

programes, ens ha agradat sempre saber on som, rectificar quan

hem de rectificar, però empènyer quan hem d’empènyer.

Facem una volta pels programes i entendrem la nostra

preocupació. Estam d’acord amb el punt 62 del programa de

MÉS, per a un pacte per l’educació, o amb el 68, per una llei

d’educació amb diàleg i consens, ens agraden com he dit abans

el diàleg i el consens. Podemos, en canvi, un dels seus punts és

derogarem el TIL punt a part i final de la frase, bé, això està

fent, i ara què?, sense TIL on anam?, què tenim?, què aplicam?,

cap on volem anar?

Al vostre punt 24 deis que voleu una facultat de medecina,

medecina sí o medecina no, no opinam en aquest moment,

possiblement estiguéssim a favor de la facultat de medecina,

però, la presidenta -és un exemple- a la lliçó inaugural del curs

de la Universitat de les Illes Balears va dir que volia una

facultat de medecina, som conscients que una facultat de

medicina ben dotada -i són estudis fets de fa cinc o sis mesos-

val aproximadament 6 milions d’euros?, la presidenta va dir

que sí a una gran biblioteca a la Universitat, una gran biblioteca

a la Universitat sabem que si està ben dotada se’n va a 8

milions d’euros; la presidenta va dir que sí a les inversions de

la mitjana estatal per a alumnes a la Universitat, sabem que

aquesta inversió és de 140 euros aproximadament, la que

nosaltres estam aplicant ara és de 140 euros, si hi ha 13.000

alumnes ens trobam que és 1.300.000 euros més. Nosaltres no

deim que no, exposam els fets. Resulta que en mitja hora la Sra.

Presidenta va haver sumat 15,3 milions d’euros no pressuposts

per gastar. És una manera d’anar pel món, i això ens preocupa,

l’economia ens preocupa.

Sr. Conseller, quan hagi explicat el camí, quan hagi explicat

el programa educatiu, quan hagi explicat d’on treurà els doblers

i on els gastarà, com més se’n gastin a educació millor per a

nosaltres i també millor, evidentment, per a tots els ciutadans
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de les Illes Balears, el que no podem fer és parlar de senallades

de doblers per a educació sense saber per on vendran. 

Només agafi el primer punt del programa de MÉS:

“augmentarem cada any un 10% destinat a educació”, el

pressupost d’Educació és d’uns 800 milions d’euros si no ho

record malament, vostè m’ho confirmarà, el 10% de 800

milions d’euros són 80 milions d’euros cada any més a

educació del que hi ha, d’on els treurem, Sr. Conseller?, ens

agrada parlar en propietat.

Quan arribes al punt 10 del programa de MÉS ja no en

parlem, escola inclusiva amb desplegament normatiu i financer

que possibiliti la seva praxi, i jo pens: en ser aquí haurem hagut

de vendre tot el que tenim per poder pagar simplement un

programa educatiu, simplement no vol dir poc, vol dir amb

seny, vol dir aplicar a tots els programes el sentit comú.

Ni un sol punt al programa d’educació per intentar

equiparar ingressos i despeses, em deman quo vadis en aquest

sentit. I quan arribam al punt 38, en fi, aquí ja es dispara la

despesa de qualsevol programa, però, conseller, tendrem molt

de temps per parlar d’educació, encara que, tornant al principi,

m’agradaria que ara, ara que començam el curs, ens explicàs

quin serà el seu programa, quines les línies generals que tendrà

marcades i quins objectius principals.

Nosaltres, Sr. Conseller, ens oferim a colAlaborar com he dit

abans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vidal, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

 ...amb tota la bona intenció, per a coses millors per a

l’educació sempre ens hi trobarà.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Presidenta. Sr. Vidal, gràcies per la seva intervenció,

pel seu to, li ho agraesc. I gràcies per venir al club del consens,

ens hagués agradat que a la passada legislatura també haguessin

estat al costat del consens, ens haguéssim evitat molts de

problemes, molts d’incendis que en aquests moments apagam.

Jo li puc assegurar que nosaltres com a govern, farem del

diàleg -ho he dic moltes vegades i ho diuen tots els programes

electorals que donen suport a aquest govern-, farem del diàleg

l’instrument per arribar a acords. I aquest és el nostre tarannà,

la nostra política.

És difícil en educació dur a terme acords, fer polítiques

concretes si no hi ha la paraula, el diàleg, el consens, la

negociació, acompanyats de fets. I això significa cercar

complicitats.

El món educatiu ha arribat aquí, ara, a l’any 2015, amb una

situació conflictiva heretada. Un incendi no s’apaga de cop, és

un procés, i nosaltres tenim clar que si volem començar a dur

a terme accions educatives profundes, que vagin cap al bessó

dels problemes que té la nostra educació, hem de començar-ho

a fer de dues maneres: per una part, començant el curs normal,

i hem començat un curs normal, malgrat alguns li posin algun

tipus d’adjectiu, els professors en els seus centres, els

estudiants a les seves aules i uns centres amb condicions

mínimament adequades per fer possible l’educació.

En segon lloc, però, també tenim clar que tenim un procés,

un conflicte heredat, un conflicte que vostès varen incendiar.

Estic convençut que quan es facin les històries de l’educació,

vostès passaran a la història sobre aquest tema; han incendiat

la comunitat educativa de les Illes Balears com mai ningú no ho

havia fet: que més de cent mil persones sortissin al carrer s’ho

han de fer reflexionar.

A mi m’ha agradat vostè que parlés del tema del pacte i del

consens, també digui-li-ho al Sr. Rajoy, sobre el tema de la

LOMCE, digui-li-ho, digui-li que la LOMCE és una llei que no

té cap tipus de consens de comunitats autònomes ni de partits

polítics, que no té consens de la comunitat educativa, comenci

per aquí, serà més creïble. 

I benvingut, com deia abans, al club del consens, nosaltres

volem consensuar i nosaltres, com a element estratègic, hem dit

clarament que el que volem, d’una forma clara, és, partint del

document Illes per un pacte -faig un parèntesi-, crec que una de

les coses positives d’aquesta legislatura passada és que la

comunitat educativa s’ha organitzat, de totes i cadascuna de les

illes, de tots els sectors, des dels sindicats, APA, escoles,

patronals, cooperatives, etc., s’han organitzat i han presentat un

document per un pacte social i polític per l’educació, un pacte

social i polític al qual nosaltres ens hem adherit. S’hi han

adherit els partits que som al Govern, MÉS i PSOE, vostès no

ho sé, nosaltres hi estam adherits.

I aquesta conselleria farà d’aquest document un element

estratègic de cara no només a fer possible aquest acord, sinó

que sigui un element clau de política educativa durant aquesta

legislatura. Llegeixin-se aquest document, mirin realment amb

quines coses estan d’acord.

Per tant, nosaltres volem arribar a un pacte social per

l’educació amb la comunitat educativa i volem que aquest

document de pacte social per l’educació es pugui trametre al

Parlament de les Illes Balears perquè sigui possible un pacte

polític per l’educació, perquè dins les comissions d’educació

els grups parlamentaris siguin capaços de dur a terme aquell

tipus d’acords que possibilitin que no només hi ha un consens

social, educatiu, sinó un consens polític. Aquest, per a

nosaltres, és important.

I jo vull reiterar que vull un pacte inclusiu, inclusiu de tots

els sectors educatius, i inclusiu, si és possible, de tots els grups
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parlamentaris, que acceptin un seguit de regles de joc, un

mínim comú denominador. No tenim per què estar d’acord amb

tot, seria antinatural estar d’acord amb tot, però hi hem d’estar

amb un mínim que de qualque manera no puguem tocar i que

possibiliti que cada partit, quan governi, tengui un marge de

maniobra sense tocar l’essencial. I aquest és clau perquè

l’educació, si vol tenir bon resultat, necessita estabilitat,

necessita continuïtat, aquest és l’eix; després necessitarà

recursos, després necessitarà complicitat, però necessitam

estabilitat, continuïtat, perquè aquesta és la línia que duen els

països que han fet de l’educació una prioritat social, una

prioritat política i tenen resultats molt importants. Aquest seria,

per tant, un element que jo vull posar de manifest.

I a partir d’aquí, a partir d’aquí, si realment és possible

aquest pacte polític per l’educació, sí que realment també seria

possible posar les bases d’una llei educativa a les Illes Balears,

consensuada, una llei simple, senzilla, no massa complexa, no

reglamentista, però que marqui la línia política d’aquesta

comunitat durant una sèrie d’anys. 

Però també necessitam que a nivell estatal hi hagi un acord,

necessitam que aquests canvis de llei continus que hi ha hagut,

primer amb la LOCE, amb la LOE i amb la LOMCE, acabin;

necessitam d’una vegada, de cara a donar un missatge positiu

a la comunitat educativa i a la societat, que realment és possible

fer una llei estable, una llei que vagi als problemes reals de

l’educació, que sigui capaç de respectar les competències de les

comunitats autònomes; que sigui capaç de qualque manera

d’anar al fons dels problemes, aquesta és la llei que necessitam

a nivell estatal, realment és bàsic perquè hi hagi aquesta

estabilitat.

Per tant, benvingut al consens, si realment és un consens

que vostès desitgen de veritat. Llegeixin aquest document i el

podrem debatre a les comissions i allà on vulguin.

Vostè diu que de qualque manera no sap on anam. Nosaltres

ho sabem perfectament on anam, ho sabem des del primer dia.

I he dit abans que volíem dur una doble normalitat: normalitat

al començament de curs, però normalitzar una situació

conflictiva heretada. He dit abans que no és fàcil, que un dels

grans problemes que nosaltres heretam és la pèrdua de

confiança entre l’administració i la comunitat educativa, i això

no es recupera. Vostès saben que la confiança és difícil de tenir

i és molt fàcil de perdre i aleshores durant quatre anys vostès

han fet el possible perquè aquesta confiança es pugui perdre. I

nosaltres la treballam, hi treballam poc a poc, amb tots, amb

reunions, amb els comitès de vaga, amb els sindicats, amb tota

la comunitat educativa.

I som a punt de començar a assolir un acord. Perquè aquest

acord per a nosaltres no és un acord en si mateix, que el volem,

volem un acord com a una base per arribar a fer aquelles

reformes que necessita el sistema escolar. Necessitam

tranquilAlitat, necessitam recuperar la complicitat amb els

sectors educatius, amb els docents, amb les APA. Necessitam,

de qualque manera, que tot aquest incendi que hi ha hagut

s’apagui i siguem capaços de construir un nou bosc educatiu,

i això no ho farem d’un dia per l’altre, nosaltres ho sabem. I per

això hem plantejat als comitès de vaga la recuperació de tot el

que s’hagi perdut durant aquests anys, en drets, en professors,

en complements, en ràtios, en dedicació del professorat, en

ajudes de llibres de text, en menjador, en temes lingüístics, ...,

tot això ho volem recuperar i ho estam recuperant.

Som i acomplim els programes electorals, el pacte de

governabilitat pactat pels tres grups del PSOE, de MÉS

Mallorca, MÉS Menorca i de Podem, l’acomplim el pacte de

governabilitat, i al final, com es diu, al final comptarem. Però

som en la línia d’acomplir un acord i de posar les bases del que

volem que sigui l’educació a les Illes Balears.

Més li diré, quan dic que realment nosaltres volem assolir

aquesta normalitat, perquè jo li puc assegurar, i ho he dit

públicament, a mi no em dol dir públicament les coses que

pens, jo vull que la vaga es desconvoqui i he dit clarament que

no consider que hi hagi motius perquè aquesta vaga sigui

convocada, però no és la meva responsabilitat, és

responsabilitat de les entitats que l’han convocada. Jo treball

per recuperar el que s’ha perdut, per donar compliment a les

reivindicacions de les meses dels comitès de vaga, per això

treball. Però ho torn repetir: a mi el que m’interessa és arribar

a aquest acord per començar a assolir les polítiques de fons que

nosaltres volem fer: el tema d’incrementar el nivell educatiu de

la nostra comunitat autònoma, actuar d’una forma clara contra

el fracàs escolar i a favor de l’èxit educatiu, formar i clarament

treballar contra l’abandonament escolar, que realment en

aquesta comunitat autònoma és dramàtic; intentar potenciar

l’autonomia de centres, real, autonomia pedagògica,

organitzativa, de personal i econòmica, volem treballar amb la

idea d’autonomia de centres, perquè l’autonomia de centres

suposa apoderar els centres i donar-los la llibertat necessària

perquè facin els seus projectes educatius. Hem de tenir

confiança en els docents, en les APA, en els consells escolars,

en els claustres de professors, aquest és una mica el nostre

plantejament.

I miri, necessitam de qualque manera -i d'això en tot cas en

podem parlar-, nosaltres volem arribar a un acord amb la

concertada. Ho he dit clarament, la concertada aquí a les

Balears és un 40%, per tant nosaltres volem..., he dit que per a

nosaltres l’educació concertada és un servei públic, pagat amb

doblers públics, i aquest és el nostre punt de partida. I per tant,

en aquest sentit volem, i hem començat a parlar amb les

patronals, amb les cooperatives, amb les sindicats per arribar a

aquest acord. I en aquest sentit ens trobarem, perquè volem un

acord de legislatura, però així, amb criteris clars de

concertació; que hi hagi un borsí de professorat en els centres

concertats i impulsar els consells escolars dels centres, perquè

siguin consells realment d’autèntica participació. Aquí ens hi

trobarà.

Per tant, si vostès pensen que per a nosaltres la concertada

és un enemic, un adversari, s’equivoquen. La concertada és un

servei públic que ajuda a fer possible l’escolarització des d’un

punt de vista del que nosaltres entenem com a servei públic.

Aquestes són una mica les línies sobre les quals nosaltres

volem fer i treballar a partir d’ara, perquè l’educació a les Illes

Balears no només sigui una prioritat política d’aquest govern,

que ho és, sinó sobretot una prioritat social. Aquest és el nostre

repte. Volem que de qualque manera l’educació sigui un valor

social. Aquesta comunitat autònoma històricament no ha tengut
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en l’educació un element, jo diria, fonamental; nosaltres ho

volem fer, des d’un punt de vista econòmic, professional,

cultural, tecnològic, etc. L’educació és l’eina del futur, o

guanyam la batalla de l’educació o perdem el futur d’aquesta

societat.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Vidal,

per un temps de cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Conseller, m’agrada sentir

les seves paraules, perquè caminarem junts. Però també el

temps que parlava he entès l’Assemblea de Docents quan està

contenta per parlar amb vostè, per la línia de diàleg, però també

el critica per la falta de concreció. Ara parlarem un poc de les

coses concretades, però abans em situaré, perquè si no li cont

no sabrà qui té davant i la legislatura serà de quatre anys.

