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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. Abans de començar farem un minut de

silenci per les víctimes de l’accident laboral ocorregut a la

Platja de Palma, i a la vegada volem transmetre el condol a les

seves famílies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam. El primer punt de l’ordre del dia correspon al

debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 5702/15, presentada pel

diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a seguretat en

radioteràpia.

Primera pregunta, RGE núm. 5702/15, relativa a seguretat

en radioteràpia, presentada pel diputat Sr. Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Té la paraula el diputat Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades,

treballadors i treballadores del Parlament, una de les nostres

funcions és la de ser corretja de transmissió de tots i totes

directa del carrer. És per aquesta raó per la qual feim aquesta

pregunta, a solAlicitud del moviment pro radioteràpia d’Eivissa,

i davant del silenci i les mitges respostes de l’administració

recorren en aquesta ocasió a aquest grup parlamentari per fer-

la.

L’arribada del servei de radioteràpia a Eivissa és un cúmul

de despropòsits i incompliments de compromisos polítics del

Govern que abasten diverses legislatures fins a l’expresident Sr.

Bauzá, que incompleix sistemàticament els terminis per a

l’engegada d’aquest servei, que hauria d’haver estat una realitat

el desembre de 2014. La construcció del búnquer on s’ha de

situar el servei ha estat objecte d’una improvisació, com per

exemple estar situar en el recorregut d’un torrent. Aquest ja hi

va provocar una inundació. El moviment pro radioteràpia té

seriosos dubtes que a través del sòl del búnquer no es filtri

aigua per no estar aïllat correctament, fet que d’altra banda ja

han denunciat públicament en diverses ocasions. L’estanquitat

del búnquer, com es pot comprendre, és de les característiques

més importants a tenir en compte, especialment quan al voltant

del búnquer hi ha dos colAlegis i una zona residencial. No ens

podem permetre el risc de filtracions d’aigua ni, per

descomptat, el risc de pèrdues radioactives contaminants del

aqüífers que suposaria aquesta falta d’aïllament. 

Per això, Sra. Consellera, quines inspeccions s’han dut a

terme a l’empresa concessionària de l’Hospital Can Misses

d’Eivissa amb la finalitat de comprovar l’estanquitat del

búnquer dissenyat per administrar els tractaments de

radioteràpia a l’illa d’Eivissa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat,

independentment de qui posi el servei de radioteràpia el camí

a seguir quant a inspeccions i quant a llicència d’activitat és

sempre el mateix. Ara per ara les inspeccions per garantir la

idoneïtat del búnquer les han desenvolupat l’enginyer i els

tècnics del Servei de Salut. Hem de recordar que la construcció

del búnquer és a càrrec de l’empresa concessionària, la mateixa

empresa que ha construït l’hospital, i no de l’empresa

adjudicatària.

A partir d’aquí és cert, el búnquer ha de passar més

inspeccions. La més important i qui té la darrera paraula és el

Consell de Seguretat Nuclear. És un únic organisme competent

a Espanya en matèria de seguretat nuclear i de protecció

radiològica. El Consell de Seguretat Nuclear és un ens de dret

públic, independent de l’Administració General de l’Estat, i

dóna comptes al Congrés dels Diputats i al Senat. La seva

finalitat és protegir els treballadors, el medi ambient i la

població dels efectes de les radiacions ionitzants, aconseguint

que les instalAlacions nuclears i radioactives siguin operades

pels titulars d’una forma segura i establint mesures de

protecció, i en cas d’accident també mesures, davant

emergències radiològiques, mesures de correcció.

La nostra voluntat, tant de la conselleria com del Govern de

les Illes Balears, és donar els serveis amb totes les garanties de

seguretat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, encara no sabem si és estanc

el búnquer. D’altra banda desitgen saber quines passes s’estan

donant per controlar el compliment del contracte de la

concessionària, quina data (...) considera per donar per

incomplit el contracte -a premsa vostès van dir que el 24 de

desembre-, i si davant del que sembla un incompliment del

contracte s’està preparant la seva conselleria per oferir de

forma pública aquest servei, és a dir, si té un pla B, de manera

que les persones malaltes no pateixin un altre retard més derivat

d’una falta de previsió política per poder rebre el seu

tractament a l’illa on viuen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Morrás, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sra. Consellera, per a les persones malaltes...

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505702
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

L’abril de 2011, encara en legislatura del pacte, aquest

servei es va proposar com un servei públic dins una concessió,

on tots els serveis assistencials eren públics. Ens hem trobat

una situació diferent, nosaltres no haguéssim fet així; de fet la

proposta és que fos públic. Ens hem trobat una adjudicació a

una empresa privada, amb un contracte que té uns terminis;

aquests terminis s’han de complir i la nostra obligació i el

nostre deure és que es compleixi i prendre totes les mesures de

garantia per donar els serveis en les millors qualitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 5703/15, presentada pel

diputat Sr. Carlos Saura León, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a política en matèria

d’interins.

Segona pregunta, RGE núm. 5703/15, relativa a política en

matèria d’interins, que formula el diputat Sr. Carlos Saura

León, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Té la paraula el diputat Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, diputats i diputades, treballadors i

treballadores del Parlament. El Grup Parlamentari Podem Illes

Balears va facilitar que la gent pogués intervenir en aquest ple

mitjançant Appgree. Va ser una gran experiència que ara està

oberta per al pròxim ple i que aquesta bústia romandrà oberta

a la ciutadania per demanar al Govern a través del nostre canal.

Era març de 2012 quan el govern Bauzá va acomiadar més

de 800 interins, acomiadats sense preavís i sense indemnització.

És el cas del ciutadà que ens ha proposat aquesta pregunta, un

treballador que fou acomiadat després de 16 anys fent feina al

servei de l’112. La majoria de judicis es guanyaven en primera

instància, però no fou el seu cas; la primera vegada que va

resoldre el tribunal va dictaminar que s’havia de pagar una

indemnització de 56.000 euros per haver treballat 16 anys, però

el Govern va recórrer i l’Audiència Provincial va dictaminar

que se n’havien de pagar només 9.000. Ara aquest ciutadà ha

hagut de recórrer al Tribunal Suprem, i encara espera que es

resolgui la seva situació. 

Segons ens diuen els treballadors acomiadats molts dels

acomiadaments varen produir-se per causes ideològiques, i el

ciutadà que ens envia la pregunta considera que ell és un d’ells.

Aquest és només un exemple de molts i només una mostra del

que va fer l’anterior govern. Fa tres setmanes el govern de

Castella-La Manxa, de PSOE, que rep el suport extern de

Podem, va anunciar que reincorporaria tota la gent que

Cospedal havia fet fora. La pregunta és si pensa el Govern

reincorporar els treballadors interins que va acomiadar

l’executiu anterior.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat. Primer de tot li

agraesc aquesta pregunta, que surt de la iniciativa ciutadana. Li

he de dir que el personal interí, el que s’entén com a funcionari

interí de l’administració pública, el que va deixar de fer el

govern Bauzá va ser deixar de contractar-ne molts, sobretot en

educació, salut, etc., i al que vostè es referia és als

acomiadaments de les empreses públiques o de serveis com

l’112, que es varen fer nombrosos acomiadaments, la majoria

dels quals varen ser recorreguts i varen ser declarats nuls, com

bé saben o com bé vostè ha dit. En aquests casos això és

important dir que aquests acomiadaments nuls estan costant en

aquest moment a l’administració autonòmica prop de 10

milions d’euros. Aquesta mesura va ser per eficiència o per

retallades, bàsicament en lloc d’eficiència va consistir en

retallades al sector públic, i al final està costant 10 milions

d’euros perquè hem de fer indemnitzacions per aquests

acomiadaments i salaris de tramitació. O sigui, és d’alabar la

mesura del PP en aquest cas com a mesura d’eficiència, un gran

exemple d’eficiència que li podem retreure aquest govern

actual.

La nostra idea amb aquests acomiadaments és que a molts

d’ells ja s’han amortitzat les places, i per tant s’han indemnitzat

i s’han amortitzat les places, i és més complicat poder-los

readmetre, però tots aquests casos que encara estan pendents de

sentència o que les sentències estan sortint ara estudiarem cas

per cas i mirarem la possibilitat de readmetre’ls o d’analitzar la

possibilitat de les necessitats de l’empresa i d'admissió. Tenim

casos a SFM, a empreses públiques a Medi Ambient, etc.

Li vull constatar que això és una mesura de retallades, que

darrere hi havia motius ideològics importants, i que no va ser

una mesura d’eficiència des del moment en què està costant 10

milions d’euros i que molts de serveis estan ara minvats i que

necessiten tornar-se a dotar per deixar-los en el servei mínim

públic que necessita aquesta comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, també li volia demanar si el Govern d’aquesta comunitat

retirarà els recursos que va posar el govern Bauzá en contra de

les sentències que han guanyat en primer o en segons instància

els treballadors acomiadats. I, per altra banda, si s’estan

plantejant que es puguin reincorporar les persones acomiadades

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505703
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pel govern Bauzá que no han tingut una indemnització o que no

han trobat altre treball.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Crec que li he contestat. En el cas que no hi hagi sentència

estam analitzant cas per cas la possibilitat de readmissió. El que

tenim molt clar aquest govern és que feim un canvi de criteri i

que no estam d’acord amb la política d’acomiadaments de la

forma que es va fer, i que sí que defensam els serveis públics i

que sobretot farem un canvi de criteri amb el que ara es permet,

en el moment de rebem les sentències, en aquest moment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 5710/15, presentada pel

diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari

Popular relativa a modificació de la Llei reguladora de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La tercera pregunta, RGE núm. 5710/15, relativa a

modificació de la Llei reguladora de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, presentada pel diputat Sr.

Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, és

ajornada per a la propera sessió plenària, atesa la petició del

Govern presentada mitjançant l’escrit RGE núm. 5964/15.

I.4) Pregunta RGE núm. 5712/15, presentada pel

diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a estat de la depuradora de

Santa Eulàlia.

Quarta pregunta, RGE núm. 5712/15, relativa a estat de la

depuradora de Santa Eulàlia, que formula el diputat Sr. Miquel

Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el diputat Sr. Miquel Àngel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

Sr. Conseller, el Govern es quien tiene que poner la solución;

los malos olores siguen siendo insoportables, no está

provocando problemas de salud, es como un ácido que nos

crea malestar general y vómitos. Es el olor tan intenso que

dificulta la respiración y produce una sensación de quemazón

en la garganta. Tot això no ho dic jo, Sr. Conseller, són les

declaracions aparegudes en premsa local dels veïnats afectats

per la falta de manteniment de la depuradora de Santa Eulària.

Es tracta d’una situació insostenible i ho sap, indigna i

vergonyosa, que ve suportant durant molt de temps un municipi

turístic de primer ordre, avui un municipi abandonat a la sort de

vostè.

Sr. Conseller, ens preocupa que no tenguem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...una instalAlació adequada, però més ens preocupa, Sr.

Conseller, la salut de les persones. Ens preocupa que la

passivitat acabi provocant problemes irreversibles a la població

resident, especialment la que avui viu a l’entorn de la

depuradora, motiu pel qual li formulam la següent pregunta,

una pregunta fàcil, una pregunta que no admet gaires respostes

sinó una resposta contundent i determinant, una resposta

sincera: considera el Sr. Conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca que l’actual estat de manteniment de la

depuradora de Santa Eulària pot generar en un futur immediat

greus problemes de salut pública a la població resident al

municipi?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Gràcies, presidenta. Jo, la veritat, les preguntes que em fan

vostès em deixen més perplex. La depuradora de Santa Eulària

és de 1992, pensada per a 32.000 persones; a Santa Eulària

evidentment n’hi ha bastants més. És una depuradora de fangs

actius, no sé si vostè coneix el procediment: és un sistema de

bacteris que van depurant l’aigua i es van acumulant els fangs.