Sr. Conseller, quan parlam d’educació -jo som mestre

d’escola, d’aquests que només hi vaig fer feina un any, perquè

quan ja duia mig any o menys dins la classe, me’n vaig adonar

del difícil que és aquesta feina i de la vocació que s’ha de tenir,

i vaig agafar la meva vida i em vaig posar a estudiar un altre

rumb que no fos dedicat a l’ensenyança. Per tant, em consider

sensible, per una banda, amb aquests problemes, i coneixedor

de la dificultat que representen. Per tant, els mestres, els que

varen estudiar amb mi i els que m’han vist, saben que em tenen

al seu costat i tots saben el meu reconeixement cap a ells.

Però anem on érem, a la concreció dels actes. Vostè diu que

vol escola concertada, que sí, que és el 40%, que sí, però no

defineix de quina manera, necessit saber com la vol, perquè

després la resta hi han d’estar d’acord.

Parla de consens, sí, però quins són els projectes que durà

a terme en infraestructures aquesta legislatura? Quin és el seu

programa?

Parla, necessita -crec- un pla d’eficiència, necessitam saber

quines accions faran i d’on fa comptes treure els doblers.

Necessita un acord d’estabilitat, sí, si concreta totes i cada

una de les accions que vol fer amb el marge que vulgui tenir,

allà hi som, però si no ve al meu terreny o vaig al seu, la seva

feina és definir, com a govern, quines són les coses que farà,

quines inversions farà, quins colAlegis arreglarà. Aplicarem o no

el trilingüisme? Farem res en relació amb l’anglès? I si ho fem,

com ho farem?

Quines infraestructures seran les que durem endavant?

I sobretot, l’abandonament i fracàs escolar, això és, i vostès

ho varen poder veure, a través de la premsa d’ahir o despús-

ahir, de l’empresa Gadeso, és el que preocupa més als

ciutadans de les Illes Balears. Perden la confiança en matèria

d’educació perquè la primera cosa que els preocupa és

l’abandonament escolar. Què hi farem amb això? Com ho

farem? Quins recursos hi posarem i on anirem?

Sr. Conseller, aquesta és la nostra proposta: facin un

programa educatiu amb els seus socis de govern i presentin-

nos-el, el debatrem. En unes coses hi estarem a favor, tendran

el nostre consens; en unes altres haurem de discrepar. Volem

estabilitat en educació, a les normatives que facin ara -li

deman- que hi posen de la seva part, nosaltres hi posarem de la

nostra, però que sigui una cosa duradora, que no sigui una cosa

per a quatre anys. Facin un esforç tots, per a aquest esforç ens

hi tendrà també a nosaltres.

En definitiva, Sr. Conseller, en parlarem durant els quatre

anys, d’educació, serà un plaer, i estic segur que entre un i

l’altre aconseguirem tenir una educació de qualitat que crec que

ens interessa a tots.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. En torn de contrarèplica, té cinc

minuts, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. President. Sr. Diputat, moltes gràcies. No voldrà que ara

amb aquest poc temps li expliqui tot el que podem fer, seria una

mica..., ja sé que allò breu, si és bo, dues vegades bo, però

realment m’és impossible en aquest curt temps explicar tot els

nostres projectes, que els tenim i volem consensuar amb la

comunitat educativa, i que treballam amb la comunitat

educativa, tots els projectes els dialogarem amb la comunitat

educativa, allà on calgui: meses sectorials, amb les FAPA, etc.

I també políticament ens interessa tenir diàleg amb vostès,

ja li dic des d’ara, amb vostès, des d’una òptica de

colAlaboració real i de lleialtat. Perquè realment nosaltres tenim

clar que el nostre objectiu és la millora de l’educació, nosaltres

hi creiem, en l’educació; a la Conselleria d’Educació hi ha

professionals de l’educació que tenen una trajectòria clara. No

som allà per passar el temps, hi som perquè tenim passió per

l’educació i ens la creiem, i aquest serà el nostre projecte.

Li podria tractar el tema del fracàs, de què volem fer o què

no volem fer.

El tema de les llengües, evidentment, nosaltres advocam per

un model plurilingüe, li ho puc assegurar. Nosaltres, he dit

moltes vegades, que partirem del decret de mínims, perquè és

una eina que va ser de consens polític i de consens educatiu. I

volem que de qualque manera els projectes lingüístics dels

centres siguin projectes que sigui possible avaluar per tal de

veure si els centres assoleixen les competències comunicatives

en català i castellà adequades.

Volem fer un esforç i la batalla de la tercera llengua, de

l’anglès concretament, i ho volem fer de dues maneres: primer
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de tot, hem de posar l’èmfasi en la millora de l’ensenyança de

l’anglès, aquí tenim un repte real. I volem que els centres que

vulguin, d’acord amb unes condicions i de forma optativa,

puguin fer activitats amb la tercera llengua, en anglès. Però

això ho concretarem, ja hi treballam nosaltres. Per això deia

que nosaltres necessitam una tranquilAlitat a la conselleria per

poder encarar els problemes; per això volem arribar a un acord

amb els comitès de vaga. I crec que realment és necessari

arribar a un acord, per a tots. Els centres s’han de centrar en la

realitat quotidiana.

Miri, nosaltres hem tengut reunions ja amb tots els directors

i directores dels centre d’infantil, de primària i de secundària de

cada una de les Illes. I m’hagués agradat que haguessin sentit

el que deien, la seva realitat. Vostè parla d’infraestructures,

m’hagués agradat que hagués sentit el que deien de les

infraestructures d’aquests quatre anys, m’agradaria que els

hagués sentit. M’agradaria que hagués sentit el que deien sobre

la vida quotidiana dels centres, allò d’algunes ràtios que s’han

incrementat sense cap tipus de resposta; els professors que

s’han hagut de deixar; la manca de suport a temes de diversitat.

Aquesta és una realitat que hem tocat cada dia en els centres. I

nosaltres hem fet també una immersió real a una realitat que

ens ha sorprès en molts aspectes, per tant, també intentin

conèixer quina és la realitat que vostès varen abandonar. Vostès

no varen fer reunions amb directors de centres, no varen fer

reunions d’aquestes globals, sí, no en varen fer, si no, se li pot

dir el que és, en va fer el Sr. Bosch, va ser el primer que va fer

reunions, després res. I hem anat a cada una de les Illes.

És igual, no entraré en debat amb vostè. Però en aquest

aspecte el que li vull dir és que nosaltres farem del diàleg l’eina

global i per tant treballarem en tot el que sigui el tema del

fracàs escolar. El tema de la formació professional, un tema que

volem treballar a nivell d’oferta formativa i a nivell de

relacions amb el món empresarial. Volem que el món

empresarial s’impliqui realment i aquest és un repte que tenim

com a societat. I volem que el món empresarial comenci a

posar l’educació en valor i que a l’hora de contractar també

tengui en compte la qualificació. Si a les Illes Balears hi ha un

nivell d’abandonament important no és per casualitat, hi ha

molts factors que coadjuven a aquest fet, no un, molts, i, per

tant, és important que a l’hora d’entrar en el mercat de treball

es pugui exigir un mínim de qualificació d’ESO, d’FP de grau

mitjà, d’FP de grau superior o d’Universitat.

Aquesta és una mica la nostra proposta, per tant durant tota

aquesta legislatura, i dijous li record que tenim una comissió

d’educació, realment per parlar, per aprofundir una mica més

en aquests temes i nosaltres hi serem, hi serem per debatre cada

una d’aquelles coses que a vostè li interessen. Però -ho torn

repetir-, crec que amb aquests espais de temps, aprofundir totes

les coses que vostè demana, no és que no sigui voluntat

d’aquest conseller donar-li una resposta, és que hi ha una

impossibilitat real.

Per tant, jo el convid a debatre realment, amb seriositat i

rigor el problema real de l’educació, i crec que si realment hi

ha aquesta voluntat, jo som partidari, evidentment, d’arribar a

aquest pacte polític inclusiu de l’educació el qual crec que és

bo per a la societat de les Illes Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 5424/15,

presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

i el Grup Mixt, relativa a proposta de reforma del

Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat de les proposicions no de llei, i debatrem en primer lloc

la RGE núm. 5424/15, presentada pels grups parlamentaris

Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca,

MÉS per Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS i el Grup Mixt, relativa a proposta de reforma del

Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Per fixació de posicions en deu minuts té la paraula el Sr.

Gómez pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Señoras y señores

diputados, muy brevemente, sólo para fijar la postura del

Grupo Popular en relación a la proposición no de ley que

debatimos, y que se ha presentado con el acuerdo de todos los

grupos políticos de esta cámara como iniciativa para reformar

el Reglamento. 

El Reglamento vigente es un reglamento relativamente

joven, puesto que se aprobó en las postrimerías del segundo

pacto de progreso, por lo tanto la vigencia del mismo sólo es la

pasada legislatura, el total de la pasada legislatura, i lo que va

de ésta. Por tanto, y en este sentido, el Grupo Popular, si bien

consideramos que no hay una necesidad urgente de reformar el

Reglamento, sí que consideramos que podemos..., que caben

ciertas mejoras en el sentido de incorporar algunas

sensibilidades sociales que a día de hoy se han hecho más

presentes en la vida política parlamentaria. Por citar alguna de

ellas considero que podemos avanzar en temas de la

incorporación de nuevas tecnologías; podemos avanzar en tema

del voto telemático, en concreto y precisamente en la Comisión

de Asuntos Instituciones se volcó en la Comisión de

Reglamento una propuesta en este sentido, se presentó a

iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y contó con el

apoyo de todos los grupos. Podemos avanzar en temas de

participación ciudadana; podemos avanzar en temas de

transparencia, etc., etc.

Son algunos de los temas que considero que podemos

estudiar, pero también considero que hoy no es el momento de

entrar a detallar y a desarrollar todos aquellos aspectos que

considero que se han de estudiar. Ya haremos nuestras

propuestas en el seno de la ponencia y de la Comisión de

Reglamento. Hoy de lo que se trata es de que esta cámara

adopte el acuerdo político de reformar el Reglamento y el

acuerdo de crear la comisión correspondiente de estudio.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505424
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A nuestro grupo le hubiera gustado más iniciar una reforma

del Reglamento con la vista puesta de que entre en vigor en la

siguiente o en la próxima legislatura. Fue lo que se hizo en la

anterior legislatura y desde luego dio muy buenos resultados;

dio buenos resultados en el sentido que gozó del acuerdo

político de todos los grupos que en aquel momento tenían

representación parlamentaria. Resulta que la experiencia nos

dice que al diferir la entrada en vigor en la siguiente legislatura

permite a los distintos grupos ser más flexibles a la hora de

hacer concesiones para llegar a acuerdos. En este sentido si lo

que se pretende es aprobar un reglamento para que entre en

vigor en esta legislatura considero que habremos de hacer todos

un esfuerzo importante para llegar al mayor consenso posible.

Hemos de tener en cuenta que vamos a trabajar con una

materia muy sensible, vamos a aprobar las reglas de juego

democrático por las que se ha de regir esta cámara. Por tanto un

reglamento aprobado sólo con la mayoría que establece el

propio reglamento y con una oposición en contra considero que

no sería la mejor opción. En ese sentido, señoras y señores

diputados, nuestro grupo, el Grupo Popular, hará ese esfuerzo

en aras del consenso.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, senyors i senyores diputats. Des de Podem

ens demanam per què hi ha hagut tant desinterès en la política

tots aquests anys, per què vàrem necessitat el 15M perquè la

gent tornàs a creure que una altra manera de fer política era

possible. La veritat és que fins i tot el terme política s’havia

tornat pejoratiu, i ens hem de demanar qui té culpa d’això;

segurament siguin els polítics mateixos i els que varen utilitzar

la política per al seu propi benefici. Els parlaments moltes

vegades generen, produeixen distància, distància de la gent

normal, que fa la seva vida, que compra al mercat, que té fills

o no els té, però que es preocupa de viure el dia a dia, de cobrar

a final de mes i que tot això li queda molt enfora. Creiem que

els partits tradicionals tenen molt a veure amb aquesta

distància. A vegades pareixia que generar desinterès per la

política era la manera més efectiva d’aconseguir els seus

objectius polítics.

Però tot això ha passat perquè la gent considerava que

malgrat que aquí pareixia que passaven coses en realitat no

n’estaven passant gaires. La percepció general era que les coses

continuaven igual i que aquí no es decidia res. Frases com:

“Total si fan el que volen, no els importa la gent”; “ara vénen

perquè és campanya però només miren per si mateixos”, i

aquestes percepcions estan més que generalitzades. Pensam que

el moment històric ens ha fet adonar-nos que la política sí que

podia canviar coses, però tal vegada no aquest tipus de política,

no aquest tipus de política que fa que el Parlament pareixi un

teatre i no un lloc per debatre i escoltar, i és que aquest és un

problema fonamental, l’escolta. Ens estam escoltant ara

mateix? Estam debatent per arribar a acords o per apuntar-nos

un punt per al nostres partit? Des de Podem creiem que aquí no

s’escolta, que ja hem decidit el nostre vot abans i que venim

aquí a obtenir impacte mediàtic, però no a canviar la vida de les

persones. 

Els habitants de les Illes Balears tenen dret no només a

participar directament d’aquest parlament i contribuir al canvi,

sinó també i sobretot a tenir la seguretat que els seus legítims

representants són exactament això, no només els representants

dels interessos d’una minoria, un grup de pressió o un partit

polític, sinó representants de la gent. Per això creiem que hem

d’apropar el Parlament a la gent i fomentar la democràcia

participativa, també reconfigurant aquest reglament del nostre

parlament.

Volem posar en marxa l’escó 60, cosa que Podem pensa

que permetrà a la gent del carrer, de les associacions, dels

moviments socials, dir la seva al debat de les diferents

proposicions de llei i les diferents eines que tenim aquí a la

nostra casa, perquè som prou grans com a societat per repensar

la democràcia i anar cap a una democràcia més participativa i

directa, aquesta democràcia real 2.0 que va demanar el 15M.

Per a nosaltres la participació de la gent és essencial. Hem de

permetre la gent del carrer i de les associacions, com deia, dir

la seva, i fer propostes efectives i consultes vinculants i que

participin de manera directa. Això evidentment no ho ha

inventat Podem, és el que demanaven les places un 15 de maig.

Ho deien molt clar: la política no havia de ser una eina dels

partits per perpetuar-se al poder, per mantenir xarxes clientelars

i comprar així la voluntat de la gent, i per això la política i

aquest parlament han de ser oberts, propers i permeables.