Els fangs s’han de retirar i s’han de dur a gestió agrícola, en el

cas d’Eivissa, ja que no hi ha cap altre tractament. 

Evidentment en el cas d’Eivissa, a tota l’illa, tenim un

problema: el disseminat fa que l’extensió agrícola dels fangs

cada vegada sigui més complexa. Evidentment en campanya

electoral no queda molt bé escampar fangs, per tant s’evitar fer-

ho. És més, l’antiguitat i la mala gestió dels fangs ens ha duit a

una (...) de Santa Eulària que ha provocat unes molèsties molt

greus, com vostè ha dit, als nostres veïnats. Actualment els

indicadors d’aquesta depuradora estan millorant, però, senyor,

les preguntes se les ha de fer un poquet més (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miquel Àngel Jerez. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, no m’ha contestat, la resposta

és fàcil, sí o no. Pensa vostè que la depuradora està creant

problemes de salut a la població resident al municipi?, sí o no?

Possiblement la següent setmana haurem d’adreçar aquest

pregunta a la Sra. Consellera de Salut.
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Sr. Conseller, fa massa temps que l’Ajuntament de Santa

Eulària li està demanant (...) ajuda, fa massa temps que tot un

poble suporta impacientment la seves olors, les olors del fang.

Fa més de tres setmanes, fa més de tres setmanes que vostè té

damunt la taula...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...una carta de l’alcalde oferint-li colAlaboració per resoldre una

situació insostenible, i fa tan sols sis dies, Sr. Conseller, que

vostè es passejava per Eivissa ignorant el problema i oblidant-

se de tots els que pateixen aquesta situació dia a dia. 

Hi ha molt en joc, Sr. Conseller, però tenc la sensació que

vostè no n’és conscient. Hi ha en joc expectatives de molts

d’hotelers que tenen el seu establiment a l’entorn afectat, però

sobretot hi ha en joc la salut de les persones que resideixen al

municipi de Santa Eulària, i amb això no es juga. Li demano

que quan acabi aquest ple prengui la millor de les decisions,

atendre l’oferiment de l’Ajuntament de Santa Eulària; si no ho

fa ens haurem de plantejar, sincerament, que vostè

possiblement no sigui bo per dar una solució definitiva a la

depuradora de Santa Eulària.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Miri, jo crec que potser no deuen tenir memòria. La primera

crisi de la depuradora de Santa Eulària va ser el 2005, va ser

tan greu que el 2006 varen fer un projecte que doblava la seva

capacitat de depuració. El 2009 el ministeri l’havia de

prometre, i encara estam esperant que la visiti, aquesta

ampliació. No és un problema de fa dos dies. Demà a la

ministra li demanaré que faci l’ampliació. Evidentment fa dotze

anys que hi havia d’haver una planta de compostatge, que

vostès varen preveure a un pla director d’Eivissa i Formentera,

que no està executada. Per tant, infraestructures bàsiques a

Eivissa i Formentera no s’han executat durant moltíssims

d’anys i ara pagam les conseqüències.

És veritat, una mala dotació d’infraestructures, un gran

dèficit que no arreglarem en dos dies però estam fent feina per

als ciutadans. Aquest conseller ha anat dues vegades a Eivissa,

dues vegades, a afrontar temes de sequera greus, temes com la

depuradora de Santa Eulària, i evidentment la dessaladora.

Aquest conseller fa feina per a Eivissa i per les seves

infraestructures, i potser si haguessin fet els deures no estaríem

així com estam.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 5698/15, presentada pel

diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

accions contra la discriminació de Balears en els

pressuposts generals de l’Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm.  5698/15, relativa a accions

contra la discriminació de Balears en els pressuposts generals

de l’Estat, que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS.

Té la paraula el diputat Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Hisenda, la

previsió dels pressupostos generals de l’Estat que estan en

tramitació per a l’any 2016 és que a cada balear, inversió

territorialitzada, li tocaran 140 euros per càpita. La mitjana de

l’Estat són 285 euros per càpita. Però això no és un problema

puntual d’aquests pressupostos, perquè en els exercicis 2012 a

2015 la mitjana és de 106 per cada ciutadà de les Illes Balears,

236 de mitjana, i del 2008 al 2011 la mitjana de cada balear

són 226,9 euros i la mitjana estatal 495,5. És a dir,

sistemàticament les Illes Balears estan a la meitat d’inversió per

càpita que tenen els ciutadans de l’Estat espanyol.

Això per al Grup Parlamentari El Pi és una clara

discriminació que va en contra del principi d’igualtat proclamat

a la Constitució i també va en contra del principi de la

Constitució d’assignació equilibrada dels recursos. Per tant,

entenem que més enllà de les accions puntuals que pugui fer

cada partit al Congrés dels Diputats, el Govern de les Illes

Balears ha de prendre cartes en aquest assumpte i ha de

reaccionar i ha d’intentar posar mesures concretes contra

aquesta injustícia flagrant que pateixen les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en efecte, li don la raó,

com tots saben Balears està mal finançada i de forma històrica

i a sobre hi afegim les inversions generals de l’Estat que, com

ha explicat molt bé el Sr. Vicenç conseller, no només es

pressuposten malament, sinó que el Govern no vigila que

s’executin i per tant, tenim problemes a Eivissa, per exemple,

per mala execució d’inversions estatals. 

No repetiré les dades que vostè ha dit, però efectivament

entre mal finançament i una baixa dotació d’inversions

pressupostàries tenim unes balances fiscals que reflecteixen

més, l’any 2012, menys 1.300 milions de dèficit per a Balears;
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a sobre vull afegir que a l’Estatut d’Autonomia hi havia

previstes unes inversions estatutàries que preveien millorar i

compensar aquest anivellament que a la darrera legislatura

malauradament no s’han executat ni s’ha conveniat tot el que

es podia conveniar, a més hem deixat perdre més de 1.300

milions d’euros.

Per tant, com bé vostè ha dit són els grups parlamentaris

que tenen representació a Madrid, a les Corts Generals els que

fan arribar esmenes. Em consta que el PSIB i MÉS han fet

arribar un bon grapat d’esmenes, a aquest pressupost d’aquest

any. M’ha costat trobar les del PP, la veritat és que només n’he

trobat una d'1,4 milions d’euros, si arriba, molt benvinguda,

però és veritat que els grups parlamentaris també han de fer la

seva feina.

Nosaltres des del Govern el que hem fet des del primer dia

és treballar el tema de finançament que el tenim com a prioritat,

on també hi entren els temes de les inversions estatals, i per

això hem solAlicitat la convocatòria d’una comissió mixta

d’Hisenda, Estat, comunitats autònomes des del primer dia, que

també la presidenta, Sra. Armengol, va recordar i va aconseguir

que el Sr. Rajoy, el president d’Espanya, ens convocàs o

preparàs la convocatòria d’aquesta comissió.

Per tant, en aquesta comissió és on treballarem les

inversions estatutàries pendents, millora de finançament, un

nou REB per a Balears i també evidentment les inversions de

pressupostos generals de l’Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, Sra. Consellera, jo sé que vostès tenen com a un dels

objectius del pacte de governabilitat un nou sistema de

finançament, em sembla molt bé, les inversions de l’Estat que

fa a través dels pressupostos és una perversió del sistema de

finançament, si ja estam mal tractats pel sistema de finançament

a través d’aquestes inversions de l’Estat que prioritzen molt

més altres comunitats autònomes i que perjudiquen les Illes

Balears, el que feim és empitjorar clarament la nostra situació,

i crec que el seu govern ha de generar una batalla política sobre

aquesta qüestió, li ho vaig dir en comissió parlamentària i

aquesta batalla política l’han de fer no només els grups

parlamentaris, sinó que l’ha de fer el Govern de les Illes

Balears i per a nosaltres poden fer més coses a part de demanar

una comissió mixta. 

Poden intentar presentar un recurs d’inconstitucionalitat

contra uns pressupostos generals que discriminen les Illes

Balears i que poden xocar contra principis constitucionals. Ja

sé que això és difícil, però la batalla política s’ha de plantejar,

poden presentar queixes al Defensor del Poble, a les

institucions europees, on sigui. Vostès s’han de carregar

d’arguments per acabar amb aquesta injustícia que pateixen les

Balears.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Cladera. 

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, nosaltres hi feim feina

des del minut u, no sé si se n’ha adonat, basta dir-li que demà

vaig a veure el Sr. Montoro per preparar aquesta comissió

bilateral, per tant, confiam en la negociació bilateral en primera

instància per resoldre aquests temes d’infrafinançament que té

Balears.

També vull aprofitar per dir que m’agradaria que els grups

parlamentaris continuassin fent al seva feina i aprofit per

recordar al Sr. Bauzá que ara està de senador a Madrid que

continuï fent feina per a Balears, però que ho faci molt millor

de com ho ha fet aquests darrers quatre anys.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 5699/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a ajuts i mitjans econòmics i materials als

pacients i acompanyants de Menorca, Eivissa i Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 5699/15, relativa a ajuts i

mitjans econòmics i materials als pacients i acompanyants de

Menorca, Eivissa i Formentera, que formula la diputada Sra.

Sílvia Tur i Ribas del Grup Parlamentari Mixt.

Té la paraula la diputada Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, la Llei de salut de les

Illes Balears es va aprovar l’any 2003 i se n’han fet successives

modificacions mitjançant decret l’any 2004, 2008 i 2010. De la

mateixa manera també recull l’Estatut d’Autonomia de 2007 els

drets dels pacients a rebre unes condicions igualitàries pel que

fa als seus tractaments. 

Des de l’aprovació a l’any 2003 de la llei de l’Estatut -

perdó-, de la Llei de salut fins avui a poc a poc s’han anat

consolidant els drets a què fa referència i s’han anat incorporant

progressivament el dret a cobrament d’una compensació de

pernoctació i fins i tot el dret de trasllat de les persones que a

causa d’una malaltia moren en un hospital fora de la seva zona

d’assistència sanitària i, per tant, han de ser transportades al seu

lloc de residència sense que això suposi un cost addicional per

a les seves famílies.

Dit això, és prou decebedora la constatació que aquests

drets en la pràctica s’estan vulnerant sistemàticament.

Permetin-me que els ho expliqui. Segons dades de 2014 en

aquest període es varen produir un total de 18.822 trasllats

procedents de Menorca, Eivissa i Formentera a l’hospital, en

aquest cas, de referència que és Son Espases. Fins a dia d’avui
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cap d’aquests pacients no disposa d’un recurs sociosanitari

públic que els permeti la pernoctació a l’illa de Mallorca sense

haver de desemborsar recursos propis, de fet quan han de fer-

ho reben una compensació de 36 euros per persona i dia per

cobrir l’allotjament i la mitja pensió, però això sí només en

aquells casos que, com a mínim, hi estiguin dues nits.

A dia d’avui, l’únic recurs veritablement gratuït per als

pacients i les seves famílies és algun dels pisos d’ASPANOB,

l’associació de pares de fills amb càncer, o bé de l’Associació

contra el càncer de les Illes Balears, qualsevol altre recurs no

és de franc. Són nombroses les queixes dels pacients sobre les

condicions de maquillada gratuïtat de Can Granada. 

Saben, senyories, que el conveni que va signar el Partit

Popular el més d’abril amb Can Granada penalitza els pacients

que s’hi allotgen tot sols, cobrant-los més proporcionalment

que aquells que ho fan acompanyats d'un familiar? Can

Granada, fals recurs públic, carrega un mínim de 144 euros

cada cap de setmana a aquells pacients que es veuen en la

necessitat de mantenir la seva habitació disponible per a la

setmana vinent.