Qualsevol personal, vingui d’on vingui, té dret a fer política, i

per això hem d’obrir el Parlament, perquè la gent pugui

participar de diferents maneres i plenament.

Hem de tornar als orígens, també, en aquest parlament, a la

divisió de poders. Per tal de recuperar la democratització

d’aquest parlament s’ha de revitalitzar el nostre sistema de

divisió de poders, ara mateix ofegat per un excessiu pes del

poder executiu, del Govern, en detriment dels altres dos poders

que amenacen de convertir la nostra forma de govern. Volem

posar el Parlament de les Illes Balears al centre de la vida

política, el Parlament ha de recuperar les seves dues funcions

bàsiques, allò que el defineix essencialment i constitueix la

seva raó de ser: el poder de fer lleis en nom del poble i el

control del Govern.

Pensam, per altra banda, que hem de facilitar la creació de

comissions d’investigació parlamentàries i modificar la

normativa que regula la creació, la composició i el

funcionament de les comissions d’investigació de manera que

siguin més efectives i independents de l’aritmètica

parlamentària. La previsibilitat del Parlament i la seva

burocratització fan d’aquesta institució una institució poc

dinàmica i eficaç; la gestió de les iniciatives du un temps massa

llarg des del seu registre fins a la seva presentació dins el Ple

o una comissió, el que fa que cap iniciativa d’actualitat sigui

veritablement actual. Poder abordar els problemes de manera

immediata hauria de ser possible. 

A nosaltres ens agradaria que tot això canviés, i que això,

aquesta casa, jugués una funció social, una funció de cohesió,
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de debat, que estigués a l’abast de tota la gent que volgués dir

la seva. Això no ha de ser una realitat paralAlela on poc es pot

fer, gairebé no dóna temps a preparar els debats profunds, a fer

esmenes i a legislar més i no tant a fer declaracions

d’intencions com les proposicions no de llei. El nostre objectiu

hauria de ser, si volem canviar la vida de la gent, preparar els

projectes pensats i reflexionats, consensuar, esmenar lleis i que

influeixen en la millora de qualitat de vida de la gent. Creiem

per això que els parlaments s’han anat distanciant de la gent,

deien “no nos representan”, i per aquest “no nos representan”

som aquí gent que ve de diferents llocs a donar la seva vida

temporalment, i dic temporalment perquè consideram que això

és essencial perquè la política no sigui un negoci, una carrera

professional.

Estam contents que en aquesta cambra s’hagin acceptat

algunes de les nostres propostes perquè el Parlament sigui el

centre democràtic de la vida política de les Illes Balears. El

pacte ha permès eliminar les preguntes d’autobombo, cosa que

permetrà que el Parlament sigui vertaderament una eina per al

control del Govern.

Per acabar creiem que el Reglament ha de donar resposta

als nous temps i a les noves demandes; si no podem córrer el

risc d’emancipar-nos definitivament de la ciutadania. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat Sr. Abril pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. El primer que voldria fer és aprofitar

per expressar en nom de MÉS per Mallorca la solidaritat del

nostre grup amb els encausats i encausades de Bunyola, jutjats

avui, quatre joves injustament acusats i jutjats, com altres

desenes d’activistes a les nostres illes, perseguits políticament,

castigats i multats durant la passada legislatura simplement per

haver participat d’una protesta social més que justificada contra

l’autoritarisme.

(Alguns aplaudiments)

Divendres passat, a la Comissió d’Afers Institucionals, ja

vàrem fer d’alguna manera una prèvia d’aquest debat d’avui

arran de dues iniciatives, una de MÉS per Menorca sobre la

participació telemàtica, i una altra del Grup Socialista sobre

l’exercici dels drets de les dones en situació de baixa de

maternitat, i comentava en aquella comissió divendres passat

als diputats i a les diputades d’aquesta comissió la primera

vegada que em va tocar, fa dos anys, participar en una comissió

d’aquest parlament, que em pareix que era la de Turisme, i on

només hi havia un punt, crec recordar, que a més era una

proposició no de llei d’aquelles que servien per encoratjar,

felicitar i animar el govern de torn per com ho havia fet de bé

em pareix que era a una fira turística internacional. I el primer

que vaig dir quan em va tocar intervenir en aquella la meva

primera intervenció va ser dir, i em va sortir de l’ànima, “però

per això som aquí?, per això ens paguen?, i vostès s’imaginen

si qualcú em miràs pel forat de la porta què pensaria, afegit al

banyat del que ja pensen sobre tots nosaltres?”. Evidentment hi

va haver rebombori, i què vull dir amb tot això?, que ara que

comença una nova legislatura, que comença un nou curs

parlamentari, depèn de tots nosaltres que primer de tot el

Parlament serveixi per a qualque cosa més que per a les

fantasies, diria quasi bé sexuals, i els jocs de poder d’un

president ilAluminat. 

I això és un tema de voluntat política, és un tema de

voluntat política com era voluntat política que el Parlament

durant la legislatura 2011-2015 fos una conselleria més del

govern Bauzá, que a més a més, sin complejos, sin complejos,

ens convocava al seu despatx de l’executiu en el Consolat per

fer un ERO de diputats i diputades del legislatiu, amb una

concepció superoberta i supermoderna de la separació de

poder. Per tant fer-lo útil, el Parlament, és una qüestió d’actitud

i de voluntat política. Però ara el que hem de fer és una passa

més, i és fer-lo eficaç, aquest parlament, estar a l’altura de les

circumstàncies, i per això s’ha de tocar el Reglament d’aquesta

cambra sí o sí. 

L’anterior reforma, aprovada el 2011, es va produir -els ho

vull recordar- en un moment de màxima, diria, inestabilitat

política, que va acabar entre altres coses ni més ni manco que

amb la presidenta del Parlament i amb qualque diputat d’aquest

parlament a la presó, vull dir que no és poca cosa, no és broma,

no?, i el Parlament malauradament feia tard, i per tant tots i

totes fèiem tard a posar limitacions a les prerrogatives dels

diputats i les diputades afectats per casos de corrupció, quan la

corrupció ja estava assenyalada com un dels principals, per no

dir el principal mal, d’aquesta societat i de la nostra

democràcia.

La societat vull dir amb això que va molt ràpid, i les

exigències ciutadanes d’ètica, de participació, de transparència,

no poden esperar. La passada legislatura es va tancar amb un

lleu avanç d’una qüestió que nosaltres veníem plantejant des de

MÉS des de feia molt de temps que era la modificació de

l’article 21 perquè ara sí és obligatori presentar les declaracions

de béns i patrimoni, com a mínim s’hauria d’avançar, ara que

obrim aquesta ponència, a incorporar allò que ja hi ha voluntat

política i acord polític per incorporar, que són per exemple les

declaracions d’IRPF, avançant en aquesta idea de la

transparència.

En la mateixa línia d’hauria d’aprofundir en l’establiment

d’incompatibilitats clares entre l’activitat pública i la privada,

perquè aquest és el debat real enfora de populismes, posar fi a

aquesta tradició maleïda que hi ha massa gent que passa per

aquest parlament i passa per l’activitat pública per engreixar, al

final d’aquest pas, els seus negocis privats, i això no s’arregla,

aquesta incompatibilitat d’interessos entre allò públic i allò

privat, no s’arregla llevant diputats i diputades, reduint

democràcia com es pretenia anteriorment, sinó replantejant el

tema de les dedicacions, com hem plantejat també des de fa

estona des de MÉS, dels sous, amb criteris evidentment també

d’austeritat, si vostès volen.
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En temes de transparència és imprescindible avançar,

treballar en qüestions com la publicació de les agendes

públiques, evidentment, no les privades, dels diputats i de les

diputades per evitar, entre d’altres, la influència o la ingerència,

si volen, dels lobbys, que són un poder no democràtic que

moltes vegades té més poder que el mateix poder que emana

del poble, mentre aquests lobbys es regulen. Donar també més

facilitats per exemple a l’hora de posar en marxa o de desplegar

comissions d’investigació; si no que ens ho contin a nosaltres,

el fum que vam passar per la de Son Espases. En temes de

participació, evidentment, perquè la participació és la base de

la democràcia, no només és votar, avançar, i avançar tant pel

que fa a la millora de la participació i la feina dels mateixos

diputats i diputades en tant que representants de la sobirania

popular, amb mesures com per exemple la creació de

comissions més adients a la mateixa realitat i les inquietuds

socials del moment; nosaltres trobam que hi hauria d’haver, i

és una qüestió de justícia, per exemple una comissió d’igualtat,

o com allò que plantejaven l’altre dia els nostres companys de

MÉS per Menorca.

Avançar en aquesta participació telemàtica, perquè és

absurd que avui en dia puguem retransmetre aquest plenari o la

comissió de l’altre dia per streaming amb un mòbil, i en canvi

no puguem celebrar reunions, que moltes vegades ens

estalviaríem moltíssimes hores de feina i desplaçaments,

sobretot de diputats i diputades que no són de Mallorca, o

perquè senzillament, amics i amigues, només faltaria que en

Florentino Pérez o que en Bárcenas hagin pogut comparèixer

en aquest parlament per internet i nosaltres no hi puguem fer

feina, com a mínim en igualtat de condicions.

(Alguns aplaudiments)

I avançar també en temes de participació pel que fa a la

participació ciutadana, el company de Podem ha comentat fa un

moment la proposta de crear aquest Escó 60, sempre és més

incòmode i està bé tenir aquell punt d’incomoditat per no

perdre el nord, d’escoltar la gent del carrer i no escoltar

aquestes cariàtides que tenen poc a expressar i a animar pel que

fa al sentit de la nostra tasca, o donar per exemple més facilitats

en la presentació i la tramitació d’iniciatives legislatives

popular, que a la passada legislatura només n’hi va haver una

la qual va durar un dia, va tenir un dia de glòria, ni tan sols hi

va haver la deferència de donar tràmit al debat parlamentari i

que pogués avançar i enriquir-se amb el mateix debat

parlamentari i social.

De tot això i més ens agradaria parlar en aquesta ponència

parlamentària que avui, supòs, tots i totes decidim o plantejam

crear, i esperam que aquest mateix esperit unitari que ha

acompanyat aquesta proposició no de llei amb el suport de tots

els grups polítics, conscients de la necessitat i també de

l’obligació que tenim de canviar les coses, es materialitzi al

llarg del debat parlamentari i es concreti en mesures que facin

d’aquest parlament una eina molt més útil i molt més eficaç per

a la representació de la ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el representant del Grup Parlamentari

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt

breument, aquí es presenta una proposició no de llei per

consens, per tant, és evident que tots els grups hi estam d’acord

i crec que no és ara el moment d’entrar al debat concret de la

reforma del Reglament, que per això cream la ponència i per

això allà tots els grups hi abocaran les idees, les propostes i es

produirà una discussió sobre com es poden materialitzar

aquestes propostes, perquè hi ha moltes idees i alguns principis

amb els quals tots podem estar d’acord, però després com es

poden vehicular aquestes idees, aquesta és la gran dificultat que

hi haurà i aquest és el gran problema que hi ha i per això hi ha

la ponència que avui tots compartim que s’ha de crear. Per tant,

tots compartim que el Parlament ha de ser molt més àgil, tots

compartim que ha de ser molt més transparent, tots compartim

que hi ha d’haver molta més participació i per això, tots estam

d’acord amb aquesta proposició no de llei.

He de dir que a vegades dur les preocupacions del carrer al

Parlament no és tant un problema de procediment o no és tant

un problema de la lletra i la regulació que existeixi en un

reglament o en una llei, sinó de la voluntat política dels

mateixos grups. Per tant, són els mateixos grups que han de

respondre davant la ciutadania i que han de tenir la capacitat,

l’habilitat de fer-se’n ressò i recollir aquestes preocupacions

ciutadanes. Per tant, a vegades no hem d’atribuir tota la culpa

d’una determinada situació de desencís ciutadà cap a la política

al Reglament, també és evident que tots, tots, no vull assenyalar

ningú perquè aquest és un debat de consens, no vull assenyalar

ningú, tots podem ser culpables en aquest sentit de no haver

estat prou diligents en recollir aquestes reivindicacions de la

ciutadania.

Aquí es produirà un debat que serà interessant, que és un

poc el paper dels grups parlamentaris que donen suport al

Govern, perquè és clar, en teoria som a un sistema de separació

de poders i nosaltres som a un poder que és el poder legislatiu,

que no és el mateix que el poder executiu, però és clar, en

determinats plantejaments arribarà que el grup o els grups que

donin suport al Govern quedaran sense cap paper ni un a la

cambra, i això és evident que des d’aquest punt de vista de la

separació de poders no és possible. Ja sé que les preguntes

d’autobombo estan molt malament, estan molt mal vistes, ja

tothom ha assumit un poc aquest rol i aquesta situació, però és

evident també que aquests grups parlamentaris que donen

suport al Govern han de tenir el seu paper, han de poder exercir

les seves funcions i han de poder tenir una iniciativa

parlamentària, siguin del color polític que siguin, ara no pens

en cap color polític.

També és evident que la societat ha avançat molt, que hi ha

les noves tecnologies i que aquestes noves tecnologies s’han de

reflectir en el funcionament del Parlament.

Deia el diputat Abril això dels lobbies, bé, jo això de...

sembla que no es poden tenir relacions amb els lobbies, primer
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hauríem de saber què és un lobby, perquè l’Assemblea de

Docents per a mi és un lobby, i la respect moltíssim, no és que

em sembli malament que sigui un lobby, és que crec que la

societat civil s’organitza i això és un poc un lobby, no?, i

intenta influir en els poders polítics establerts i això està molt

bé, això és una part de la democràcia, entenc jo, és la meva

opinió.

Per tant, a mi -diguem- no em fa gens de por que es

publiquin les agendes, em sembla molt bé que la gent sàpiga

amb qui et reuneixes, però sembla que..., he tengut la

impressió, però no vull avançar debats, que no pots reunir-te

amb segons qui, no?, i evidentment crec jo que els grups

parlamentaris es poden reunir amb tothom, amb transparència

i fent públic allò que t’ha convençut, aquelles iniciatives que

creus que estan d’acord amb la teva ideologia i amb els teus

plantejaments polítics i que es poden perfectament defensar en

aquesta sala de plens o comissions i quines no i punt. Però ho

dic perquè a vegades estam acotant un debat i fem servir frases

que no sé si surten de context.

En definitiva, nosaltres evidentment donam suport a aquesta

iniciativa, ens sembla molt interessant que ens replantegem les

coses, ens sembla molt interessant que avancem en agilitat, en

transparència i participació i que aquesta és una tasca que

haurem de veure com es concreta a la lletra, als articles del

Parlament i aquesta és la gran tasca que tendrà aquesta

ponència.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Martí pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, deixi'm dir abans de res que aquest debat apassionant

no pot ser un debat sense passat i sense cap dubte no pot ser un

debat..., ha de ser un debat de present i de futur, per açò crec

que el primer que s’ha de dir és que l’Estatut d’Autonomia, el

nostre estatut, diu que el Parlament representa el poble de les

Illes Balears perquè exerceixi la potestat legislativa, aprovi els

pressupostos de la comunitat autònoma i controli l’acció de

govern, però aquesta acció representativa, legislativa i de

control es pot dur a terme de moltes maneres.

Tenim així, per exemple, el parlamentarisme que vam viure

aquests quatre anys, el parlamentarisme de Bauzá, que, amb

l’acció representativa, apostava per reduir la representativitat;

que amb l’acció legislativa apostava pels decrets llei, fins i tot

per modificar unilateralment el model educatiu de la comunitat;

i que, amb l’acció de control, apostava per les avorrides

preguntes d’autobombo. Però hi ha altres formes d’exercir el

parlamentarisme i MÉS aposta per un parlamentarisme al servei

de la democràcia, més democràtic, més transparent, més

participatiu i més eficient, i en aquest sentit el Reglament del

Parlament de les Illes ha de ser un instrument al servei d’aquest

nou parlamentarisme. Cal adaptar el Reglament a aquest nou

moment històric, com es va fer el 91 amb una reforma parcial

del Reglament o es va fer a l’any 2011 amb una reforma total

del text.

Algú trobarà -i s’ha esmentat per part del Grup Popular- que

han passat molts pocs anys des d’aquesta darrera reforma de

l’any 2011, i és cert, però no és menys cert que en tants pocs

anys, quatre, han passat moltes, moltes coses; i el Parlament

s’ha d’adaptar sense complexes a aquests canvis sociopolítics.

Tan clar és açò que avui la proposta de reforma del Reglament

del Parlament surt, creim que sortirà, almenys així està

promoguda, amb el consens de tota la cambra. 

Segurament no coincidirem, segur que no coincidirem amb

tots els canvis, amb totes les propostes, però coincidim almenys

que el canvi és necessari, i açò és un gran canvi -i perdonin

tanta redundància- perquè dia 26 de febrer de 2013, a les 10

hores i 28 minuts, MÉS presentava una proposició no de llei

precisament per modificar el Reglament, per donar major

transparència i participació, una proposició que deia, entre

altres coses, que l’objectiu era facilitar i regular la participació

dels ciutadans, canviar el sistema retributiu per tal que la

dedicació plena suposi sempre una dedicació exclusiva o que

la declaració de béns i activitats tengui caràcter públic i sigui

publicada tant al butlletí com a la web del Parlament. Bé idò,

el resultat d’aquella votació va ser de 24 vots a favor i 31 vots

en contra, així que, en certa manera, sense cap dubte, felicitats

i benvinguts al món de la democràcia participativa.

I en quin sentit voldria canviar el Reglament MÉS per

Menorca? En primer lloc, en aquells punts que formen part

sense cap dubte de l’acord de governabilitat signat per PSIB,

Podem, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, alguns dels

quals, per cert, ja s’han fet efectius durant aquests primers

mesos, com la reducció de despeses o la redefinició de les

preguntes orals a Ple encara que sigui a través d’una forma

d’autoregulació entre els grups, però que sense cap dubte han

canviat la fesomia i l’activitat d’aquest parlament.

Els canvis -com deia- de MÉS per Menorca anirien en

diverses direccions: primer, a més transparència, i en aquest

sentit precisament durant la passada legislatura també el Grup

Parlamentari MÉS va presentar una iniciativa perquè les

declaracions -com deia- de béns patrimonials i d’activitats

fossin públiques. Aquesta és l’única modificació, l’única

modificació del Reglament que es va dur a terme del text del

2011 i que afecta l’article 21.

Tanmateix emperò també és cert que, per acord dels grups

parlamentaris, sense modificar el Reglament, tot i que el Grup

MÉS també ho havia proposat, però va ser rebutjat, també... -

com deia- per acord dels grups parlamentaris també es

publiquen les declaracions d’IRPF, cosa però que ara s’hauria

d’incloure en la modificació i adaptar a la modificació del

Reglament.

Un altre aspecte que té a veure amb la transparència, però

també amb el règim d’incompatibilitats dels diputats i

diputades i amb l’exercici de la seva dedicació, des de MÉS

hem presentat també reiterades propostes perquè els diputats

percebin l’exercici, la seva tasca a través bàsicament de dos

sistemes: de dietes o de dedicació exclusiva; i en aquesta

darrera opció, la de dedicació exclusiva, que fos incompatible
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amb la percepció de qualsevol altra retribució pública o

privada. Aquesta proposta de modificació afecta l’article 13 del

Reglament i suposa fer efectiva la norma que les retribucions

públiques pròpies d’un salari a temps complet siguin de

caràcter exclusiu i incompatible.

Una segona línia de treball important seria més participació,

no vull dedicar massa temps a aquesta qüestió, però no puc

tampoc deixar de recordar que durant aquests quatre anys s’ha

produït un retrocés mai vist en l’àmbit de la participació, de la

participació política a través dels decrets lleis i també com s’ha

expressat de la voluntat del Partit Popular de reduir la

representativitat d’aquest parlament, supòs que per evitar que

alguns grups -però que al final no ho han aconseguit-, alguns

grups no tinguessin presència avui aquí, però també de

participació ciutadana i recordem: Consell Econòmic i Social,

Consell de Joventut, no constituir el Consell Audiovisual o

simplement no donar veu a les iniciatives legislatives populars

de les quals durant aquests quatre anys una va poder arribar a

aquesta cambra i no va tenir possibilitat d’anar més enllà de la

seva exposició i d’un debat parlamentari.

Bé idò, des de MÉS entenem que la democràcia

representativa no basta, no s’esgota en si mateixa, sinó que ha

de possibilitar, ha d’impulsar la democràcia participativa i en

aquest sentit ens sembla molt important impulsar les

modificacions necessàries per facilitar la presentació i la

tramitació de les ILP i crear la figura també de l’Escó 60, com

s’inclou a l’acord de governabilitat.

La iniciativa legislativa popular, reconeguda a l’article 47.3,

de l’Estatut constitueix un exemple claríssim de participació

directa dels ciutadans als afers públics i és una d’aquelles

poques institucions de la democràcia directa reconegudes i que

sense cap dubte hem d’impulsar. Com deia, lamentablement

emperò el resultat o el tractament d’aquestes iniciatives durant

aquests quatre anys ha estat molt precari, molt magre.

També creim que en aquest sentit s’ha d’afectar,

possiblement haurem d’afectar no només el Reglament, al

Reglament l’afecta quant al que afecta tot el procediment i tota

la tramitació, però també hi ha un aspecte important que ve

regulat a una llei, a la llei que regula la iniciativa legislativa, la

llei autonòmica, que lògicament haurà de respectar el marc

estatal, i que afecta al nombre de signatures necessàries per

impulsar una iniciativa. Per tant, possiblement amb el debat de

la modificació d’aquest reglament, possiblement, haurem

d’anar més enllà per tal de facilitar aquestes iniciatives.

També és un bon moment, com deia, per introduir

l’instrument de l’Escó 60 per permetre la participació ciutadana

en el Parlament. En tot cas, haurem de definir aquí quin és el

model d’Escó 60 que volem, pot ser el model de l’escó que

permet que els ciutadans puguin defensar directament a la

Cambra iniciatives legislatives, que han presentat a través d’una

iniciativa legislativa popular, o que permeti interpelAlar el

Govern o que li permeti exposar un tema, n’haurem de parlar.

Un tercer element per aprofundir en aquesta reforma creim

que ha de ser el de més i millor control. En aquest sentit el

govern de canvi ja ha manifestat, ja ha aplicat la voluntat que

les preguntes orals, corresponents al control al Govern, siguin

realment açò i no un espai d’autobombo, i en aquest espectacle

i sense cap dubte hi ha tengut molt a veure aquests quatre anys

i l’actuació i l’ús del Reglament del 2011 que en va fer el Partit

Popular.

També voldria dir en aquest sentit que hem presentat moltes

iniciatives també ja perquè açò fos així i totes durant aquests

quatre anys varen ser rebutjades.

Finalment, més eficient. En aquest punt estic obligat a

reiterar la proposició no de llei, com ja s’ha fet, que divendres

passat es va aprovar al si de la comissió d’Assumptes

Institucionals, amb la qual, a la fi, s’introdueix i es dóna cos,

lletra a aquesta voluntat de poder participar també

telemàticament en aquelles sessions de les comissions

permanents, especialment aquestes que estan molt regulades i

molt... fàcils de tractar i de poder ser objecte del debat i de

l’actuació telemàtica i no en canvi, tal vegada, d’altres.

Finalment també acabaria amb altres qüestions que

possiblement no seran d’acord, però que lògicament el nostre

grup també posarà damunt la taula i crec que és molt important

dir, perquè altres parlaments ja ho han abordat crec que amb

una regulació prou assenyada, em referesc per exemple també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...i acab -i acab-, a la regulació dels senadors i senadores

que representen la comunitat autònoma. I en quin sentit? En el

sentit que aquests senadors siguin realment allò que se’ls

encomana des d’aquest parlament, que siguin senadors de la

comunitat autònoma per damunt de ser senadors d’un partit.

També per exemple per introduir la presència equilibrada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, per favor, acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...de dones i homes, com ha...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ballester pel Grup Parlamentari Mixt...

el representant de... el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, seré molt breu

també per una raó bàsicament, nosaltres -com saben- som

Ciutadans, un grup nou, amb prou feines encara aprenem el

Reglament actual i ja ens trobam que l’hem de canviar,

evidentment no hi tenim res en contra, però el que vull dir és
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que no ha estat una iniciativa nostra que amb prou feines el que

hem fet durant aquest poc temps que duem com a diputats és

mirar d’adaptar-nos al que hi ha. Ha estat una iniciativa externa

a la qual ens hem acollit perquè evidentment no podia ser

tampoc d’una altra manera, si els diferents grups de la Cambra

decideixen que és bo crear una ponència per revisar aquest

reglament, encara que la darrera s’hagi fet fa... diguem, que el

darrer o que l’actual hagués estat modificat l’any 2011,

nosaltres evidentment no ens hi oposarem.

L’única condició que és un poc òbvia, per altra banda, és

que aquest reglament pugui ser, i crec que tots els grups en això

i estarem d’acord, un reglament de consens, no ens posarem

d’acord en tots els aspectes, és natural, però em sembla que

tothom vol o tothom aspira o tothom ha manifestat en algun

moment durant aquestes passes prèvies que el Reglament

sortint d’aquesta ponència que tindrà lloc dintre de la Comissió

del Reglament sigui, efectivament, un reglament amb el qual

ens puguem sentir representats tots amb la dificultat que això

sempre comporta.

En tot cas, respecte de les seves característiques... l’altre

dia, ja s’ha dit, jo també era en aquesta comissió d’Assumptes

Institucionals, vàrem parlar de la introducció de tot això que

constitueix avui en dia la nostra societat, com són les noves

tecnologies, les possibilitats que ens ofereixen i, per tant, tot

allò que té de bo incorporar-les també a la nostra feina diària

aquí. Per tant, hi vàrem estar tots d’acord també, i és aquest

consens, esper, el que presideixi finalment tota la feina que

puguem fer.

Participació, transparència, per descomptat, transparència

perquè, efectivament, és una cosa que se’ns demana, se’ns

exigeix. Participació també, perquè, probablement, molts

aspectes d’aquest reglament són millorables, però també en el

cas aquest de la participació, sense perdre de vista, i ho ha dit

ja algun diputat abans que jo, sense perdre de vista que

nosaltres tenim aquí una responsabilitat i que aquesta

responsabilitat no pot ser diferida a part d’aquesta societat que

representam, una cosa és incorporar-la a aquells aspectes que

ens semblin bons i l’altra cosa és anar cedint-li la

responsabilitat que nosaltres podem tenir.

També tinguem en compte, i amb això ja acabaré aquesta

intervenció, que no tot serà reglamentable, per exemple, ara

està en una posició la qual s’ha decidit i s’ha decidit perquè és

una decisió que els grups que donen suport al Govern, des del

Govern mateix no facin preguntes orals; jo crec que això

reglamentar-ho és també, ja veurem què farem quan hi arribem,

però és una posició que limita realment la capacitat dels

diputats i tampoc no estic del tot segur que sigui realment una

mesura reglamentable o de reglamentació aconsellable,

diguem-ho d’una altra manera. Però és que posats ara a

reglamentar, també aquesta cosa que no sé molt bé com definir,

que és que un diputat faci una pregunta al Govern i el Govern,

en lloc de contestar-li la pregunta li contesti una altra cosa, això

difícilment de vegades és, diguem, una cosa que dubt molt que

es pugui reglamentar. És un poc allò que en castellà en diuen:

de dónde vienes, manzanas traigo. Per tant, també m’agradaria

que això es pogués reglamentar, però m’imagín que difícilment

podrà ser així.

Però en tot cas, confiï que aquesta ponència sigui una

ponència realista en el sentit de saber fins on realment podem

arribar, fins on convé arribar i, sobretot, com he dit al

començament, una ponència en què les coses es decideixin tant

com sigui possible per consens de tots els grups, de tal manera

que, finalment, tots els grups puguem votar a favor dels canvis

que s’acabin proposant.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el diputat Sr. Thomàs, pel Grup

Parlamentari Socialista.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, senyors i senyores diputades. Crec que era el

diputat Nel Martí que anomenava l’Estatut d’Autonomia, jo

també ho faré, perquè hi ha un article, el 15, que parla del dret

de participació, precisament dels ciutadans, i a l’epígraf

15.2.b), parla i diu, concretament, que els ciutadans tenen “El

dret a promoure i presentar iniciatives legislatives davant el

Parlament i a participar en l’elaboració de lleis, directament o

mitjançant entitats associatives, en els termes que estableixi la

llei.” Vull dir, fins i tot l’Estatut d’Autonomia ens marca un

camí.

Ja ho hem dit tots que al llarg d’aquest segle XXI han

emergit nous valors ciutadans, com poden ser la transparència

o la participació pública, i aquestes són necessitats que han de

ser incorporades a l’entramat institucional i fins i tot a la seva

pròpia arquitectura. I dins el debat d’aquesta reforma

institucional, el Parlament de les Illes Balears no pot quedar

fora.