Senyores i senyors diputats, què pensen de l’incompliment

de la llei entre els exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015 pel que fa

a l’obligació d’actualitzar els preus que s’abonen als usuaris

d’aquest servei en concepte de pernoctació i dietes?

Per tot això, pregaria a la consellera de Salut que tengui

l’amabilitat d’explicar-nos quines actuacions prioritzarà el

Govern de les Illes Balears per tal de garantir i millorar els

drets de manutenció i estada als pacients i acompanyants

procedents de Menorca, Eivissa i Formentera quan han de rebre

tractament a Son Espases.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, és cert, ens

preocupen les persones i som molt sensibles i conscients de la

situació de vulnerabilitat que suposa estar malalt i a més a més

haver-se de desplaçar a l’hospital de referència, tant per la

persona com per la família. 

Podem parlar de cinc línies d’actuació. M’agradaria

explicar aquestes cinc línies d’actuació que estam treballant.

Per una banda, revisar el conveni de Can Granada, és totalment

injust, ens sembla un conveni signat pel govern anterior que

recull una situació que no hauria d’estar prevista així, com

vostè mateixa ha dit. Llavors aquestes dues qüestions per

exemple, gravar el fet que un vengui tot sol i pagar l’habitació

més cara s’ha de llevar, pensam que quasi immediatament,

estam treballant ja amb la direcció de Can Granada o el que és

la reserva dels caps de setmana, que ens sembla també

totalment injusta.

Per una altra banda, estam estudiant la possibilitat de crear

una residència per a malalts, una residència o un hostatge d’una

manera més definitiva de la que hem tengut fins ara a les Illes

Balears. No és senzill, però estam també treballant en aquest

sentit.

En una tercera via, els ajuts es varen actualitzar l’any 2011

amb un govern de pacte de progrés, no s’han tornat actualitzar

aquests preus, també sabem de les dificultats o saben de les

dificultats econòmiques que tenim en aquesta comunitat

autònoma, però és el nostre desig, el poder incrementar també

els ajuts el més prest possible.

Com a quarta mesura, feim feina amb els serveis mèdics per

poder desplaçar molt més els professionals i que no s’hagin de

desplaçar els pacients, és molt més econòmic tant en l’àmbit de

doblers com social que es puguin desplaçar els professionals i

no les persones i les seves famílies. Això suposa coordinar

millor els serveis hospitalaris i atenció primària i els serveis

entre hospitals per poder atendre millor les persones.

Com a cinquena i darrera mesura, si en sorgeixen d’altres,

evidentment les estudiarem, també estam treballant en el

concurs del transport urgent per a les illes d’Eivissa i de

Menorca i ampliarem l’horari de l’avió ambulància a 24 hores,

en aquests moments és de 12 i proposam que en el nou concurs

sigui de 24...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, el seu temps...

 LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5704/15, presentada pel

diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a derogació del

Decret Llei 5/2012, d’1 de juny.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta RGE núm. 5704/15, relativa a derogació

del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, que formula el diputat Sr.

Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, diputats, diputades, treballadors i

treballadores del Parlament. Sr. Conseller, quan té pensat el

Govern derogar el Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures

urgents en matèria de personal i administratives per a la

reducció del dèficit públic del sector públic de la nostra

comunitat?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, no estam d’acord amb

aquest decret llei, ni amb la forma ni amb el fons, així ho vàrem

manifestar quan es va aprovar l’any 2012, quan el va defensar

el vicepresident Josep Ignasi Aguiló. Va suposar un atac als

funcionaris, va suposar un atac als sindicats i un atac als serveis

públics en generals. 

Aquest decret va suposar a sanitat més llistes d’espera,

menys metges, a educació va suposar menys professors, menys

substitucions de baixes i un empitjorament de l’educació

pública en general. Pretenia ser una mesura d’eficiència, però

només varen ser retallades i un empitjorament del serveis

públics. 

La ciutadania ens ha demanat la reimplantació dels serveis

públics a les prestacions bàsiques com a mínim de l’any 2011,

però això ara ens resulta molt car, perquè si s’hagués fet, no

s’hagués deixat de fer, no seria tan car en aquest moment.

Nosaltres estam oberts i ja hem començat la negociació amb

els sindicats, meses generals i meses sectorials i estam

treballant en aquest àmbit per anar recuperant aquests drets i

restablint els serveis públics. 

Vull destacar que el marc econòmic en el qual es va fer

aquest decret llei l’any 2012 era la necessitat de fer un pla

econòmic financer per una situació de dèficit que arrossegava

la comunitat autònoma. Sorprèn que l’any 2015 també en una

situació de dèficit i una necessitat de fer un pla econòmic

financer s’aixequi només una part d’aquest decret, la suspensió

de la carrera professional. Sorprèn perquè estam en la mateixa

situació econòmica i en aquesta derogació puntual no estam

arreglant ni l’estat dels funcionaris, no estam reconeixent... o

millorant els serveis públics.

Per tant, hem començat a treballar per, de forma

progressiva, anar millorant o instaurant aquests drets que s’han

anar perdent i sobretot el que fa referència a millorar els serveis

públics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sra. Consellera, en una setmana farà dos anys que més de

100.000 persones a les Illes Balears varen sortir al carrer, la

major mobilització en la nostra història, un tsunami verd que va

plantar cara al Govern del Sr. Bauzá, que continuarà treballant

per millorar l’educació en aquestes illes, un decret que fa tres

anys que va resultar mortal per a la nostra educació. Vol tornar

a la situació d’abans de 2012?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com he dit, a nosaltres

la ciutadania ens ha demanat que restablim els serveis públics

abans de... a l’any 2011 i en això feim feina de forma

progressiva perquè la situació econòmica heretada no ens

permet fer-ho tot de cop, el que estam fent és prioritzar, primer

despesa social, per als que més ho necessiten o no arriben a

final de mes, per als que no tenen feina o per als que no tenen

feina digna, però també estam fent feina per restablir els serveis

públics, com bé sap el conseller d’Educació està treballant en

relació amb això que vostè ha dit i estam fent feina amb els

sindicats, negociant per anar restablint en la mesura possible

tots aquests drets i retornar de forma progressiva a aquesta

situació que vostè diu, abans de l’any 2011.

I.8) Pregunta RGE núm. 5708/15, presentada pel

diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez del Grup Parlamentari

Popular, relativa a dietes dels membres del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 5708/15, relativa a dietes dels

membres del Govern, que formula el diputat Sr. Antonio

Gómez i Pérez del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores

diputados, en la pasada legislatura las fuerzas políticas que hoy

están en el Gobierno insistieron bastante para que los entonces

miembros del gobierno renunciaran a las dietas que percibían

como consecuencia de las asistencias a plenos y a las

comisiones del Parlamento. Si giramos dos páginas hacia atrás

de la historia tendremos una mejor perspectiva para analizar

mejor la situación. 

El anterior pacto de progreso, los miembros del gobierno de

entonces venían cobrando regularmente las dietas por

asistencia, incluso podían cobrar más de una dieta si en la

misma jornada se convocaba más de una sesión plenaria; era

los años de los inicios de la crisis, una crisis que el Govern

ignoraba aprobando presupuestos expansivos, es decir,

haciendo todo lo contrario de lo que había que hacer, lo cual

ayudó en gran medida a que la crisis se instalará con tanta

crudeza en las Islas Baleares.

En la siguiente legislatura, cuando los miembros entonces

del pacto ya estaban en la oposición presionaron bastante para

que los nuevos miembros del Gobierno renunciaran a percibir

estas dietas, es decir, los mismos miembros del Gobierno que

las cobraban regularmente cuando gobernaban se oponían a que

en la legislatura siguiente el nuevo gobierno las cobrara.
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El Gobierno del Partido Popular, en coherencia con las

políticas de austeridad que venía aplicando, lo que hizo fue

regular que se pudiese cobrar más de una dieta en una misma

jornada por el mismo concepto.

La pregunta, Sr. Vicepresidente del Govern, es la siguiente:

¿qué criterios va a aplicar el Govern en relación a las dietas que

se cobran regularmente por asistir a los plenos y a las

comisiones del Parlamento?, ¿el mismo que se aplicó el

segundo pacto de progreso y van a seguir percibiéndolas o el

que ustedes exigían al Gobierno del PP y van a renunciar a

ellas? 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident, Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, miri, Sr. Gómez, li puc dir que en els pròxims

pressuposts, a la Llei de pressuposts de 2016, a diferència de

la llei de pressuposts que vostès varen aprovar, l’article que

permetia cobrar dietes per part dels consellers serà derogat.

També li puc dir que cap dels consellers en aquests moments

no demana aquestes dietes, hi han renunciat. Això suposarà un

estalvi anual d’aproximadament 100.000 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gómez..., no.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 5707/15, presentada pel Sr.

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a projecte de tramvia d’Eivissa.

Novena pregunta, RGE núm. 5707/15, relativa a projecte de

tramvia d’Eivissa, que formula el diputat Sr. Vicent Serra i

Ferrer del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el diputat Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

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

Conseller, el president del consell insular en el seu discurs

d’investidura davant vostè i davant la presidenta del Govern

balear, que assentien, va demanar aquesta inversió que

considera prioritària per a Eivissa, un tramvia que uneixi el port

de Vila amb l’aeroport. És clar, poc després vostè ja va dir que

s’havia malinterpretat perquè un tramvia no té perquè anar

damunt vies, perquè hi ha fórmules que tenen un cert aire

tramviari, però no són tramvies, sinó que són vehicles articulats

semblants als vagons que no precisen rails, sinó que són guiats

per una fibra òptica colAlocada enterra. 

Sr. Boned, a causa que a Eivissa ja frissam per aquesta

infraestructura, podria aclarir i informar aquest ple com és, què

costa i com està aquest projecte, per a vostè i vostès prioritari,

de tramvia a Eivissa?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, presidenta. Sr. Diputat, què vol que li digui?, si

m’he de cenyir a la pregunta que fa la resposta és molt fàcil: no

està en cap punt aquest projecte perquè ni el Govern ni aquesta

conselleria no estan treballant en cap projecte de tramvia a

Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, gràcies per aquesta

informació tan clara que després de tres mesos contradiu el

discurs d’investidura d’un president d’un consell, però també

m’agradaria que ens aclarís, perquè vostè ha dit moltes coses a

la premsa i això l’únic que ens dóna és una actitud

absolutament erràtica d’una conselleria i d’un govern.

Sr. Conseller, és un tramvia amb vies o sense vies?, per a

vostè un tramvia sense vies que va per carretera és un tramvia

o és un autobús?, un autobús que va per la carretera continua

sent un autobús o és un tramvia si va guiat per una fibra òptica

enterrada enterra? O bé, o bé, Sr. Conseller, ja que no ha pogut

parlar ni ha parlat amb cap dels ajuntaments afectats, vol dir

que tal vegada no fa falta ni que toqui enterra el tramvia.

Per tant, vostè el que vol, Sr. Conseller, perquè ho ha dit

moltes vegades o ho ha dit en premsa i li ha fet dir al president

del Consell d’Eivissa, és un tramvia a Eivissa. El que li deman

és que, el seu dia varen vendre motos, ara no ens venguin

tramvies i utilitzin el temps i els sous públics per a millors

infraestructures, per a millors finalitats a Eivissa, i ara la

finalitat fonamental a Eivissa és l’aigua.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Juan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Serra, em fa mal, de veritat, ha

tengut una oportunitat de no fer el ridícul avui, però vostè s’ho
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ha cercat, què vol que li digui? La pregunta que vostè fa diu

molt de vostè, sobretot perquè que mostri ara com la principal

i primera preocupació per als ciutadans d’Eivissa aquesta

pregunta que vostè em fa és clara de quina és la seva capacitat,

capacitat la seva d’un expresident del consell que durant quatre

anys el mèrit que ha tengut principal en matèria de mobilitat a

l’illa d’Eivissa ha estat paralitzar una infraestructura acabada

fonamental per a l’illa d’Eivissa com és l’estació terminal

d’autobusos de Vila. Aquest és el seu gran mèrit en matèria de

mobilitat, Sr. Serra, i vostè em parla a mi de com van les coses,

però miri...