Existeix o, com a mínim, amplis sectors comparteixen la

necessitat d’aprofundir en transparència, en participació, en

control i en qualitat democràtica, i totes aquestes reformes

institucionals i legals han de tenir una finalitat, entre d’altres,

enfortir aquesta participació ciutadana.

Representar significa fer present algú que es troba absent i

els diputats i diputades que som aquí presents, per parlar, per

argumentar i per decidir per totes aquelles persones que no són

aquí, nosaltres les representam. Evidentment, des del Grup

Parlamentari Socialista volem participar en aquest debat sobre

una necessària i oportuna reforma del Reglament. Qualcú pot

pensar, i amb raó, que el Reglament del Parlament fou sotmès

fa pocs anys a una reforma, crec que ha estat el Sr. Gómez qui

ho ha recordat el primer, i és cert, però la passada legislatura es

va mostrar que aquella reforma va quedar coixa i curta, que no

era suficient.

Dins la política institucional, el Partit Popular va buidar de

contingut polític aquell Parlament, la seva utilització del rodet

parlamentari va furtar el debat a l’oposició o va convertir el

control del Govern en propaganda partidista, i això va fer molt

de mal. I aquest menyspreu cap al Parlament també, per

exemple, es va formalitzar amb un abús insòlit del decret llei;

o quan ignoraven iniciatives parlamentàries; o quan, per

exemple, no ho podem oblidar, l’intent del Partit Popular per
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reduir el nombre de parlamentaris, retallades en dedicació o de

les seves retribucions. És per tant reformar i renovar el

Reglament per aconseguir uns objectius i funcions d’aquest

Parlament, nosaltres ho veiem com a una necessitat, però entre

tots hem de propiciar que aquest parlament tengui un

component que avui en dia es denomina com a un parlament

obert.

I tres espais s’han de garantir: que aquest parlament sigui el

centre del debat polític, d’elaboració legislativa i el veritable

espai de control real del Govern de les Illes Balears.

Diferents partits polítics, entre d’altres el Partit Socialista

de les Illes Balears, al seu programa electoral assumien un

compromís amb els ciutadans per canviar el Reglament del

Parlament, per aprofundir en transparència, per facilitar la

participació, per permetre una major accessibilitat, per millorar

la receptivitat dels ciutadans i sempre mitjançant la

colAlaboració d’aquests amb el Parlament.

La iniciativa parlamentària que avui està sotmesa a debat

arriba signada i suportada per tots i cadascun dels diputats i

diputades d’aquest parlament, i això, si m’ho permeten, és un

primer senyal positiu, som davant d’una necessitat sentida la

qual ara ja és una necessitat expressada, ho acabam d’escoltar,

i ben aviat serà una realitat. En realitat, la proposició no de llei

fa una proposta molt simple, de procediment, proposa acordar

políticament la constitució d’una ponència en el si de la

Comissió de Reglament, una ponència l’encàrrec de la qual és

estudiar i fer una proposta de millora del Reglament, d’acord

amb l’article 191. Una ponència que ha de tenir,

necessàriament, un disseny obert per facilitar la participació de

persones i agents externs que tenguin coses a aportar en positiu.

D’aquest estudi, la seva proposta ha de finalitzar amb una

proposició de llei, per possibilitar després la seva lliure

tramitació parlamentària.

Diversos diputats que m’han precedit han parlat sobre què

podem, de què parlam, què volem modificar. Evidentment, es

poden modificar moltes o poques coses, podríem parlar de

drets, deures i obligacions de diputats i diputades; de com es fa

el veritable control del Govern; de quan i com s’han de produir

compareixences; de si els debats de política general han de

continuar igual o s’han de modificar; dels requisits i de com

funcionen les comissions d’investigació; de si hem de facilitar

presentació d’iniciatives legislatives populars; de si d’aquest

anomenat Escó 60 hem de crear realment una comissió de

participació ciutadana perquè la veu de la ciutadania arribi

directament al Parlament, i per què no, arribar que directament

els ciutadans puguin presentar iniciatives legislatives. Podríem

parlar i potenciar l’ús de tecnologies d’informació i

comunicació; podríem parlar d’un portal de transparència,

sobre què és el que hi ha d’haver i de quina manera, o podríem

parlar de l’Oficina Anticorrupció la qual dependrà d’aquest

parlament.

Evidentment, es pot parlar de moltes coses i en això haurem

de posar esment i seny.

Avui, segurament, aquesta proposició no de llei serà

aprovada, perquè ve avalada per tots els grups parlamentaris,

i per això jo deix per al final un tema que crec que és un

concepte molt important i que ha de ser present en tota la seva

elaboració: avui tenim un Parlament més fraccionat, amb més

pluralitat i amb més diversitat que en anteriors legislatures, això

ens pot fer pensar que és més difícil de governar i que té més

necessitat de debat i de pactes, però evidentment això no s’ha

de convertir que tengui més descontrol, sinó més democràcia.

I per exemple per això aquesta ponència necessitarà d’un

element que ja han dit altres persones, del màxim de diàleg, de

negociació i de consens, perquè necessitam un Reglament

adaptat a noves circumstàncies i realitat, però també necessitam

que es mantengui en el temps, governi qui governi. I per tant,

sense diàleg, sense negociació o sense consens no ho

aconseguirem.

I en aquesta direcció, evidentment, s’ha d’interpretar que el

Grup Parlamentari Socialista donarà suport a aquesta iniciativa

parlamentària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ateses les intervencions de tots els grups

parlamentaris, procedeix aprovar la proposició no de llei per

assentiment. Queda aprovada la proposició no de llei relativa

a proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes

Balears.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 4359/15,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

límit del dèficit per a 2016.

A continuació, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.

4359/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a límit del dèficit per a 2016. Intervé el representant del Grup

Parlamentari Socialista per defensar la proposició no de llei,

per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Aquesta és una proposició no de llei de les que jo dic que és un

tema d’estat, és un tema d’estat perquè és un tema transversal

el qual afecta totes les polítiques que vulgui desenvolupar en el

futur el Govern, sobretot l’any que ve, en aquest cas concret

l’any que ve. Evidentment, és un termini o un límit de dèficit

que té un límit, en un futur mitjà, diguem, ningú no dubta que

l’objectiu financer ha de ser l’equilibri, així com ningú no

dubta que l’objectiu financer a mitjà termini ha de ser un nou

pacte per al finançament d’aquesta comunitat autònoma que

permeti assolir uns objectius socials i econòmics que ens

pertoquen. En definitiva, que puguem gastar el que ens toca.

El límit del 0,3 és absolutament insuficient per atendre les

necessitats més bàsiques. Nosaltres tenim en aquesta comunitat

un 25% de persones en risc d’exclusió social, i que el 0,3 és

insuficient no ho diem nosaltres, ho diu tothom, i estic

convençut que tots i cadascun de nosaltres, fins i tot el Sr. Marí,

qui pot ser tengui un coneixement més profund d’aquesta

matèria, sabrà que el 0,3 per a l’any 2016 és absolutament

insuficient. Ho diu l’AIReF, l’Autoritat Independent de

Responsabilitat Fiscal, que manifesta que per a l’any 2016 cap
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comunitat autònoma, cap, assolirà aquest límit de despesa de

dèficit del 0,3%. És més, la pròpia AIReF recomana, que és

l’entitat assessora del ministre Montoro, ho saben, recomana

que per a l’any 2016 es pugui fer una asimetria en el dèficit. I

concretament per a Balears diu que, si bé a l’any 2016 és

impossible acomplir aquest 0,3%, sí que és possible que per a

l’any 2018, 19 es pugui arribar a aquest equilibri pressupostari.

També ho podem veure si analitzam les darreres dades dels

darrers anys, a l’any 2012, que hi havia un límit de dèficit de

l’1,5%, varen tancar amb un dèficit real de l’1,97%; a l’any

2012, l’únic any de la legislatura passada que es acomplir el

límit de dèficit, hi havia un límit permès d’1,3 i es va tancar

amb un límit d’1,23. Vull recordar també que aquest any 2012

el Partit Popular sí que va solAlicitar al ministre Montoro un

increment del límit de dèficit, límit de dèficit que es va

concedir, si no ho tenc malentès.

Per a l’any 2014, que hi havia un límit de dèficit de l’1%,

es va tancar amb un 1,71%, varen pujar de l’23 a l’171. I per a

l’any 2015, el qual evidentment encara no s’ha tancat i

evidentment no tota la responsabilitat serà ni de l’anterior ni

d’aquest equip de govern, les dades que tenim són el dèficit fins

a maig, i també he fet una trajectòria d’aquest dèficit de maig.

Tenim dades a partir de l’any 2013, a l’any 2013 el dèficit a

maig era del 0,17%; el dèficit del 2014 era del 0,16%, mentre

que el dèficit del 2015 era del 0,48%. En cinc mesos, és vera

que era any electoral, i vostès quan són anys electorals es donen

quatre alegries, això ja ho sabem tots, però quin element fa

preveure que si en cinc mesos hem ultrapassat aquest 0,3 l’any

2016 n’hi haurà prou amb un 0,3? No n’hi ha cap. No cal

insistir més, és evident que 0,3 per a l’any que ve serà del tot

insuficient. I el pitjor de tot és que el darrer trimestre,

històricament, estadísticament és el pitjor quant a dèficit, per

tant no hem de preveure que aquest que ara ens ve ens ajudi a

palAliar aquest dèficit que vàrem trobar.

El raonable per incrementar aquest sostre de dèficit seria

intentar, és un punt de vista, però també compartit amb la

Conselleria d’Hisenda, intentar anar baixant aquest límit de

dèficit, de manera que si a l’any 2014 teníem l’1,71 real,

mentre que si a l’any 2015 tenim, una previsió, fins que no

tanquem no ho sabrem, de l’1,5%, seria previsible i

perfectament possible demanar que aquest límit s’anés reduint

amb la mateixa proporció, l’1,7, 1,5, envoltant de l’1,2, l’1,3,

doncs seria una cosa raonable.

El futur, com he dit, és i ha de ser l’equilibri, jo estic

convençut que no hi ha cap conseller, ni regidor, ni responsable

de les hisendes públiques que defensi per defensar

estructuralment el dèficit; és vera que conjunturalment ens pot

servir, i conjunturalment en aquesta situació de crisi com mai

no l’havíem patida, ens ha anat beníssim tenir una certa situació

de dèficit; és vera que es tradueix en deute, i això també s’ha de

controlar. Però també és vera que si la Unió Europea ens marca

el límit de l’any 2020 per tenir equilibri, és la Unió Europea,

perquè resulta que el Ministeri d’Hisenda, del ministre

Montoro, ho ha avançat a l’any 2018. I per què, si l’objectiu és

arribar allà mateix, per què no ho podem fer amb dos anys

més? Per què hem de ser més guapos que la resta, quan no ho

som? Això també ens ho hauríem de fer mirar.

No es tracta, en definitiva, de gastar més, es tracta

d’intentar no gastar menys. Quan un fa un pressupost, i jo

record el que deien la Sra. Cospedal i el Sr. Rajoy a la

campanya electoral de l’any 2011, quan deia: la nostra línia

vermella serà sanitat, educació i benestar social, nosaltres

retallarem per tot, menys en sanitat, educació i benestar social.

Hi havia dues possibilitats: o ells no havien vist mai un

pressupost, que és difícil, o eren un sac de mentides, perquè si

un vol retallar el pressupost, el 80, 90% de la despesa és

sanitat, educació i benestar social, és impossible retallar

substancialment un pressuposts sense tocar aquestes tres àrees

sensibles, i en aquesta comunitat no es poden tocar més.

A més, hi ha un altre argument, per què hem de complir

aquestes -ho dic pel bajini, no ho diria molt obertament- però

per què nosaltres hem de complir el límit de dèficit que ens

marca una norma legal, i és així, ens ho marca una normal

legal, quan l’Estat no acompleix l’Estatut d’Autonomia

respecte de les inversions estatutàries? Per que no hi ha la

mateixa simbiosi? Nosaltres, evidentment, volem complir la

legalitat, el que volem és que tothom l'acompleixi.

Finalment, en queden dues, voldria fer una reflexió, el

dèficit... jo crec que el Partit Popular, en tota aquesta

legislatura, ha fet, ha comès un greu error, i és que ha presentat

l’objectiu de compliment, o el compliment del dèficit, com un

objectiu, com l’objectiu nacional. Mirin, el compliment del

dèficit podem discutir si ha de ser un instrument o no i si és

millor o pitjor com a instrument, però mai no pot ser un

objectiu. 

A mi m’agrada posar un exemple extrem perquè s’entengui,

ja sé que és una barbaritat, però de tant en tant m’agrada dir-ne

qualcuna, si l’objectiu fos complir el dèficit, si aquest fos

l’objectiu, podríem tancar l’hospital de Son Espases que

l’objectiu l'acompliríem, però això seria una barbaritat. Per

tant, l’objectiu no és el compliment de dèficit, l’objectiu

sempre ha de ser millorar la qualitat de vida dels ciutadans,

sempre, i aquest no l’hem de deixar de vista mai. Però per

millorar aquest objectiu, per aconseguir aquest objectiu no

podem fer més austeritat, no la podem fer, i vostès en són

absolutament conscients, jo diria que en són més conscients que

qui els parla, perquè el Sr. Marí coneix prou millor els comptes

de la comunitat que jo.

Finalment, veig que hi ha hagut una esmena del Grup MÉS

per Menorca amb la qual nosaltres hi estam absolutament

d’acord, crec que aclareix per què es demana aquest increment

de dèficit. Per tant, nosaltres volem anunciar que li donarem

suport. 

El fet que aquest increment de l’Estat pugui venir d’una

disminució del límit de l’increment del límit de dèficit de

l’Estat, que per cert no té les competències ni de sanitat, ni

d’educació, ni de benestar social, pugui venir d’un increment

del límit de la Unió Europea o pugui venir d’una certa

asimetria, tal com aconsella l’AIReF, nosaltres, en principi, no

ens hi ficaríem, almanco en aquesta proposició. El que sí volem

és que realment s’incrementi aquest límit de dèficit per

aconseguir, i ho vull repetir, mantenir la despesa que ens toca

a aquesta comunitat per mantenir els serveis bàsics.

Evidentment, a mitjà termini això ha d’acabar inexorablement
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en dues coses, l’equilibri i un sistema de finançament que ens

permeti gastar el que ens pertoca, que ara no el tenim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca per defensar l’esmena RGE núm. 5595/15, per un

temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

nosaltres estam d’acord amb el fons de la proposició no de llei

presentada pel Grup Parlamentari Socialista i la nostra esmena,

tal com ja apuntava el Sr. Alcover, va dirigida a matisar alguns

aspectes que ens semblaven important introduir-hi. 