(Alguns aplaudiments)

... després del seu discurs, què vol que li digui? Què vol que li

digui, Sr. Serra? Si vostè... què li he de contar a una persona

que és incapaç de distingir entre un tramvia i una solució

tramviària, què li he de contar a una persona que és incapaç de

saber què significa el concepte transbús. Què li he de contar jo

a vostè? 

Miri, al llarg d’aquesta legislatura tendrem oportunitats de

parlar-ne, de continuar parlant d’aquest fet, tendrem

oportunitats perquè aquesta conselleria sí farà una proposta en

matèria de mobilitat per a l’illa d’Eivissa, la farà i serà una

proposta clara, tan clara que tots els ciutadans l’entendran, fins

i tot, miri què li diré, tan clara que vostè, a pesar del que ha

demostrat avui, la podrà entendre. 

Què vol que li digui? Llavors, arribat el seu moment, quan

vostè pensi en el dia d’avui, 22 de setembre, recordarà, 22 de

setembre, el dia que vaig fer una pregunta ridícula en el

Parlament.

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 5709/15, presentada pel

diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a reducció del nivell

d’endeutament de la comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 5709/15, relativa a reducció

del nivell d’endeutament de la comunitat autònoma, que

formula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular.

Té la paraula el diputat Sr. Antoni Camps. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors

diputats. Sra. Consellera d’Hisenda, Sra. Cladera, li vull agrair,

primer de tot, la seva presència avui aquí en el Parlament

perquè alguns dels seus companys d’equip de govern són al

cine avui, no han pogut venir avui al Parlament que era la seva

obligació. En qualsevol cas, agrair a vostè i a la resta de

membres del Govern que siguin avui presents aquí. 

Sra. Cladera, crec que tots coincidim si avui dic que el

nivell d’endeutament de la nostra comunitat autònoma és molt

elevat, és preocupant. Tenim un deute, segons el Banc

d’Espanya, de 8.260 milions d’euros, segons la Sra. Armengol

9.000, el que representa en tot cas un 30% del PIB, som, en

efecte, una comunitat de les més endeutades d’Espanya. 

Aquesta situació, que és molt preocupant, hauria també de

preocupar al Govern, però contràriament al que hauria de ser i

el que seria lògic a vostè sembla que aquesta qüestió no li

interessa massa o no li preocupa massa. 

A la compareixença de dimarts passat vàrem tenir

l’oportunitat de contestar la pregunta que avui li volia fer, vostè

ja va dir que no es reduiria l’endeutament, la consellera va dir

que no tenia cap intenció de fer res per reduir el dèficit i, per

tant, d’aquí a finals de legislatura no sabem exactament quin

nivell d’endeutament tindrem. 

Per això jo li canvio la pregunta i li faig la següent, Sra.

Cladera, ja que vostè ha renunciat a reduir l’endeutament,

digui’m a final de legislatura quin nivell d’endeutament

tendrem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vostè sabia aquesta

mateixa pregunta quan va començar la legislatura passada? Han

acabat amb 9.000 milions d’euros de deute, més d’un 30% del

PIB, i diu que nos ens preocupa aquest deute que hem trobat,

clar que ens preocupa i molt, però ja m’explicarà després d’una

legislatura de retallades i d’ofec a la ciutadania, com hem

arribat a aquest nivell? Crec que hauria de ser vostè que

m’hauria d’explicar això i no jo, perquè jo tenc el problema ara

o aquest govern té el problema. 

Però a aquest govern li preocupen molt més les persones

abans que els números, i això ja li vaig dir a la comissió. Jo no

vaig dir que incompliríem el dèficit i que pagaríem o el deute,

al contrari, nosaltres ho farem el millor que puguem, però tenim

molt clar que aquesta comunitat amb el sistema de finançament

que té, que tots hi estam d’acord, ho té molt complicat de

complir el dèficit, i no ho deim només nosaltres sinó que ho

diuen també altres entitats com AIReF. 

Per tant, no faci demagògia, vostè sap que això és

complicat, que nosaltres farem el que puguem, però el que més

ens preocupa és pel que ens han votat els ciutadans, perquè

canviem les polítiques d’aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Sra. Consellera. A la legislatura 2007-2011

l’endeutament va augmentar 4.600 milions, l’anterior

legislatura només 1.900 milions, anam disminuint. Jo crec que

vostè té l’obligació d’anar disminuint aquest nivell

d’endeutament. Hi havia una previsió, la previsió era que el

2018, d’aquí dos anys, arribaríem al dèficit zero i a partir d’allà

començaríem a tenir menor endeutament, però vostè ha

renunciat, ha renunciat a reduir el dèficit, vostè ha renunciat a

l’objectiu de dèficit. Vostè s’ha posat davant la pancarta

demanant més despesa, més dèficit, escolti, i això és

impossible, com més dèficit més endeutament, Sra. Cladera.

Vostè té l’obligació avui de no cometre els mateixos error que

la legislatura del segon pacte de progrés, vostè té l’obligació de

reduir aquest endeutament i vostè té l’obligació de salvar

aquesta comunitat autònoma ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, Sr. Camps, jo li he

d’aclarir les xifres, no les té molt clares. Aquesta darrera

legislatura hem augmentat l’endeutament bancari, segons dades

del Banc d’Espanya -així no hi haurà discussions- 3.270

milions d’euros. La legislatura del Sr. Antich, a què vostè ha fet

referència, 2.750. Però li he de dir una dada que vostè es veu

que no ha mirat prou enrere, li he de dir una dada que no se’n

recorda... no ha mirat prou enrere, l’època del Sr. Matas, que

vostè sap qui és, les empreses públiques varen augmentar

l’endeutament en un 1.000 cent per cent, anoti bé la dada, sap

per què era? Per finançar un Palma Arena, per finançar un

metro que no funcionava, per finançar unes autopistes que

s’inundaven, per finançar un Son Espases i no sabem on han

acabat aquests euros, tots, bé, alguns d’ells són als tribunals.

(Alguns aplaudiments)

I no torni a dir que hem renunciat a complir el dèficit,

nosaltres ens plantejam complir el dèficit l’any 2018 i així ho

hem dit i ho dic ara públicament, com plantejarem un pla

plurianual per complir els dèficits l’any 2018. És veritat i

tothom sap que l’any 2016 és molt complicat quan partim d’un

-1,74 i aquest govern ens va deixar amb un 0,48 el mes de

maig.

Per tant, no faci demagògia, per favor, i no digui el que jo

no he dit, d’acord? Sí que tenc clar que aquest govern treballarà

pels serveis públics el primer de tot, per restablir els drets de la

ciutadania i que els temes dels nombres també els tendrem en

compte amb molta cura, però no es preocupi que tenim tota la

legislatura per arreglar el que vosaltres ens heu deixat aquesta

passada legislatura.

I.11) Pregunta RGE núm. 5711/15, presentada pel

diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a actualització del portal de

transparència del Govern. (Ajornada).

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 5711/15, relativa a

actualització del portal de transparència del Govern, presentada

pel diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, és ajornada per a la propera sessió

plenària atesa la petició del Govern presentada mitjançant escrit

RGE núm. 5964/15.

I.12) Pregunta RGE núm. 5701/15, presentada pel

diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a tractament de les modalitats insulars a la

radio i televisió de les Illes Balears, rectificada mitjançant

l'escrit RGE núm. 5715/15.

Dotzena pregunta, RGE núm. 5701/15, rectificada

mitjançant escrit RGE núm. 5715/15, relativa a tractament de

les modalitats insulars a la radio i televisió de les Illes Balears,

que formula el diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup

Parlamentari Mixt.

Té la paraula el diputat Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

Presidenta del Govern, m’hauria agradat fer la pregunta a la

consellera Camps, però com és públic i notori no és aquí, li faig

de tota manera a vostè perquè no volia demorar-la una setmana

més. La pregunta és la següent: quin tractament creu que han de

tenir les modalitats insulars a la ràdio i a la televisió públiques

de les Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pericay, sí, tothom sap que

això és el problema més greu que tenen les Illes Balears,

segurament no pot aguantar una setmana. 

Miri, venim de quatre anys d’una legislatura fosca en temes

lingüístics en aquesta comunitat autònoma, quatre anys de

menyspreu per la llengua pròpia d’aquestes illes, quatre anys on

la llengua va esdevenir un element de confrontació i no, com

creim nosaltres, un patrimoni de tot el poble per poder

comunicar-nos, un element d’entesa, que així s’han d’entendre

les llengües, Sr. Pericay.

Li puc dir l’obvi, nosaltres complirem la llei i la norma.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears diu que hi ha dues

llengües cooficials, castellà i català, una llengua pròpia, català,

supòs que vostè hi està d’acord. Diu també l’Estatut

d’Autonomia, a l’article 35, que les modalitats insulars seran
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objecte d’estudi i protecció sense perjudici de la unitat de la

llengua. També marca l’Estatut d’Autonomia que la institució

oficial consultiva per tot el que fa referència a la llengua

catalana és la Universitat de les Illes Balears, supòs que vostè

coneix el llibre d’estil per als mitjans de comunicació orals i

escrits que es va fer i que creim que és el que s’hauria

d’aplicar. 

El llibre d’estil defineix el registre adequat en l’ús als

mitjans de comunicació públics, i això és el que s’ha de fer, ni

més ni manco, Sr. Pericay, que és el que fan totes les

televisions públiques en totes les llengües del món.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta del Govern, el que fan les televisions

públiques, per exemple, la de València, la de Catalunya, és

aplicar una política de proximitat, això, la proximitat, és una

política que a vostès els agrada molt per altres raons i per a

aquesta els hauria d’agradar. Què vol dir una política de

proximitat? Vol dir bàsicament que el model de ràdio i televisió

s’acosti a la manera de parlar dels ciutadans de cada comunitat.

Per què no fa cas, per exemple, de l’escriptor Valentí Puig

que deia el maig de 2014, “en Mallorca cuando se trata de

comunicación oral, como es la radio o la televisión, es

postulable que usar el artículo salat sea del todo legítimo y

natural”. Per què no té en compte, per exemple, una enquesta

de l'Última Hora, d’octubre de 2014, també sobre l’ús en

aquest cas de l’article salat que donava el resultat següent: un

68% a favor, i entre ells un 56%, per cert, que eren votants del

seu partit. O per què no té en compte les prop de 5.000 firmes

recollides ja a través de Change.org demanant una IB3 en

mallorquí, menorquí i eivissenc. O les cridades, per exemple,

d’aquests darrers dies que tenc entès ha rebut la mateixa

televisió demanant per què han canviat aquest model. Per què

no compleix i fa complir realment aquest article 35 de l’Estatut

al qual es referia vostè abans?

Ja sé que ara quan em contesti em treurà la normativa, però

jo li puc dir -em dedic a aquestes coses- que el model que hi

havia era un model perfectament normatiu, no hi havia res que

fos fora de la normativa. Simplement era una qüestió de model,

un model o un altre. 

Per altra banda, l’autoritat de la Universitat de les Illes

Balears, que també em treu, em pareix perfectament

respectable, però no s’enganyi, és un model que promou la

Universitat de les Illes Balears, no és un model pròpiament

filològic, és un model que té rere uns interessos ideològics que

primen per damunt dels altres. 

Per tant, Sra. Presidenta, faci cas dels ciutadans, encara que

una bona part d’aquests ciutadans no l’hagin votada a vostè.

Moltes 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 Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Pericay, jo crec que

vostès estan molt lluny dels problemes de la realitat dels

ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. La seva insistència en

les dèries ideològiques que vostès pateixen no crec que sigui la

prioritat absoluta dels ciutadans d’aquestes illes. 

La Radiotelevisió pública amb diferents governs no havia

tengut mai cap problema en l’ús de la llengua pròpia d’aquestes

illes, n’ha tengut a partir que vàrem tenir un president que

efectivament va estar obsessionat, com va estar obsessionat

durant quatre anys, per intentar confondre els ciutadans i per

menysprear la llengua d’aquestes illes. Però bé, a vostè li

pareix millor que el Sr. Gómez digui com s’ha de fer la

modalitat lingüística a IB3, a mi em pareix millor que sigui la

Universitat de les Illes Balears, i així ho farà el Govern que jo

tenc l’honor de presidir, Sr. Pericay.

Quant al tema del model audiovisual públic, a vostè només

li preocupa com es farà el registre de la modalitat insular? Jo,

si fos vostè, em preocuparien més qüestions com més bàsiques:

el consell de direcció que tenim, que és absolutament

monocolor per una imposició d’una forma de televisió pública

que va imposar el Partit Popular que a vostè, per a mi, no li

preocupa; el pressupost que s’ha de destinar a la producció

audiovisual pròpia; si som capaços de fer un model país; si som

capaces de normalitzar la llengua catalana; si la informació que

es dóna és veraç i plural, ... Això és el que l’hauria de

preocupar del model audiovisual.

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 5697/15, presentada pel

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

consens sobre l’ecotaxa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 5697/15, relativa a consens

sobre l’ecotaxa, 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 i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Sra. Presidenta del Govern, vostè en el discurs d’investidura va

parlar de diàleg, de consens, d’implicació de la societat dins la
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seva acció de govern i va dir que governaria amb la mà estesa.

El seu vicepresident va dir a la comissió la setmana passada:

“durem a terme l’impost turístic amb l’ajut del Govern de

l’Estat o sense i el durem a terme el 2016".

Nosaltres pensam que un nou impost necessita d’aquesta mà

estesa, d’aquest consens i d’aquest diàleg, i El Pi creu que per

posar un nou impost necessita vostè l’acord amb el sector,

sobretot perquè ja hi va haver un impost turístic i va fracassar.

Per mor d’això li demanam, és per al seu govern una

condició per implantar l’ecotaxa haver-la consensuada abans

amb el sector turístic?

Moltes 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. Miri, Sr. Font, estam examinant

amb vostè, a més, amb intervencions seves en aquest plenari

durant el minut u d’aquesta legislatura la situació econòmica

que ens hem trobat, per tant, la presa de decisions que hem de

fer de forma compartida, és un govern que du vuitanta dies de

camí, 80 dies de diàleg i de presa de decisions fermes, vuitanta

dies de compromisos i de complir amb la paraula donada. 

Hem examinat, com li deia, la situació econòmica i el

finançament que tenim com a comunitat autònoma és

absolutament preocupant, cosa que ens ha duit a prendre

decisions difícils com vostè coneix perfectament. 

Jo vaig visitar el president del Govern d’Espanya per

intentar arreglar el gruix important, que és el tema de

finançament i els deutes que té el Govern d’Espanya amb

nosaltres. Demà mateix la consellera d’Hisenda es veu amb el

ministre Montoro per preparar la Comissió Bilateral Mixta de

Finançament. Per tant, no perdrem l’objectiu d’anar al gruix,

que és aconseguir el finançament que necessitam per a aquesta

comunitat autònoma i ho volem fer de forma compartida i

evidentment convit a El Pi a participar en aquesta formulació

del nou sistema de finançament i del nou règim especial que

necessitam.

És cert que el Govern en els acords de governabilitat diu

molt clar que posarem l’impost turístic i és la nostra voluntat

fer-ho l’any 2016, i ho deim previ a un debat social i polític i

evidentment amb el sector, i el vicepresident econòmic i

conseller de Turisme marca ja totes les pautes i les relacions

amb el sector perquè tothom faci propostes de com i a quina

destinació posarem els recursos de l’impost turístic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo li agraesc que estiguin fent feina

amb el gruix i és evident que el gruix si el tenguéssim, que és

un nou sistema de finançament o un règim especial, no estaríem

parlant de posar un impost turístic. Però a l’hora de posar un

impost turístic sabent que fa 12 anys va fracassar, primera cosa,

perquè on es va invertir els doblers no va alegrar a ningú, l’altra

com s’havia de recaptar i l’altra que no vàreu acabar d’implicar

tots els sectors turístics. Hauríeu d’intentar no tornar caure dins

la mateixa equivocació. 

Per mor d’això, nosaltres creim que la necessitat de posar-

lo, si no tenim un sistema  nou de finançament, que no el

tendrem per a l’any que ve, és evident, el que hem de fer és

cercar aquest diàleg, mirar com realment podem implicar el

sector, i quan dic el sector no dic només hoteler, en general,

perquè entengui, i aquí és on vostès jo crec que s’han de

banyar, que els doblers recaptats anirien cap aquest sector, si

volen en un 70% i el 30% restant a sanitat, educació i benestar

social, però que aquest 70% es reinvertís dins el sector. En

què? En coses que li aniran molt bé al conseller de Medi

Ambient i a la vegada hi ha imprescindibles, i que és una

espasa de Dàmocles que tenim damunt, que té a veure amb la

depuració i la qualitat d’aigua de bany.

El sector, si sap que la reinversió va per a això, estic

convençut que pot anar bé, si som capaços de crear un ens on

hi pugui participar el sector, que puguin arribar a un acord de

qui dirigirà aquest ens i que puguin decidir conjuntament

aquestes inversions estic convençut que el sector dirà que sí.

Però clar, l’hem de mimar, ens l'hem de guanyar, ens ha

d’estimar i ha de veure que els doblers aniran reinvertits dins

ell. Jo crec que val més no fer declaracions, que això no va bé,

i, per favor, no li faci, com li vaig dir, no faci ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... un TIL al turisme. No li faci un TIL al turisme.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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. No es preocupi, Sr. Font, la nostra

forma de fer no és la imposició sinó sempre el diàleg. Li

comentava que la presidenta està reunint tots els sectors que fan

referència al món del turisme precisament i tothom està

aportant a què s’ha de destinar aquest fons i com s’ha de

reinvertir. La nostra idea és reinvertir-ho per tenir una

destinació turística de més qualitat, aquest és l’objectiu que ha

plantejat el Govern de les Illes Balears. Nosaltres plantejam des
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d’un impost solidari i generós per part dels 13,5 milions de

turistes que ens visiten cada any i que ens ajudin. 

Perfectament ho deia vostè, tenir unes infraestructures

adequades en termes d’aigua, en temes de depuració, en termes

d’unes zones turístiques madures que estiguin adequades, en

termes de creació de millor producte turístic, de millor

ocupació i de més qualitat, aquest és l’objectiu que nosaltres

volem expressar i necessitam el suport d’aquests 13,5 milions

de turistes que ens visiten anualment.

I jo ho vull desdramatitzar, miri, Sr. Font, jo no compartesc

que aquell impost va fracassar, sinó que va venir un president

molt irresponsable, com el Sr. Matas, i va derogar per donar un

triomf a un posicionament polític per part de l’empresariat

d’aquesta comunitat autònoma. Això no s’ha de repetir. La

nostra voluntat és el diàleg, la nostra voluntat és l’acord, la

nostra voluntat és reinvertir en aquesta comunitat autònoma per

tenir un creixement més sostenible en el temps.

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 5705/15, presentada per la

diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a mesures fiscals

contra l’habitatge buit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 5705/15, relativa a mesures

fiscals contra l’habitatge buit, que formula la diputada Sra.

Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears.

Té la paraula la diputada Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, treballadores

i treballadors de la cambra. Sra. Armengol, el drama de

l’habitatge a les Balears continua essent un dels problemes més

apressants per a la gent de les nostres illes i també constitueix

una de les preocupacions més fortes per a Podem.

Sabem que són moltes les famílies que encara es troben en

risc de ser desnonades i sabem que són moltes també les que

han perdut casa seva. A l’any 2013, 2446 persones van ser

desnonades i a l’any 2014 ho foren 2518 persones.

També sabem, i això és molt dramàtic, que hi ha molts

habitatges buits que es troben en poder dels bancs, més de

70.000 a les nostres illes, fent un ús antisocial d’aquests. Això

es pot resumir en aquesta frase que ha estat molt popular: gent

sense cases i cases sense gent. Això és el que ens trobem aquí

encara, una situació que perpetua un dels clars exemples

d’injustícia social, que volíem combatre suposadament durant

aquesta legislatura.

També tenim en compte que els marges fiscals són els que

són, que no tenim sobirania fiscal, que crear nous és complex,

però s’han d’impulsar, s’han d’estudiar mesures que puguin

gravar la propietat immobiliària de caràcter especulatiu i no

productiu. L’habitatge és un dret reconegut a la Constitució i no

es pot especular amb un ús social que, a més a més, com està

reconegut a la Constitució, preveu també la possibilitat de

limitar l’ús de la propietat privada en cas que es faci un ús

antisocial d’aquest.

Aquest cap de setmana sortia a la premsa que el Govern fa

un pacte bilateral amb la banca per crear una borsa de lloguer

social. Però ja sabem que els bancs han estat rescatats també

amb diners públics, per tant la nostra pregunta, la meva

pregunta és: té previst el Govern de les Illes Balears posar en

marxa mesures de penalització fiscal que gravin les entitats

bancàries que mantinguin habitatges buits fent un ús antisocial

d’aquesta propietat immobiliària?

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):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta; gràcies, Sra. Camargo, per

la seva pregunta.

Com vostè sap perfectament, l’objectiu prioritari i el

compromís prioritari del Govern de les Illes Balears és el rescat

de la ciutadania en termes amplis. Som un govern que

acompleix la paraula donada, duem només vuitanta dies de

govern i hem pres decisions contundents que acompleixen

escrupolosament el compromís que férem públic amb vostès,

davant tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, i que

són públics a l’acord de governabilitat que vàrem signar.

Quan parlat de rescat de la ciutadania hi ha moltes qüestions

que pactam i tractam i tiram endavant des del Govern, i una de

les que més ens preocupa és a la que vostè feia referència i té

a veure amb el dret a l’habitatge per part dels ciutadans i

ciutadanes. I és cert, i ho lamentam moltíssim, que encara avui

en dia es pateixen a la nostra comunitat autònoma situacions

dramàtiques de desnonaments.

Per això, com vostè sap, com vàrem acordar, diferents

municipis ja han tirat endavant polítiques antidesnonaments,

que són els que tenen la competència més directa, i així, per

exemple, l’Ajuntament de Palma ha tirat endavant una oficina

antidesnonament que funciona moltíssim.

Què fa el Govern de les Illes Balears? De forma prioritària

hem fet dues línies de treball: una immediata, que és aquest

plantejament d’una borsa d’habitatges per a lloguer social, que

d’aquí a molts pocs dies podrem presentar ja públicament la

signatura amb una entitat bancària, perquè nosaltres creiem que

les entitats bancàries que tenen habitatges buits tenen

l’obligació de revertir als ciutadans i ciutadanes aquests

habitatges buits i, per tant, nosaltres ho fem des de la

intermediació i el diàleg, i podrem posar una borsa d’habitatge

entre els que tenim de l’IBAVI i els que aconseguirem

d’entitats bancàries, a poder tenir un lloguer social assequible

per als ciutadans i ciutadanes, i repetesc, d’aquí a poques

setmanes ho podrem presentar públicament.
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I a mig termini, com vostè sap i està acordat a l’acord de

governabilitat, farem una llei d’habitatge. A la llei d’habitatge

és on plantejarem aquesta situació de les obligacions que

puguin tenir les entitats bancàries respecte dels habitatges buits,

i aquí no descartam, com vostès saben, la possibilitat de

qualque penalització de caràcter fiscal, com vostè també ens

proposava.