El primer element, ell ja n’ha fet referència, és per a què?

Per a què volem aquest dèficit? Per a què la comunitat

autònoma necessita augmentar el nivell de dèficit? I

senzillament hem introduït la idea que la comunitat autònoma

ha de fer front a unes necessitats socials, a unes competències

-que també hi feia referència el Sr. Alcover- a sanitat, a

educació, a benestar social, que són de la comunitat autònoma

i no són de l’Estat.

La segona era introduir un mecanisme de limitació d’aquest

dèficit que demanem, aquest increment de dèficit que

demanem, en la forma de proposar a l’Estat, que si tan

preocupat està pel dèficit públic, doncs té la possibilitat de

reduir el que s'assigna ell mateix. 

Jo tenc la impressió que el Sr. Montoro, i el Govern del PP

en general, s’apliquen la màxima de Sèneca, aquella màxima

que diu: “Ensenya com s’ha de viure encara que tu no visquis

com ensenyes”. Aleshores el Sr. Montoro, en el Consell de

Política Fiscal i Financera, agafa tots els consellers autonòmics

i els predica en l’austeritat, en l’estalvi, però després l’Estat es

reserva un nivell de dèficit molt més alt.

Com vostès saben, la distribució d’aquest 2,8% de dèficit

que imposa la Unió Europea es reparteix de la següent manera:

un 0,3% per a les comunitats autònomes, que és el que discutim

aquí; un 0% per a les entitats locals, encara hi ha que està

pitjor; un 0,3% per a la Seguretat Social, és a dir, l’única

competència que realment afecta l’equitat, la igualtat a nivell

estatal, que són les pensions, estan fora del llindar de dèficit

que reparteix el Sr. Montoro, i la resta de l’Administració

General de l’Estat es reserva aquest 2,2% de dèficit. És a dir,

una distribució, com veuen, doncs, molt poc coherent sobretot,

vaja, amb un govern del PP doncs que no predica gens amb

l’exemple.

Per tant, nosaltres donem suport a la proposició no de llei,

agraïm que s’hagi acceptat la nostra esmena perquè tenim molt

clar que el debat que avui feim aquí és un posicionament: al

costat de qui ens posam? Ens posam al costat dels ciutadans de

les Illes Balears, que són els que necessiten aquestes polítiques

de benestar social, d’educació o de salut, o ens posem al costat,

ens alineem amb la camarilla burocràtica funcionarial política,

empresarial, de les grans empreses, dels grans contractistes de

l’Estat, que són els que -si em permeten l’expressió- mamen de

la mamella que alimentem nosaltres, perquè aquesta és una

altra, és a dir, el dèficit es fa allà, però també rallarem d’un

altre dèficit que és el dèficit fiscal que, com saben, som la

comunitat autònoma amb un dèficit fiscal més alt.

És a dir, en resum, ens hem de posicionar al costat dels qui

pagam, anava a dir de qui paga, però nosaltres també pagam,

dels qui pagam o dels qui malbaraten a Madrid. Nosaltres ho

tenim molt clar a favor de qui ens posam i, per tant, votarem a

favor de la proposició no de llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. A continuació procedim a la fixació de posicions.

Per un temps de deu minuts, té la paraula el Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors

diputats. Tot just acabam de començar aquesta legislatura,

aquest, de fet, és el segon ple ordinari d’aquest nou mandat, i

el Partit Socialista, avui, ens presenta una proposició no de llei

en què demana un increment substancial de l’objectiu de

dèficit, xifrat per a l’any 2016 en un 0,3% del PIB. No han

esperat ni un segon, no han dissimulat gens ni mica per

demanar avui, a l’inici d’aquesta legislatura, poder gastar més.

No és cap novetat, ja ho han fet cada vegada que han governat,

ja ho varen fer en el pacte de progrés 2007-2011, vostès el que

volen és gastar més. No en tenen prou mai, no en tenen prou

mai.

Jo ha vam dir, ja ho vam dir durant tota l’anterior

legislatura, no aprenen dels errors comesos i tornen altra

vegada amb els mateixos tics de la legislatura del segon pacte

de progrés i tots sabem les conseqüències dramàtiques que té

no fer els esforços possibles per controlar el dèficit. La

seqüència lògica tots la coneixem i és molt senzilla, és el que

va passar en el segon pacte de progrés, més despesa més

dèficit, més dèficit més endeutament, més impostos,

impagaments als proveïdors, tancament d’empreses i pujada de

l’atur. Açò és exactament el que va passar a la legislatura del

segon pacte de progrés.

És per açò que avui volem donar un toc d’atenció al Govern

i alertar-lo que aquest no és el camí, aquesta no és la dinàmica

sana i lògica que ha de seguir un govern responsable. Des del

nostre punt de vista, la consolidació fiscal, el principi

d’estabilitat pressupostària, són molt importants i més en una

comunitat com la nostra que està excessivament endeutada. No

tenim gaire marge d’endeutament, estam molt endeutats. I el

gran problema que té la nostra comunitat autònoma és que el

Govern ha renunciat al control del dèficit, li és ben igual, li és

ben igual. La consellera d’Hisenda, aquí present, que hauria de
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ser qui més interès mostràs en aquesta qüestió, és la primera

que es posa davant de la pancarta per demanar més despesa i

per demanar més dèficit.

L’altre dia, Francina Armengol anunciant una nova facultat

de medicina, escoltin, no és tal vegada, tal vegada no és el més

adequat. O, per exemple, el Sr. Marc Pons anunciant que

pagarà les indemnitzacions de Cesgarden, bé, en fi,

evidentment cada un tapa els seus errors com pot. 

La consellera d’Hisenda, repetesc, que hauria de ser qui

hauria de controlar als seus consellers per evitar aquesta

despesa, ha renunciat a açò, ha tirat la tovallola, ha renunciat a

una de les funcions més importants que té encomanada com a

consellera d’Hisenda, el control de la despesa. I si fins i tot fent

esforços i sacrificis enormes, com vam fer a l’anterior

legislatura, ja és molt difícil aconseguir l’objectiu de dèficit, si

no feim cap esforç, si ni tan sols intentam controlar el dèficit,

com el cas d’aquest govern, així és impossible aconseguir

l’objectiu de dèficit.

Per tant, primera qüestió, no podem estar en absolut d’acord

amb la deriva que ha pres aquest govern en relació amb les

polítiques de dèficit públic i d’estabilitat pressupostària. 

Una altra qüestió que també m’agradaria destacar a la meva

intervenció és la intenció del Govern d’augmentar els imposts.

Avui ja n’hem rallat també a les preguntes parlamentàries, es

parla d’incrementar els tipus impositiu del tram autonòmic de

l’IRPF, de l’impost de patrimoni, de l’imposts de transmissions

patrimonials, de l’impost de successions, posar un nou impost

a les grans superfícies, aplicar l’ecotaxa, tot açò ho hem sentit.

Amb aquesta apujada de tots els imposts, habidos y por haber,

i amb la creació de dos nous imposts es recaptarà,

previsiblement, segons les dades que va facilitar la conselleria,

uns 120 milions d’euros, els quals sumats als 70 milions de la

lluita contra el frau, suposarà incrementar els ingressos en 190

milions.

I jo em deman: i si ja augmenten en 190 milions els

ingressos, si l’activitat pròpia també suposa incrementar els

ingressos, per què volen tenir més dèficit? Si aquests 190

milions d’euros addicionals no van a reduir el dèficit o no van

a amortitzar deute, a què es dedicaran? A gastar més? A gastar

més?

Aquest govern no en té prou amb 190 milions d’euros, ells

volen encara augmentar, augmentar, l’objectiu de dèficit per

continuar gastant més. La voracitat gastadora d’aquest govern

no té límits, i vostè, Sra. Consellera, ho hauria de limitar, vostè

té l’obligació de limitar aquesta voracitat gastadora.

Tot açò és un despropòsit de conseqüències molt negatives

per a la nostra comunitat, primer, perquè apujant els imposts,

i ja ho ha dit molt bé el representant d’El Pi, destrossam les

esquenes de la classe mitjana i a la vegada feim manco

competitives les nostres empreses. Destralada a les butxaques

dels ciutadans i al consum i destralada a les nostres empreses.

Després, també, aquest increment del dèficit suposa un

increment de l’endeutament. Repetesc el que deia al principi,

estam molt endeutats, avui no ens queda pràcticament marge

per augmentar l’endeutament, estam molt endeutats. 

La presidenta ho va dir la setmana passada, el deute bancari

és de 8.400 milions d’euros i vam deixar a 30 de juny 398

milions d’euros en deute comercial, rallam d’un 30% del PIB.

En aquests darrers quatre anys hem passat de 6.850 milions,

deute bancari i deute comercial de 2011, als 8.800 actuals, hem

increment l’endeutament en uns, aproximadament, 1.950

milions d’euros, i açò que vam aplicar polítiques d’austeritat i

de control de la despesa. Si durant el segon pacte de progrés

l’increment de l’endeutament va ser d’uns 4.600 milions

d’euros, hem de recordar que en el 2007 hi havia 2.250 milions

d’euros  d’endeutament i en el 2011 6.850, és a dir, vostès en

el segon pacte de progrés varen augmentar 4.600 milions

d’euros l’endeutament i nosaltres en quatre anys 1.950, el 60%

de tot l’endeutament històric d’aquesta comunitat autònoma és

només responsable d’aquests quatre anys nefastos del segon

pacte de progrés. Si no haguéssim pres mesures d’austeritat i de

control de la despesa avui l’endeutament seria de més d’11.000

milions.

Resultar curiós, idò, escoltar la presidenta dient que aquest

nivell d’endeutament és la demostració que les polítiques

d’austeritat i retallades no serveixen per equilibrar els comptes

públics. Aquesta afirmació, que va dir la setmana passada,

demostra que la Sra. Armengol no s’ha assabentat de res i

demostra una gran irresponsabilitat, i quan sentim la Sra.

Armengol dient aquests disbarats jo em deman, si les polítiques

d’austeritat i de retallades no funcionen per reduir el deute,

llavors, com ho feim? Què hem de fer? Quines mesures prendrà

l’executiu per reduir aquest excessiu nivell d’endeutament de

la nostra comunitat? No ho poden fer gastant més, si gastam

més ens endeutarem més, com ho faran per reduir aquest

endeutament? Ho faran amb dèficits més alts? Tampoc no és

possible. Ho faran apujant imposts i baixant l’activitat

econòmica i per tant a la llarga baixant els ingressos? Tampoc

no és possible.

I una altra qüestió molt important, en aquests moments amb

un tipus d’interès molt baix i amb un FLA a un interès zero

aquest nivell d’endeutament encara és suportable perquè pagam

pocs interessos, però què passarà si la prima de risc puja? Què

passarà si el tipus d’interès augmenta? Si açò passa, que és molt

probable segons el que passi en els pròxims mesos, aquest

deute serà impagable, no es podrà pagar aquest deute. Si hi ha

una pujada significativa del tipus d’interès no podrem pagar

aquest deute. És per açò que és urgent prendre mesures per

reduir aquest nivell d’endeutament i açò no es fa amb un dèficit

descontrolat, més aviat tot el contrari. 

Tornam, per tant, i repetesc, als mateixos errors de la

legislatura 2007-2011, més despesa, més dèficit, més

endeutament, més imposts, impagaments, tancament

d’empreses i pujada de l’atur.

No obstant açò, i entenent que és molt difícil poder complir

l’objectiu de dèficit, nosaltres proposam demanar un objectiu

de dèficit asimètric. Aquesta proposta no té res a veure amb la

proposta que avui ens presenta el Partit Socialista, que demana

incrementar substancialment el límit de dèficit previst per al

2016. Què vol dir substancialment? Vostè ha dit un 1,2, no hi
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podem estar d’acord, no hi podem estar d’acord, nosaltres

continuam parlant d’un dèficit asimètric on el dèficit total de

les comunitats autònomes es repartia de forma diferenciada per

a cada comunitat autònoma, de forma que passar d’un 0,3 a un

0,4, un 0,5 seria entenedor per part nostra. Però evidentment,

un 1,2 o un 1,5 açò no és entenedor.

Creiem humilment que el Govern s’equivoca tornant altra

vegada a una carrera de més despesa i més dèficit, s’equivoca

perquè no té marge per fer-ho i perquè les conseqüències poden

ser molt negatives.

Ja acab, com diuen les sagrades escriptures: stultorum

infinitus est numerus, el nombre dels necis és infinit. I estaria

bé que aquest govern reflexionés, que recapacités i que tornés

al rigor pressupostari i al control de la despesa. Tant de bo, tant

de bo aquest govern no faci bona aquesta afirmació llatina que

acab de dir!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, per un temps de deu minuts, la Sra. Diputada, la Sra.

Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores

diputades i membres del Govern. El Partit Socialista demana en

aquesta proposició no de llei incrementar substancialment el

límit de dèficit per a l’any 2016, després d’haver constatat que

Montoro s’erigeix com el Torquemada del segle XXI i no com

el responsable ministre d’Hisenda que seria esperable. Les

seves declaracions anomenant-nos quejicas, d’una manera

totalment despectiva, va fer palès, varen fer paleses que

Montoro no vol un compromís amb les autonomies, autonomies

que necessitem aquests doblers per fer front a les necessitats

socials dels nostres ciutadans i ciutadanes, i que actuarà com a

martell d’heretges, també amb cites i referències a l’Edat

Mitjana, de les comunitats en les quals la ciutadania ha triat

governs de canvi.

Cal recordar les vegades que faci falta que el que ha votat

aquí la gent és la recuperació i el blindatge dels trets socials

davant la rapinya dels casos de corrupció i davant la lògica de

les retallades que, durant el Govern del Partit Popular, ha hagut

de patir una majoria social a les Balears. Resulta vergonyós,

senyories, que el ministre no hagi estat capaç de fer que els

governs del Partit Popular acomplissin aquest límit que ara

se’ns imposa, en el cas de Balears el maig d’enguany ja hi

havia un dèficit del 0,5%, quan el sostre per a tot l’any era del

0,7%. Jo em deman com es podria haver complit aquest dèficit

en el cas que el Sr. Bauzá hagués continuat dins aquesta cambra

com a president del govern.

Ja s’han explicat abans moltes xifres, amb detall, per part de

la ponència, jo no incorreré en més explicacions davant això,

sí que recordaré que el Govern de l’Estat ens deu a aquestes

Illes més de 3.000 milions en inversions estatutàries i que

tampoc no podem i no hem de renunciar a això.