I és important també definir una altra qüestió, com ho

volem fer. Ho farem des de l’acord i el diàleg i de forma

immediata tornarem convocar la Mesa de l’Habitatge la qual

record a aquesta cambra que des del 2012 ningú no la va

convocar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo també agrairia que aquesta

bona voluntat de parlar amb els bancs, de diàleg amb hotelers,

també la tingués amb altres forces polítiques, com per exemple

la nostra.

A banda d’acords de bona voluntat amb els bancs, no m’ha

quedat clar si del que es parla és d’una mena de beneficència de

la banca. No parl de beneficència de la banca, parl que en

aquesta llei d’habitatge, si ha de ser una llei amb un caràcter

dur, es gravi fiscalment els bancs i per favor que tenguin en

compte que es gravi fiscalment els bancs que tenguin habitatges

buits.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo, el seu temps s’ha exhaurit.

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. La llei d’habitatge l’anirà

coneixent, que l’anirem pactant, com fem amb tot, Sra.

Camargo, i d’una forma prioritari parlam amb Podemos.

Moltíssimes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 5713/15, presentada per la

diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a pagament de la carrera

professional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 5713/15, relativa a

pagament de la carrera professional, que formula la diputada

Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula la diputada Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, les

mentides tenen les cames molt curtes, era fals i ho sabia allò de

les 20.000 targetes sanitàries, 860 en reconeixen ara. Era fals

allò dels ports i dels aeroports, allò dels residents i allò de

cobrar l’ecotaxa als lloguers de vacances. Era fals que no es

puguin pagar nòmines, 364 professors més fruit de l’acord

signat pel Partit Popular. Era fals que hi hagués discriminació

de la carrera professional, els sindicats docents no la van voler

acordar. Com es fals que estigui obligada a tornar el 25% de la

paga extraordinària abans de les generals. Com es fals que el

reconeixement de la carrera professional s’acordés sense

contraprestació, per primera vegada es fixen objectius per

accedir-hi i passar de grau.

I era fals i molt greu que a la web del Govern es digui que

es va fer un informe fals per a aquesta carrera professional. De

veres ho mantenen?

Sra. Presidenta, digui la veritat per una vegada, i contesti:

per què ha decidit no acomplir l’acordat i compromès la

passada legislatura quant a la carrera professional de

funcionaris i personal sanitari?

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):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, i vostè m’ho

demana? Hauria de saber com es troben els comptes, com ens

ha deixat els comptes públics el seu partit.

Miri, venim d’una legislatura de quatre anys de retalls i

d’austeritat malentesa, quatre anys de retalls a tota la població

de les Illes Balears, retalls, alguns fets per decisió del Sr.

Bauzá, altres fets per decisió del Sr. Rajoy, quins pitjor. Retalls

que ens han creat una gran desigualtat, ens han augmentat el

nombre de persones que no mengen, que són pobres, aquesta és

la realitat; una situació de molta gent que es veu obligada a

perdre el seu habitatge; una situació d’atur complicada; una

situació de treball precari; un dret a l’educació de qualitat que

els varen retallar; dret a la sanitat de qualitat que varen retallar

i drets també als treballadors públics, com vostè apunta.

I en tota aquesta línia fa feina el Govern de la carrera

professional. Vostès varen deixar pactat un plus de carrera

professional a l’administració general i a sanitat, no a educació

perquè tenien una obsessió contra els docents i la comunitat

educativa. Hem hagut de bloquejar el pressupost perquè no

arriba ni per a les nòmines d’enguany el que tenien

pressupostat. Per a l’any que ve suposaria 36 milions d’euros

més, sense tenir en compte la recuperació del 25% de la paga

extra, que vostès varen llevar a l’any 2012.

Què fa aquest govern? Negociació amb els sindicats i un

plantejament de tractar tots els funcionaris públics per igual i

per tant ajornar i renegociar la situació que hem trobat. Crec

que és just i necessari prioritzar molt bé els diners públics que
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tenim en aquest moment quant a les prioritats socials que té

aquesta ciutadania.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Vostès no es cansen de

reconèixer la importància de la negociació sindical, ni de

reconèixer l’esforç realitzat pels funcionaris i personal sanitari,

però la realitat és que sempre que governen els retallen la

carrera professional, no és la primera vegada. I ho fan per

convicció, no per obligació, no inventi excuses, els expedients

estaven tramitats, la creació de partides, les modificacions i les

reserves de crèdit tant per a serveis generals com per a

estatutaris; 6,5 milions d’octubre a desembre, 4,7 milions

transferits a l’ib-salut, més 2 milions que sortien del mateix ib-

salut.

Els doblers hi eren. Si ara no hi són, Sra. Armengol, què

n’han fet, amb què els han gastat?

I està en disposició de realitzar més despesa política o de

prometre una facultat de medicina per a l’any que ve? O bé no

s’aclareixen amb els nombres o bé la coherència brilla per la

seva absència.

I parla d’electoralisme, com qualifica el que va fer l’abril

del 2011, d’inici de carrera professional sense acord sindical?

O el maig del 2011, ratificant la carrera només per als sanitaris,

sense tenir uns pressuposts generals aprovats i amb unes

declaracions d’indisponibilitat de 212 milions d’euros a l’ib-

salut, 212 milions d’euros que evidentment també es van gastar.

Vuitanta-tres dies de somriures i de somnis, Sra. Armengol,

comenci a governar sense sectarismes, per a tots, sense culpar

els altres. Aturi el primer gran conflicte laboral de la seva

legislatura, prengui decisions amb rigor, si no els seus somnis,

Sra. Presidenta, es convertiran en els malsons dels ciutadans.

(Alguns aplaudiments)

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. Miri, Sra. Prohens, les seves

prioritats i les nostres no coincideixen, sens dubte, ara no ens

vengui a retreure coses que han fet vostès: el decret del 2012 és

seu, la retirada de les pagues extres és seva, Sra. Prohens, i per

tant no ens vengui amb això. L’experiència del PP és que quan

arriben eleccions retornen drets als treballadors públics i que

els pagui el que ve, que som nosaltres.

Per tant, Sra. Prohens, sense haver ni pressupostat la realitat

del que pactaven amb la carrera professional. Miri, nosaltres

retornarem drets als treballadors públics i ja es notarà en el

pressupost de l’any 2016, ho volem fer des de la negociació i

el diàleg, i per això som a les meses generals i a les meses

sectorials treballant directament amb els sindicats i amb els

treballadors públics.

Ara li diré una cosa, aquest govern té les prioritats molt

clares: primer, els que no poden menjar; segon, els que estan

aturats; tercer, els que tenen un treball precari, i després

retornar drets als que tenen un treball estable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 4308/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern

en matèria turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la

InterpelAlació RGE núm. 4308/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria

turística.

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón del Grup Parlamentari

Popular.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.

¿Cómo es posible que doce años después del intento fallido de

la primera ecotasa nos encontremos otra vez aquí persistiendo

en el mismo error? ¿Dónde está el consenso que ustedes han

estado diciendo durante todos estos días que querían buscar?

No es serio que el vicepresidente del Gobierno, el día 9 de

julio, salga diciendo que el Govern no aplicará la ecotasa hasta

que se regularice toda la oferta extrahotelera, cinco días

después que el vicepresidente diga que la ecotasa en esta

legislatura en principio no hay ningún tipo de plazo y siete días

después la ecotasa se va a aplicar sí o sí en el 2016, con ayuda

o sin ayuda del Gobierno central.

¿Cómo es posible que en el tiempo que se lleva hablando de

la ecotasa, doce años, nada más y nada menos, los diputados de

Podemos no se hayan enterado de que también la van a pagar

los residentes? Llama la atención que salgan diciendo que no

quieren que la paguen los residentes.

Yo, Sr. Vicepresidente, doce años después, ustedes, los de

entonces, siguen siendo los mismos, siguen siendo, perdone que

se lo diga, unos improvisadores profesionales. Para ustedes el

tema de la ecotasa, desde mi punto de vista, sigue siendo un

tema absolutamente ideológico, como pagan otros ya se puede

poner en marcha. Ustedes a día de hoy saben el cuándo, ya lo

han dicho, el 2016, pero siguen sin saber ni el qué, ni el cómo,

ni el dónde, ni lo más importante: para qué de este impuesto.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504308
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De hecho, ¿qué es exactamente lo que grava este impuesto?

¿Persigue este impuesto una compensación por el exceso de

impacto ambiental de los turistas en nuestras islas?

Rotundamente no. Al impuesto le importa bien poco si el

turista contamina más o contamina menos, de hecho no le

importa nada, se le cobran los 2 o los 3 euros y ya nos

quedamos contentos. ¿Persigue hacer pagar este impuesto a los

turistas por los servicios que están utilizando cuando están de

vacaciones? Rotundamente no. De hecho se puede dar el caso

de que turistas que no salgan de los hoteles, en base a ese todo

incluido, que tanto ustedes están criticando, se les siga

cobrando el impuesto, y sin embargo a esos turistas que

deciden alquilar un coche o alquilar un barco y estar dando

vueltas por las islas, supuestamente contaminando más, éstos

no lo pagan.

Entonces, ¿qué persigue exactamente este impuesto? Yo

creo que este impuesto persigue dos cosas: una, es obvia,

demostrar que ustedes ya están gobernando, insisto, para

ustedes éste es un tema ideológico, y dos, recaudar más, ya lo

ha dicho la Sra. Presidenta, la financiación, yo creo que este va

a ser el mantra, la financiación de las islas está mal y como la

financiación de las islas está mal vamos a poner todos los

impuestos que sean necesarios.

Pero no engañen diciendo que va a mejorar las inversiones.

Y seamos serios, el impuesto, sinceramente, no va a ser el

mayor de los problemas, para nosotros el problema es que

ustedes tienen unas ansias absolutas de gastar y de gastar lo que

no tenemos, ese es el verdadero problema. Doce años después,

siguen engañando a los ciudadanos diciendo que van a estudiar

implantarlo en los puertos y en los aeropuertos, cuando saben

p e r fe c ta m e n te  q u e  e s  in v ia b le ,  e s  im p o s ib le ,

independientemente de quien gobierne, no se va a poder cobrar

en puertos y aeropuertos.

Es un impuesto innecesario y es un impuesto peligroso,

porque podemos llegar a ingresar menos de lo que se pretende,

simplemente con una bajada mínima del turismo.

Luego hay otras cuestiones, 1.800.000 turistas vienen en

cruceros cada año a las islas, ¿se les va a cobrar la ecotasa o

no? Porque antes la Sra. Presidenta hablaba de 13,5 millones de

turistas, dentro de esos 13,5 millones hay 1.800.000 de turistas,

y hay más de 5 millones que no se alojan en establecimientos

hoteleros, por tanto habrá que saber cómo se les va a cobrar.

El impuesto, la ecotasa, como quieran llamarlo, perjudica

a los residentes, a los que les obliga a pagar por el simple hecho

de dormir en su tierra, y le voy a poner dos ejemplos: antes una

diputada de Formentera preguntaba por las ayudas para los

familiares de residentes que vienen a las islas, bueno, yo les

pongo el ejemplo de ese mismo residente que si tiene que

quedarse dos, tres, cuatro, cinco días en un hotel para venir a

visitar a la familia, tendrá que pagar una ecotasa; pero no

piensen sólo en el residente, piensen en la cantidad de

autónomos o de empresas que tienen a sus trabajadores yéndose

a cualquiera de las islas y que lo hacen de manera regular,

también tendrán que pagar el impuesto. Un impuesto que es

injusto, lo miren por donde lo miren.

Ustedes quieren aumentar la calidad del destino pero, al

mismo tiempo, están poniéndole trabas, llama la atención que,

por un lado, el vicepresidente, el otro día, hablaba de incentivar

los vuelos para que los turistas vengan, pero, al mismo tiempo,

les estamos cobrando una tasa para que vengan.

Y tampoco nos engañemos, la ecotasa no va a ser la

catástrofe, van a seguir viniendo los turistas, evidentemente que

van a seguir viniendo los turistas, pero, mire, yo hoy he hecho

un ejercicio que igual ustedes lo podrían hacer, hoy, yéndose a

un metabuscador, a uno de los operadores que hay on line

cualquiera, su ecotasa hoy hace que el destino, en concreto de

Mallorca, que es el que sale la oferta, sea un 16% más caro.

Esos euritos que ustedes van diciendo, esos euritos, al final, el

día de hoy, esto está sacado de esta mañana, un 16% más caro

el destino de Mallorca. Hoy, con la ecotasa, Mallorca sería un

17% más caro que cualquiera de nuestros competidores en el

mediterráneo, que Canarias un 17%, que Lanzarote un 17%,

que Tenerife un 22%, que Fuerteventura un 22%, y ninguno de

estos destinos ha dicho que vaya a implantar ninguna ecotasa.

Por tanto, nosotros les estamos diciendo a los ciudadanos,

vamos a centrarnos sólo en los turistas españoles, un 30% nada

más y nada menos, le estamos diciendo a un turista español que

si viene a las islas tendrá que pagar más y les estamos haciendo

competir con el resto de destinos.

Si nos vamos al Mediterráneo, a cualquiera de los destinos

del Mediterráneo, hoy somos un 23% más caros que Malta,

Cerdeña, Sicilia, Santorini o Creta. Ustedes hacen ver, con la

excusa de que otros destinos la están pagando, que somos lo

mismo, y no somos lo mismo; que Amsterdam esté cobrando

una tasa o que Barcelona esté cobrando una tasa no implica

absolutamente nada que nosotros tengamos que cobrar esa tasa

por el simple hecho de que otros destinos lo están haciendo,

porque nosotros estamos compitiendo con destinos que no

tienen nada que ver. Nosotros hoy, a un turista que tiene que

decidir sus vacaciones les estamos diciendo que ir a Mallorca

le cuesta más caro que irse, por ejemplo, a la Costa del Sol, o

le cuesta más caro que irse a la Costa de la Luz, o le cuesta más

caro venir a Mallorca que venir a las Islas Canarias. Llama la

atención que a pesar del recorrido y del transporte hoy, con su

ecotasa, Mallorca sería más caro que el destino de Gran

Canaria. Así que no digamos que son unos euritos, aquí de

euritos nada, aquí todo suma, aquí todo suma, aquí el turista no

viene por obligación a las islas; ustedes se deben pensar que

todos los turistas que vienen son turistas cautivos que siempre,

sí o sí, van a venir a las islas. No es verdad, competimos con el

resto del mundo.

Y mire, Sr. Vicepresidente, usted el otro día decía que

imponer un impuesto va a mejorar la competitividad del

destino. Mire, usted me va a perdonar, pero nunca un impuesto

va a mejorar la competitividad de nada, por definición, jamás;

en todo caso reducir los impuestos mejoraría la competitividad,

pero aumentar un impuesto por si solo no va a mejorar la

competitividad en ningún caso. Yo creo que ustedes

demuestran no tener conocimiento de cómo funciona el sector.

Si quiere mejorar realmente la competitividad del destino

invierta en formación, invierta en idiomas, dé facilidades al

sector para que invierta en sus establecimientos, inviertan en

promoción. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8 / 22 de setembre de 2015 227

 

Por cierto, la noticia de estos días con la ecotasa en el Daily

Mail o en cualquiera de los periódicos de Alemania o del Reino

Unido ya ha hecho más daño que todo el dinero que vayamos

a recaudar los primeros días. Por tanto, tranquilos, cuidado

cuando hablemos de tema del turismo, porque da la sensación

de que es que no queremos que vengan más turistas, esa es la

sensación que están transmitiendo, eso es lo que hay detrás de

todo esto; estamos masificados, no queremos más turistas, no

nos importa subir el precio... Pero ojo, también, porque al

mismo tiempo están diciendo que queremos mejorar la calidad

pero no se dan cuenta que aumentar el precio evidentemente a

los hoteles de 5 estrellas esos euritos no les van a suponer

ningún problema, pero les recuerdo que el 60% de la oferta que

hay en estas islas, en todas, es de 3 estrellas, que es a quien más

va a afectar el impuesto, a los precios bajos les afecta más.

Por tanto inviertan en promoción, dejen de decir que no

quieren que los ricos vengan a las islas al mismo tiempo que

están diciendo que quieren mejorar la calidad. Inviertan en

mejorar el producto, inviertan en atraer talento. Usted, como

responsable del área de innovación, hágalo, y así de verdad

mejoraremos la competitividad, pero no imponiendo un

impuesto que a día de hoy no está estudiado, que no saben

cómo lo van a implantar, y que no saben cuáles van a ser los

resultados. Un poco de seriedad, y sobre todo no cometamos

los mismos errores que hace doce años. Vamos a consensuarlo.

Nosotros evidentemente estamos en contra de cualquier

impuesto turístico, en contra, sin ningún lugar a dudas, pero el

sector... tendrán que consultarlo. Lo que no puede ser es que el

2016 sí o sí vayamos a tener este impuesto, porque además no

van a resolver el problema de la financiación, con este

impuesto, no se engañen, y al final el dinero se va a acabar

invirtiendo en cosas que nada tienen que ver con el turismo

porque ya lo han hecho, esto no es ciencia ficción, ustedes ya

lo han hecho, ya sabemos cómo funciona. Por tanto sean un

poco consecuentes.

Hablen con todo el mundo, pónganse tranquilos, vamos a

ponerlo en marcha porque están decidos ustedes a ponerlo en

marcha, pero háganlo con la tranquilidad y la seriedad que este

tema requiere.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gijón. Té la paraula el representant del

Govern, el Sr. Gabriel Barceló, per un temps de deu minuts.

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):

Sr. Gijón, evidentment té tot el dret del món a fer la

interpelAlació i dur-la cap on vulgui, però precisament a la

interpelAlació sobre política turística només ha parlat d’un tema,

de l’impost turístic; la resta no li interessa el més mínim, res; ni

com acabarà el tema del tot inclòs, ni del lloguer de vacances.

A tot hi ha fet referència en tot cas de passada. 

En tot cas, com que vostè ha fet referència a aquesta qüestió

i la resta de qüestions sí que les vaig plantejar jo dijous passat

a la Comissió de Turisme, em centraré únicament i exclusiva en

allò que m’ha demanat. I em diu que dotze anys després

segueixen plantejant el intento fallido de la ecotasa. És que

resulta que en aquests dotze anys hi hagut un munt de destins

turístics al llarg de la Mediterrània i de la Unió Europea,

pràcticament a la meitat dels països de la Unió Europea, hi ha

regions, ciutats i llocs on s’aplica l’impost turístic. A la

majoria, per cert, per no dir el cent per cent, són imposts sobre

estades turístiques. Em demana què es grava, i jo li dic: el

mateix que a la resta de la Unió Europea, el mateix.

Efectivament podríem fer-ho sobre els establiments o

podríem fer-ho sobres les entrades i sortides. Tenim un

problema: no tenim un estat, no tenim un estat. No podem, com

Mèxic, o Costa Rica, o Cuba, o República Dominicana, o tants

altres països aplicar-ho a ports i aeroports perquè no tenim un

estat, perquè l’Estat no vol colAlaborar amb nosaltres, i perquè

hi ha problemes legals, efectivament, amb la Unió Europea.

Així i tot no ho descartam, encara tenim la reunió pendent del

Ministeri de Foment, que encara un mes després no ha contestat

a la nostra petició com a govern d’aquesta reunió.

Ens demana què, com, on, per què, què grava... del moment

que tenim una idea, però també ens demana que ho

consensuam. Si jo ara li dic que ja ho tenim tot tancat em dirà

“i el consens?”; si li dic que encara ho tenc obert em diu que no

ho tenc decidit, que improvisam. Idò no senyor, no

improvisam, no improvisam. Des del primer moment tenim clar

cap on hem d’anar, hem demanat els informes jurídics sobre les

possibilitats legals dels llocs on es pot cobrar, i quant a les

meves declaracions que no hi ha termini, no hi ha termini dins

el 2016: des del primer dia he dit que s’aplicaria dins el 2016,

i no han variat les declaracions que s’han fet per part dels

responsables del Govern respecte al fet que s’aplicarà dins el

2016. Quan?, en el moment que estigui la llei i quan els distints

grups parlamentaris la tramitin i la duguin a bon port. Per tant

no li puc dir ara jo quin mes de 2016 serà perquè dependrà de

vostès, però no ens hem mogut en relació amb el fet que serà el

2016.

Mirin, aquí hi ha dues qüestions. Podem parlar de l’impost

turístic com una oportunitat, com la possibilitat de reinvertir en

el sector turístic, de reinvertir amb força, que el sector turístic,

que totes les zones turístiques, que el nostre territori, el nostre

paisatge, el nostre medi ambient, el nostre patrimoni estiguin al

dia i puguin ser competitius amb la resta d’altres zones

turístiques; en podem parlar així. O podem fer la

irresponsabilitat de tornar a armar una guerra, de tornar a posar

el crit al cel, de dir que vénen les set plagues, que això és un

desastre; evidentment si ho deim contínuament des d’aquí, com

no se n’han de fer ressò els mitjans alemanys i britànics?, i qui

serà el responsable que efectivament al final passi això?, el que

d’una manera absolutament irresponsable arma aquest embull,

i vostès tornen repetir exactament el mateix esquema,

exactament, tornen a fer el mateix. Ens pensàvem que estàvem

en un moment en què tothom ja havia reflexionat, en què no

volien repetir errors del passat, fins i tot des de molt bona part
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del sector turístic ens arriba aquest missatge, ens arriba el

missatge que volen que es destini, evidentment, a bon port, que

es destini a reinversió turística, que es destini a la millora del

sector, però no volen una guerra perquè no convé a ningú, no

convé al Govern, no convé als ciutadans i a les ciutadanes de

les Illes Balears, no convé al sector turístic, no convé a cap

sector econòmic, i així i tot vostès segueixen, segueixen en la

mateixa línia, la mateixa línia, el mateix que varen repetir ja fa

dotze anys, exactament igual, exactament igual.

Miri, no hi ha ànsies de gastar, no hi ha ànsies de gastar, hi

ha la responsabilitat de reinvertir i que no quedem enrere; de

reinvertir en competitivitat. El problema del finançament de les

Illes Balears efectivament no s’arreglarà amb un impost turístic,

efectivament. El problema de finançament de les Illes Balears

és tan greu, del qual vostès en són en gran part responsables,

corresponsables per haver governat a l’Estat i no haver estat

capaços de millorar el finançament per a les Illes Balears,

d’arribar a un bon règim especial per la insularitat, etc., etc., els

problemes de finançament de la nostra educació, de la nostra

salut, dels nostres serveis socials, de la nostra universitat són un

problema greu, i efectivament no s’arreglaran amb aquest

impost turístic, que és per reinvertir en territori, en patrimoni,

en la millora del nostre producte turístic.