Sembla, per tant, prou clar que el Partit Popular vol

aconseguir en els despatxos el que no ha aconseguit a les urnes

i asfixia comunitats com la nostra, i per això, des de Podem hi

som per lluitar decididament contra les polítiques d’austeritat,

i pensem que cal incrementar, com es demana en aquesta

proposició no de llei, el límit de dèficit.

Poden comptar, per tant, amb el nostre suport, senyories,

però no podem perdre l’ocasió per recordar que la millora de

la situació econòmica i la fi de l’”austericidi” que patim ara

mateix a l’estat espanyol i també a les nostres illes, passa per

altres punts que enumeraré ara.

S’ha de fer, senyories, una auditoria ciutadana del deute.

S’ha de poder determinar com s’han gestionat els diners públics

i com s’ha arribat a l’actual deute de gairebé 9.000 milions

d’euros, quan es va ser a punt de tancar hospitals per manca de

finançament i quan sabíem que a l’hivern en aquesta illa hi

havia escoles sense calefacció. S’ha de determinar quina part

d’aquests diners, senyories, s’han malbaratat, quina part se n’ha

anat per embornals de la corrupció, quina en interessos extra

els quals es paguen per sobre del que pertoca, i això ja ha

passat abans a altres legislatures. S’ha de saber quina part no

hem de pagar amb els imposts i els doblers dels ciutadans i

ciutadanes de Balears.

Aquesta auditoria del deute, senyores i senyors del PSIB,

forma part dels acords pel canvi, va lligada a l’Oficina

Anticorrupció la posada en marxa de la qual per molts de

motius, també per aquest pla de lluita contra el frau fiscal, que

no sabem si es farà dependre o no de l’Oficina Anticorrupció,

hauria de ser urgent.

Si tenim aquesta necessitat d’augmentar el pressupost, hem

de mirar com s’ha generat el deute. En moltes ocasions deute

i corrupció van de la mà, i això ja se sap per altres països, per

altres comunitats autònomes; un deute generat per casos com

Son Espases, Palma Arena, Palau de Congressos, etcètera, no

és un deute que hagi de pagar la ciutadania, aquests diners es

necessitaven per fer hospitals i per fer escoles, no per fer obres

faraòniques per satisfer les demandes d’amiguetes.

Ja es comencen a fer petites auditories com la que s’ha

posat en marxa a l’Institut d’Estudis Baleàrics, després de

veure i de constatar aspectes vergonyosos com factures de taxis

de 700 euros i factures de perfums que es varen carregar a les

arques públiques, qüestió totalment vergonyosa.

Hem vist també, per un altre costat, els darrers

nomenaments fets, que el sector instrumental d’aquesta

administració no ha variat de manera essencial. Des de Podem

proposàvem aprimar-lo, perquè el sector instrumental suposa

una despesa extra que impedeix invertir en altres coses, molt

més necessàries per a les majories socials. Les empreses

públiques se’n duen per davant uns doblers que serien

necessaris per invertir en tot allò que repercuteix en béns
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ciutadans i que podem gaudir totes i tots, sanitat, educació,

dependència, serveis socials, i s’hauria de pensar més i millor

a reduir d’aquest sector, que només suposa beneficis tangibles

i reals per a uns pocs.

Així mateix, trobem contradiccions irresolubles, senyories

del Partit Socialista, en el fet que en aquest marc econòmic

desfavorable en què ja s’avisa que no hi haurà diners suficients,

per exemple, per finançar en condicions la renda bàsica

garantida, en aquest marc es vulgui posar en marxa la facultat

de medicina. Entre moltes altres qüestions en les quals ara no

vull entrar, sabem que suposa una despesa d’un milió d’euros

per curs i que a l’any 2021 aquesta facultat de medicina costarà

tant com tota la UIB.

Podem demanar al ministre martell d’heretges que ens

augmenti el límit de dèficit amb la qual cosa estam d’acord,

però hauríem de ser més coherents, senyors i senyores membres

del Govern, en com administrem i en com gestionem els diners

que ja tenim, els pocs diners que tenim. Puc imaginar que no

volem acabar la legislatura amb un deute major que el que hem

trobat ara.

Sincerament, pensin si hi ha tal urgència per crear aquesta

facultat de medicina, quan a Menorca tenim un centre de

menors en unes barraques, sense calefacció, mentre que hi ha

hospitals que estan infrautilitzats, quan a Eivissa, a Can Misses,

a Mallorca, Son Dureta, es troben en la mateixa situació, facin

un pensament, per favor, senyories: no troben una mica més

urgent fer costat a la gent que ha patit les retallades del passat

govern Bauzá, abans de ficar-nos en una inversió pública,

interessant, si no fos interessada, però, sobretot, molt

quantiosa?

Senyors i senyores del Partit Popular, vosaltres heu

submergit aquesta comunitat en la foscor i en el dolor social,

heu doblat el deute i desbocat el dèficit, provocant al mateix

temps el major patiment social de la història de les Illes.

Senyors diputats i senyores diputades, per favor, totes i tots, en

aquesta ocasió tenim l’oportunitat d’aprendre d’aquest

desgavell que s’ha fet per incompetència i per cobdícia, primer

la gent, primer el rescat ciutadà, primer acabar amb les

retallades, i per això necessitem incórrer en dèficit i no per a

una altra cosa, Sr. Camps.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el diputat Sr. Rius del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Reus.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reus, perdó.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, la comunitat autònoma de les Illes Balears té un

problema, té un problema greu i aquest problema, el problema

de fons, no és l’objectiu de dèficit que marca l’Estat, el

problema greu que té la nostra comunitat autònoma és de

finançament. Això no lleva, però, que el Grup MÉS per

Mallorca no compartim que els objectius de dèficit fixats per

l’Estat són inassumibles, ho són amb les condicions actuals i

del tot injusts. I són injusts per a la nostra comunitat autònoma,

però també són injusts per al conjunt de les comunitats

autònomes, i per què? Perquè són uns objectius de dèficit on,

com sempre, l’Estat, en aquest Consell de Política Financera o

de Política Fiscal, es reserva la major part de l’objectiu de

dèficit, es reserva un 2,2% per a l’Estat enfront d’un 0,3% per

a les comunitats autònomes, la qual cosa ve a representar uns

25, 26.000 milions d’euros de dèficit per a l’Estat i 3.000

milions d’euros de dèficit per a totes les comunitats autònomes,

per a unes comunitats autònomes que són qui gestionen els

pressuposts de sanitat; unes comunitats autònomes que

gestionen el pressupost d’educació i unes comunitats

autònomes amb competències en serveis socials.

Un 2,2 enfront d’un 0,3, si això no és voler estrènyer les

comunitats ja em diran què és! Si això no és voler anar contra

qui aposta per la sanitat pública, universal i de qualitat, si això

no és anar contra l’educació pública ja em diràs què és!

No ha permès l’Estat tampoc, en el cas de Balears, objectius

de dèficit asimètrics, com sí va permetre l’any 2013 i com

recomanava l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal,

aquest organisme deia a un informe, de 15 de juliol també, que

el sistema de fixació d’objectius d’estabilitat pressupostària no

té en compte la capacitat financera de cada subsector per

finançar els serveis que ha de prestar d’acord amb les seves

competències, el que consolida situacions de dèficit permanents

que duen a la relaxació del compliment d’uns objectius que es

perceben com a inabastables.

Recordem que partim d’un dèficit a l’any 2014, del Govern

balear, de l’1,71. M’ha sorprès la intervenció del portaveu del

Partit Popular que semblava acusava el Govern de tirar la

tovallola, i la percepció que tenim el nostre grup és que el

Govern va tirar la tovallola l’any 2014, un 1,71 enfront d’un

objectiu d’un 1%, 7 dècimes, que, a mode d’exemple,

representen entre 180 i 190 milions d’euros, que són els que

s’ha parlat d’incrementar imposts. I amb uns comptes del 2015,

amb uns compromisos assumits fins ara que faran que

difícilment es baixi de l’1,5. Recordem que estàvem en el 0,4

en el primer trimestre i en el 0,5 en el mes de maig.

En aquest context no és raonable de cap manera parlar d’un

objectiu de dèficit del 0,3, sense que això no suposi posar en

risc els serveis bàsics com la salut i l’educació.

En aquest context creiem que seria assenyat per part de

l’Estat fer cas de l’Autoritat Independent de Responsabilitat
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Fiscal i tenir en compte la capacitat financera i els serveis que

es presten a l’hora de fixar aquest límit de dèficit. Perquè tot

acaba allà mateix, a la capacitat financera, en el finançament,

el problema no és el dèficit, el problema és el finançament; amb

un finançament just Balears podria assumir aquests objectius de

dèficit, sense posar en risc els serveis públics.

Les balances fiscals presentades pel ministeri reconeixen un

dèficit fiscal de 1.300 milions d’euros, les darreres presentades

de l’any 2012, 1.300 milions d’euros, i tots sabem que aquesta

quantitat és molt superior, perquè el balanços d’ingressos i

despeses que es produeixen a Balears, amb la metodologia que

empra l’Estat, que és la metodologia de càrrega-benefici, on es

tenen en compte tots els ingressos que es produeixen a una

regió i totes les despeses que s’hi produeixen, l’Estat no té en

compte, per la metodologia que emprar, els ingressos que

genera el turisme, per tant aquesta diferència és molt superior

i creiem que s’acosta als 3.000 milions.

El nostre finançament no només no millora, sinó que a cada

decisió que pren l’Estat contribueix a empitjorar la nostra

situació comparativament amb altres comunitats. Un exemple

més: junt amb l’aprovació de l’objectiu del dèficit del 0,3% a

finals del mes de juliol també anunciava el ministeri un

augment del finançament de les comunitats autònomes, per mor

de les entregues a compte i liquidacions que preveu que farà

l’Estat l’any 2016, unes quantitats que en teoria s’ajusten

segons les previsions de recaptació d’imposts com l’IVA o

l’IRPF. Qui és a la cua d’aquest augment? Qui torna ser a més

de 3,5 punts de la mitjana que suposa aquest augment? Per

suposat, les Illes Balears. I mentrestant, qui lidera l’augment

del producte interior brut? Les Illes Balears. Com pot ser mai,

no té cap sentit ni un que on hi ha més augment de l’activitat

sigui a la cua de la previsió d’augment d’ingressos!

Mentrestant patim uns nous pressuposts generals de l’Estat

on som a la cua en inversions, mentre continuam essent uns

grans aportadors al Fons de suficiència global i al Fons de

garantia que dota la resta de comunitats autònomes, amb 800

milions d’euros.

Amb aquesta situació, amb aquest context no es pot

pretendre que s’assumeixi un dèficit, un objectiu de dèficit del

0,3. Per això, donarem suport a la proposta, encara que

reiterem que el problema real al qual ens enfrontam en aquesta

comunitat és un problema de finançament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Fixarà la posició el diputat Sr. Melià pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors

diputats. Jo voldria intentar centrar un poc la qüestió que ens

ocupa, perquè aquí el que ens ocupa és el límit de dèficit públic

i, com tots saben, el límit de dèficit públic el marca la Unió

Europea. I aquí el que ens ocupa és com es reparteix el límit de

dèficit marcat per la Unió Europea a l’Estat espanyol.

I el gran problema per a El Pi, i per això ja anunciï de bon

començament que donarem suport a aquesta iniciativa, el gran

problema és que aquest repartiment del límit de dèficit marcat

per la Unió Europea l’Estat no ho fa amb criteris objectius i

consensuats, sinó que ho fa amb una enorme arbitrarietat, es

queda la popa, es queda la tita, es queda la part més enorme,

envoltant del 90% d’aquest límit de dèficit, i la resta ho

centrifuga a les comunitats autònomes. Per tant, les comunitats

autònomes són les que han de fer el gran esforç de contenció

pressupostària i les que han d’avançar més posicions per arribar

a aquest objectiu d’equilibri financer.

No les que més, perquè els que més són els ajuntaments,

perquè dels ajuntaments no se’n parla, perquè ara els han dit

que de dèficit zero, són els que han complit i resulta que encara

a determinats debats públics són els més mals vists, resulta que

els ajuntaments són un desastre, que els ajuntaments gasten

molt, que els ajuntaments mira què fan. No, nosaltres, com a

força municipalista, volem reivindicar que els ajuntaments

tenen dèficit zero, que són els que més acompleixen aquest

objectiu d’equilibri financer i ens rebelAlam contra aquesta

opinió que de vegades es dóna a determinats àmbits que els

ajuntaments són un malgastadors i uns mans foradades, quan

són els únics que realment acompleixen i dels quals haurien de

prendre exemple tota la resta.

Dit això, nosaltres pensam que hi ha dues raons molt

poderoses per donar suport a aquesta iniciativa: la primera és

que si hi hagués un criteri objectiu, nosaltres pensam que el

criteri objectiu més lògic seria repartir el dèficit d’acord amb

el volum de despesa pública que té cada administració, això

seria un criteri objectiu prou indiscutible; si les comunitats

autònomes tenen un 35% de la despesa pública a l’Estat

espanyol, el normal, d’acord amb aquest criteri lògic, seria que

els correspongués el 35% del dèficit. Per tant, si l’objectiu de

dèficit marcat per la Unió Europea és un 2,5, el 35% hauria de

ser de les comunitats autònomes. Si les administracions locals,

que tenen envoltant del 10% de la despesa pública, no entren en

el repartiment, això també s’hauria de repartir equitativament

entre l’Estat i les comunitats autònomes. Per tant, podríem

parlar que el 40% del límit de dèficit hauria de correspondre a

les comunitats autònomes.

Aquesta ens sembla que és una regla raonable, sensata,

assenyada i que hauria de ser la que presidís aquest debat, però

és evident que l’Estat no se l’aplica en absolut.

La segona raó, i ja s’ha insinuat per altres portaveus, el

tema del finançament i com estan finançades les comunitats

autònomes. És evident, de tots sabut, que hi ha comunitats

autònomes suprafinançades i comunitats autònomes

infrafinançades i, per tant, revertir igualitàriament el límit de

dèficit entre les comunitats suprafinançades i les

infrafinançades és un greuge comparatiu, és una desigualtat, és

un insult a la intelAligència. Per tant, hi hauria d’haver el que

s’ha dit aquí asimetria. I com que tots sabem que les Illes

Balears són de les pitjors, per no dir la pitjor, infrafinançades,

és evident que hauríem de tenir més marge de maniobra amb el

dèficit.
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Ens sembla que aquestes dues raons són molt poderoses i

justifiquen perfectament el nostre vot favorable, però hi ha un

tercer argument que s’ha de posar damunt la taula, que és un

principi de realitat, el principi de realitat. I el principi de

realitat és que no acomplim el dèficit, i aquí podem dir el que

vulguem, no l’hem complit en passats exercicis i tampoc no

l’acomplirem enguany i probablement no l’acomplirem l’any

que ve, i això és així i s’ha de constatar. I no es tracta que hi

hagi una voluntat de gastar moltíssim, sinó que hi ha unes

despeses obligatòries a les comunitats autònomes, en educació,

en salut, en serveis socials, que són despeses fixes que no tens

capacitat de maniobrar amb aquestes i per tant hi has de fer

front sí o sí, i que això et genera el dèficit i et genera

l’endeutament. Per tant, nosaltres pensam que, des d’aquest

principi de realitat, també l’Estat hauria d’haver estat sensible

a aquestes situacions de les comunitats autònomes.

Com que nosaltres ja hem dit que no som un partit partidari

d’augmentar imposts, és evident que hem de cercar solucions

a la situació financera de la comunitat i una de les solucions,

per a nosaltres, és el tema del dèficit: tenir més capacitat de

dèficit ens ajudaria a quadrar els pressuposts, igual que ens

ajudaria el tema de les inversions estatutàries, igual que ens...,

ja no direm, evidentment estic d’acord amb el portaveu de MÉS

que el problema de fons és el problema del finançament, tots ho

sabem i això no importa ni reiterar-ho, aquest és el problema de

fons però a curt termini hem d’intentar tancar exercicis, fer

pressuposts i hem de tenir molt en compte aquest límit de

dèficit en el qual estam immersos per fer aquests comptes

públics.

Finalment, vull dir una cosa, perquè aquí també s’ha

plantejat, de vegades els debats s’allarguen amb altres

qüestions, i aquí s’ha posat en dubte per altres portaveus el

tema de la facultat de medicina. Ens omplim la boca de la nova

economia, d’un nou model productiu, ens omplim la boca de la

innovació, de la investigació i resulta que no volem invertir en

un element fonamental perquè hi hagi investigació, perquè hi

hagi innovació, perquè hi hagi desenvolupament, per canviar un

poc el model de monoconrreu turístic a les Illes Balears. El Pi

ho va dir al debat d’investidura, el nostre portaveu Jaume Font,

i ho vull reiterar avui perquè ha sortit en el debat, nosaltres son

absolutament favorables a la facultat de Medicina, però no

només com a estudis universitaris, sinó per totes les

conseqüències positives que pot tenir per al teixit productiu de

les Illes Balears.

I acab, les empreses públiques també fan coses

absolutament positives per a la colAlectivitat, per exemple

construeixen i mantenen les depuradores que no crec que sigui

una cosa que no s’hagi de tenir en compte ni afectin la

generalitat de les persones, ho dic perquè es fan afirmacions de

vegades molt gratuïtes i molt poc sostingudes i fonamentades.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Fixarà la posició el Grup Parlamentari Mixt, té la

paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en

nom del Grup Parlamentari Mixt i en concret en aquest cas de

Ciutadans, intervenc en aquest moment. Hem sentit en

intervencions anteriors, com ja és habitual, que si la culpa és

dels uns o és dels altres, els que no hi hem tengut cap part, en

aquesta culpa, sabem perfectament que la culpa és dels uns i

dels altres i el més greu, sabem que com a resultat de les seves

gestions, les dels uns i les dels altres, els ciutadans de Balears

devem en aquest moment quasi 9.000 milions d’euros.

Sí, en efecte, any rere any tots els ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma som de cada vegada més pobres,

arrossegam aquest deute, aquesta és l’evidència i aquest ritme,

el que finalment deixarem als nostres fills i als nostres nets és

un llast, una rèmora que marcarà d’una manera o una altra la

seva vida.

No hi ha dubte, per tant, que hem de fer el possible per

revertir aquesta situació, per intentar que aquest deute es pugui

anar rebaixant, encara que encara que ens consti déu i ajuda

aconseguir-ho.

La proposició no de llei del Grup Socialista demana que el

Parlament insti el Govern de l’Estat a incrementar

substancialment el límit de dèficit previst per al 2016 per a les

comunitats autònomes. A primera vista sembla una proposició

raonable, així ho considera, i s’ha dit ja anteriorment, l'AIReF,

l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, creada

justament a instàncies de la Unió Europea, i la seva

independència... encara que només sigui, per exemple, perquè

en aquest punt no està d’acord en el que promou el ministeri,

amb el que defensa el ministeri, és una independència crec que

provada. L’AIReF ens diu que Balears, entre altres coses, és

una de les cinc comunitats espanyoles, les altres són Catalunya,

Comunitat Valenciana, Múrcia i Extremadura, on els objectius

de dèficit per al 2016 i 2017 són impossibles de complir i

demana, efectivament, una major laxitud durant aquests dos

anys perquè al 2018 l’objectiu del zero per cent es pugui

satisfer.

Això vol dir al nostre entendre dues coses, en primer lloc

que aquest objectiu del zero per cent al 2018 és, ara com ara,

innegociable, és a dir, s’ha de complir. I en segon lloc, que

aquesta ampliació del marge hauria de servir -i nosaltres ho

creim- per eixugar aquest deute que ens esclafa. 

Aquest hauria de ser el sentit en tot cas d’aquesta mesura i,

en paralAlel, aquest govern hauria de posar en marxa polítiques

de contenció de la despesa, no polítiques expansives; en altres

paraules, hauria de gestionar el que té, el que hi ha a la caixa,

no el que hi podria haver si es donassin una sèrie de

circumstàncies, si el sistema de finançament fos un altre, que

nosaltres en som -ho record una vegada més- partidaris perquè

consideram que, efectivament, aquesta és una comunitat

infrafinançada o si el REB fos el que hauria de ser, si existís, o

si les inversions promeses arribassin d’una vegada també o si

el Govern de Madrid, en fi, com n’hi ha que efectivament

esperen, canviàs de color. 
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Tot això són cabòries de totes maneres, com a mínim en

aquest moment, o sigui el contrari del que hauria de ser la

política, gestionar el que hi ha i no crear nous impostos que

fatalment acabarà repercutint damunt les classes mitjanes,

damunt els emprenedors, als autònomes, en una paraula damunt

el teixit social i productiu d’aquesta comunitat ja prou

deteriorat, també s’ha dit avui matí i s’ha dit -diguem- a la part

de preguntes orals durant aquests anys de crisi.

Per tant, el que hauríem de fer és deixar-nos de despeses

inútils o com a mínim no prioritàries, em sap greu tornar a

esmentar l’exemple de la facultat de medicina, que ja sembla un

clàssic en aquest debat d’avui, però és ver, és ver que, més

enllà del que considerem damunt la necessitat o no d’una

facultat de medicina -i aquí imagín que ja tendrem ocasió de

tenir un dia un debat sobre aquesta qüestió-, aquesta facultat, la

posada en marxa, un primer curs d’aquests nous estudis ens ha

de costar 1 milió d’euros anuals, aproximadament, segons

càlculs del mateix govern, pràcticament la mateixa quantitat

que costaria pagar aquest mes d’octubre sense anar més lluny

als funcionaris de Serveis Generals de l’Administració

autonòmica el 25% de la seva carrera professional, un

compromís que l’anterior govern del Partit Popular va prendre

abans de les eleccions i... un compromís que també està

vinculat a un acord pres pel govern anterior, en aquest cas, pel

govern del pacte i si no ho record malament pel conseller de

finances d’aquell moment, novament els uns i els altres. 

Un govern responsable en la situació en què ens trobam

optaria -crec jo- per complir els seus compromisos, no per

crear-se’n de nous. Ja sé que hi ha un pacte de governabilitat

que realment és un compromís que els afecta entre vostès, però

hi ha compromisos anteriors que, a més, per exemple aquest

que acab de citar com a exemple, ve també de vostès, és a dir,

de quan governaven fa... em sembla que és de l’any 2008 si no

record malament, per tant, fa set anys d’això, que tenen o

haurien de tenir prioritat entre altres raons perquè afecta gent

que també ho ha passat francament magre durant aquests anys,

i en aquest cas em refereix a aquells funcionaris de Serveis

Generals.

Per tant, i resumim, Ciutadans estam d’acord amb aquesta

flexibilització demanada, però com que no sabem què vol dir

substancialment, paraula que ho vol dir tot i no vol dir res, i no

tenim gaire confiança, perquè realment no l’hem poguda

comprovar durant aquest tema, en la gestió d’aquest govern

entenem que caldria que el Govern presentàs en aquest

parlament un pla d’ajust de cara als pròxims anys, on es pogués

veure realment quina és, quines són les necessitats, un pla que,

com és lògic després hauria de pactar i de negociar amb el

Govern de l’Estat. Fins que aquest pla no existeixi, pel que fa

a nosaltres ens resulta impossible -i cregui’m que ho lamentam-

votar a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Grup Socialista per fixar la posició

i assenyalar les esmenes acceptades, Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, miri,

Sr. Camps, quan ha fet la cita a la qual ha alAludit a mi se me

n’ha ocorregut una altra d’Einstein, que deia: “Només hi ha

dues coses infinites en aquest món: una és l’univers i l’altra

l’estupidesa humana, i de la primera no n’estic segur”, si em

permet la broma, ha estat una broma.

Miri, vostès varen deixar el mes de maig amb un 0,48 de

dèficit, vostè no ha explicat per quin motiu nosaltres hem de ser

capaços de tancar 2016, tot 2016, amb un 0,3, no ha estat

capaç, no ho ha fet, no es tracta de gastar més, que també, és

necessari gastar més, es tracta de no gastar menys, no podem

gastar menys.

Li he posat l’exemple abans, li he posat un exemple extrem

pensant que s’entendria, jo tenc els meus dubtes, de fet, vostès

ho varen intentar, vostès varen intentar tancar dos hospitals, és

una barbaritat, Sr. Camps, tant barbaritat devia ser que varen

tornar enrere, se’n varen adonar en el moment en què tocava.

Vostè diu que no és el camí, idò és el camí que han seguit

durant aquests quatre anys perquè no han complert ni un any,

l’any que varen complir va ser perquè el ministre Montoro els

va... eixamplar -diguem- el límit de dèficit, els va incrementar

aquest límit, per tant, és per això que varen complir, no és per

res més.

Diu que el Govern ha renunciat al control de dèficit i de la

despesa, li torn repetir, si vostès no varen complir mai, Sr.

Camps.

Que incrementam els imposts, sap quina és l’única

diferència amb vostès en això? Jo li ho reconec, nosaltres

incrementarem els imposts, la progressivitat dels imposts,

l’única diferència és que nosaltres no hem mentit, vostès varen

incrementar tots els imposts, estatals, municipals i autonòmics,

duent al programa electoral que els havien de rebaixar

absolutament tots.

Que vostès estarien d’acord amb un límit de dèficit

asimètric. Bé, idò plantegem per al proper plenari una altra

proposició no de llei, jo hi podria estar d’acord; hem de tenir en

compte que un 1% en aquesta comunitat pot ser que representi

un 0,1% o un 0,01% d’una altra comunitat més gran i que el

mal que pugui fer a aquesta altra sigui molt inferior al mal que

realment fa un 1%, que són 280 milions d’euros, a aquesta

comunitat, això també ho haurien de preveure.

Respecte a... perquè fins ara he fet un diagnòstic, però

quines són les causes?, i això, miri què li dic, estaria disposat

a no tornar fer cap proposició del dèficit si vostès complissin

amb una cosa que ara els diré, perquè realment a l’anterior

legislatura als pressupost generals de l’Estat varen passar d’una

inversió mitjana de la mitjana de l’Estat amb el Sr. Zapatero a

una inversió 142 euros enfront de 238 de la mitjana, sense

reclamar les inversions estatutàries, sense tenir un nou REB,

sense tenir un nou model de finançament, quan hi estàveu

obligats, incomplint sistemàticament el límit de dèficit, sense

l’aprovació del Programa operatiu 14-20, per cert, Sr. Vidal, la

biblioteca que proposàvem es finançarà amb aquest programa
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operatiu que vostès no varen aprovar i era de l’any 14-20,

s’haurà aprovat a final de l’any 2015.

El menor finançament en sanitat i educació, jo li ho dic, el

Partit Socialista, els diputats del Congrés dels Diputats han fet

esmenes al pressupost, moltes de les inversions estatutàries que

la setmana passada en comissió es va votar per unanimitat, li

deman claríssimament, què votaran els diputats del Partit

Popular? Si totes les esmenes que va presentar el Partit

Socialista s’aproven oblidi aquesta proposició de llei, oblidi-la

perquè l’escenari és diferent, si nosaltres tenguéssim 1.000

milions d’euros per gastar aquí encara que siguin d’inversió

l’escenari és absolutament diferent. 

És cert que el dèficit estructural que tenim és el model de

finançament, estam malfinançats, nosaltres pagam molt i rebem

menys, és un fet. Mentre això no es resolgui, que evidentment

s’haurà de resoldre a la propera legislatura perquè vostès no

varen voler obrir el meló, vostès em referesc al ministre

Montoro evidentment, mentre això no es resolgui, com hi

arribam, com hi arribam? És vera, l’objectiu és l’equilibri,

ningú no té com a objectiu el dèficit, ja ho he dit abans, no és

un objectiu, l’objectiu ha de ser l’equilibri, però com que és

impossible aquest equilibri, ho diu la mateixa AIReF, com hi

arribam, com ho temporalitzam això? Deia el Sr. Pericay que

l’any 2018 havia de ser equilibri, això, de l’any 2018 és el Sr.

Montoro que ho ha dit, perquè la Unió Europea va dir l’any

2020. Per què no hem de fer cas a la Unió Europea, que en

teoria és qui comanda?

És clar, si ell estreny un poquet més, la Unió Europa massa

bé, tot això que ha guanyat, però realment hauria de ser l’any

2020. Per què no hauríem de temporalitzar de manera diferent

aquest dèficit i ens donaria oxigen per respirar? Perquè

realment el que ens passa és que no podem respirar, Sr. Camps,

i si no se n’han adonat... per això són aquí on són.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedirem a la votació posant a votació el text contingut

a l’esmena RGE núm. 5595/15 del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta, perdoni, és que jo per les

intervencions dels grups no tinc clar si alguns grups coneixen

l’esmena, el text..., perdó, no tenc clar si alguns grups, per

exemple el Grup Mixt coneixen el text de l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Està presentada i repartida l’esmena.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Jo si està repartida no ho sé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, sí.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, sí, sí que la coneixem, eh, la coneixem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la votació. Votam.

Vots emesos, 58; a favor, 36; en contra, 22. Per tant, queda

aprovada l’esmena RGE núm. 5595/15.

No havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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