Ens demana..., això sí, ens diu “i tots aquests que no

cobraran, que s’escaparan?”; no, si efectivament al final és

sobre estades turístiques la voluntat és que efectivament tots,

tots els allotjaments, tots els tipus d’allotjament turístic paguin,

tots. Això és el que hauria de ser.

Per altra banda no facin números que no tenen sentit, no

donin suport a números que no tenen sentit: ni s’incrementarà

un 17%, ni serà de 3 euros, ni pagaran cada família, com deia

un mitjà britànic, que evidentment algú li ha passat les dades,

80 lliures, 120 o 130 euros per família, perquè això no és real,

perquè aquestes xifres no són reals, no són les que manejam, no

tenen res a veure, no serà així. Per tant no alarmin, no creïn

falses alarmes, ajuden, ni més ni pus, que a crear un debat fals,

que a crear un problema per a la competitivitat d’aquesta terra.

No siguin irresponsables, no torni a repetir els errors del passat.

Ja ho varen fer una vegada, no hi tornin!, no hi tornin!, és

irresponsable el que estan fent. Estimin el turisme de les Illes

Balears. 

Evidentment el missatge d’aquest impost turístic no va

contra cap visitant, al contrari, va perquè els visitants se sentin

a gust. Si al visitant li sabem explicar bé a què anirà aquest

impost, a què revertirà, evidentment colAlaborarà, com

colAlabora a moltes altres ciutats d’Europa. Quan va a Cracòvia,

quan vas a Barcelona, quan vas a Venècia, quan vas a mil i un

llocs, en aquests moments ja està passant, ja aquests turistes

alemanys o britànics ja estan pagant. I no passa res, enlloc com

aquí no passa res! A Catalunya el sector turístic ho va acceptar,

el Partit Popular es va abstenir, i no hi va haver cap polèmica.

Per què aquí han de seguir amb aquesta situació?

Ens diuen que facem promoció. Però és que hem deixat de

fer promoció?, és que hem deixat de fer promoció? Ens diuen

que apostem per dur el talent; idò sí, efectivament, canviaren la

política econòmica d’aquesta terra, que no ha apostat aquests

darrers quatre anys per l’I+D+I. Per favor, com em pot vostè

reivindicar l’I+D+I si l’han tirat en terra?, si mai no havíem

estat tan malament?, si el poc que hi havia de la legislatura

anterior, del 2007-2011, s’ho varen carregar?, vostès es varen

carregar el poc que hi havia d’I+D+I. Evidentment que el

Govern apostarà per polítiques que puguin diversificar

l’economia, que puguin dur talent, que puguin fer que els joves

que en aquests moments estan estudiant fora puguin tornar i

puguin tenir una oportunitat laboral aquí, en aquesta terra, i per

acabar amb la precarietat i amb l’estacionalitat. Això és molt

complicat, això no es fa en dos dies, això requereix una acció

combinada de tot el Govern, de tots els sectors econòmics i

socials, cosa que vostès no varen ser capaços de fer, al contrari,

varen fer les passes just al contrari, per anar encara a empitjorar

el nostre model econòmic. El nostre model econòmic avui

encara és pitjor que el que hi havia; la renda per càpita a la

baixa, qualque cosa hem fet malament; reflexionin sobre el que

han fet, i evidentment el Govern intenta recuperar aquesta

situació, ho intenta des del punt de vista social, ho intenta des

del punt de vista econòmic, des del punt de vista

mediambiental, tots i cada un d’aquests punts. 

I evidentment la voluntat de parlar; aquests dies estam

parlant amb tots els sectors, des del primer dia els hem anat

explicant el nostre posicionament, la nostra proposta;

evidentment a ningú no li agrada que li posin un impost, per

tant cap dels que ha de pagar l’ha acollit entusiàsticament,

evidentment que no, però també n’hi ha molts que veuen la

necessitat de revertir, veuen que no és possible amb els

pressuposts que tenim en aquests moments, ni als ajuntaments,

ni als consells, ni al Govern, dur a terme aquesta competitivitat.

I evidentment que no serà la solució, però sí que ens ajudarà a

reinvertir, com dic, en el sector turístic i a millorar la situació

que en aquests moments patim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. En rèplica del grup autor de la

interpelAlació, Sr. Gijón, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Sr. Barceló, no es que no me

interese el resto de temas, es que éste me preocupa

especialmente, y lo que más me preocupa es que cada día que

le veo llevando el tema del área de turismo más me asusta todo

lo demás. Por tanto ya me gustaría a mí hablar de todos los

temas, pero éste es en el que nos tenemos que centrar hoy, y

nos centramos porque es usted el que está hablando, es usted el

que está cambiando de criterio, es usted el que está sacando el

tema de la ecotasa a los medios de comunicación. No sea

irresponsable y nos diga a nosotros los del Partido Popular que

somos nosotros los que estamos calentando este debate. Son

ustedes los que cada día están cambiando de criterios, con este

tema.

Y me llama la atención, Sr. Barceló, que ahora llame y

apele a la responsabilidad del Grupo Popular cuando hace

escasamente dos años y medio ustedes estuvieron jaleando todo

lo que pudieron y más con el tema de la recogida de basuras,

que si tenían que venir basuras desde el exterior, y no les
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importó en ese momento para nada el tema turístico. Nos

teníamos que ir a las ferias turísticas y la primera portada de

cualquiera de los periódicos era que estamos importando

basuras a las islas, y con declaraciones suyas. ¡No sea

irresponsable, Sr. Barceló!, no sea irresponsable.

(Alguns aplaudiments)

Usted vuelve a hablar de los destinos como si todos los

destinos fueran lo mismo, y le voy a poner un ejemplo para ver

si lo entiende. Usted se quiere comprar una moto y me está

diciendo que como el precio de los coches ha subido vamos a

subir el precio de las motos. No compare Amsterdam, ni París,

ni Londres, con el destino de las Islas; el destino de las Islas se

mueve en canales de comercialización que no tienen nada que

ver, nada que ver. Dígame un destino turístico competidor

nuestro que haya puesto un impuesto. Yo le digo que en

España, ni uno. La Costa del Sol, que son competidores

nuestros, no tiene este impuesto; las Islas Canarias no tienen

este impuesto ni tienen previsión de ponerlo; la costa de levante

no tiene este impuesto ni tiene previsión de ponerlo, y en el

Mediterráneo, que es muy fácil mirar el mapa, no hay ni un

solo destino competidor que lo haya puesto.

Por tanto deje de comparar destinos. Ya sabemos que hay

otros destinos que lo han puesto, Barcelona lo tiene, y Roma,

y Florencia, y Amsterdam, y Londres, y París, de acuerdo, y

países completos. Porque otra cosa sería que estuviéramos

hablando de un impuesto de país, sería completamente distinto.

La República Dominicana tiene un impuesto de país, México

tiene un impuesto de país, pero lo pagan igual si están en el

Yucatán o si están en Playa del Carmen, da igual, todos los

turistas lo pagan exactamente igual, pero nosotros estamos

compitiendo con todo el mundo y ahora tenemos que competir

además con los nuestros. ¡Por favor!, un poco de seriedad con

esto.

Ustedes están hablando del tema de la reinversión, y yo me

daría por satisfecho, Sr. Barceló, si usted fuera capaz hoy,

ahora, en su turno de réplica, de decirme si han estudiado qué

pasa si un 0,5% de la demanda cae, simplemente le pido eso,

¿qué pasa si un 0,5% de la demanda cae?, porque si nos

basamos en los datos que tenemos, que son los de la tasa, de la

ecotasa que ustedes cobraron, con que bajara un 0,5% el

número de turistas, un 0,5% de turistas, la recaudación en

ingresos que tiene esta comunidad sería superior a todo lo que

ustedes quieren recaudar con la ecotasa, y yo me quedaría

muchísimo más tranquilo si usted ahora me dice: “Mire, lo

tenemos estudiado, si baja un 0,5% perdemos tanto; si sube un

1% tenemos tanto”. Si eso lo tienen algo habremos ganado,

pero es que no lo tienen. Es más, no saben como va a afectar la

ecotasa al destino, no lo saben, no tienen ni idea de cómo va.

Miren, éste, les guste o no les guste, es un impuesto que está

gravando las estancias en nuestras islas, sin discriminar si el

que duerme es residente o no es residente. Por cierto, me llama

la atención que no haya dicho ni una sola mención al tema de

los residentes. ¿Los residentes van a pagar la ecotasa sí o no?,

y dígame por qué tiene que pagar un residente por dormir en

sus islas, ¿por qué?, ¿qué motivo hay?, ¿o no pagamos ya

suficientes impuestos? 

Es un impuesto que nace sin una aplicación concreta.

¿Cómo es posible que estén hablando aquí de invertir en

depuradoras si ya hay un canon para eso?, si ya hay un canon

para eso, si ya hay un impuesto que se ha demostrado que no

funciona porque al final el gasto es siempre superior, siempre

hay más gasto, siempre hay más gasto, y al final eso se queda

en nada. Dejen de hablar de depuradora porque la gente se va

a creer que con el dinero van a arreglar la depuradora. Tienen

el canon de saneamiento, hagan y arreglen las depuradoras.

Ahora ustedes gobiernan, ya no están en la oposición, ahora

ustedes tienen que tomar las decisiones; empiecen por las que

pueden, tienen un canon de saneamiento de aguas, ¿quién lo

recauda?, que mire la cantidad que hay y que empiece a invertir

lo que tiene que invertir, pero dejen de decir ya tonterías con

este tema.

Es un impuesto que no se ha estudiado la incidencia con el

sector, es un impuesto que no es universal, va a haber más de

un 40% de personas en esta comunidad que no van a pagar este

impuesto. Es un impuesto que va a perjudicar la oferta turística

especializada. Este dinero que ustedes van a recaudar va a dejar

de estar en manos de los turistas para gastarlo en restaurantes,

en tiendas, en cafeterías, en excursiones. ¿No se dan cuenta?,

por poco que sea es dinero que no va a estar en los bolsillos de

las familias, y es un impuesto que a día de hoy perjudica la

desestacionalización, porque estás cargando más impuestos en

un destino que ya de por si está saturado en unos meses muy

concretos.

Vuelvo a decirlo: el Partido Popular está en contra de

cualquier implantación de impuesto sobre tema turístico y de

cualquier moratoria o cualquier restricción que se quiera

imponer a la llegada de turistas.

Muchas gracias.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sr. Gijón, quan en aquesta terra va pujar l’IVA turístic, el

seu partit per cert, no els vaig sentir queixar-se, amb la poca

petita un poquet, no gaire; quan varen pujar les taxes

aeroportuàries no els vaig sentir queixar-se; ah!, quan és per a

tots no passa res, quan és per a tots no afecta la competitivitat

de la nostra terra, d’acord.

Per cert, quan pensen arreglar, el partit estatal que governa

en aquests moments, que els beneficis dels aeroports quedin als

aeroports de les Illes Balears?, quan pensen arreglar-ho?, quan

pensen arreglar-ho?, no, no, no és la Sra. Armengol, és el Sr.

Rajoy que ho ha d’arreglar, ah!, ja donen per fet que perdran

les eleccions, d’acord, idò ja en parlarem després de les

eleccions, molt bé.

(Alguns aplaudiments)
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Em demana si caurà la demanda, miri, a Catalunya s’ha

incrementat un 20% el turisme des que hi ha la taxa turística, un

20% d’increment, ah!, per cert, també l’han aplicada, l’estan

aplicant des de fa poc als creuers i els creuers també han

continuat venint, s’ha incrementat l’arribada de creuers a

Catalunya, per què aquí ha de ser diferent, Sr. Gijón?, m’ho vol

explicar?, em vol explicar per què tenen tanta poca confiança

en aquesta destinació turística, nosaltres hi tenim confiança,

tenim confiança en el nostre producte, en el que oferim a

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, hi tenim confiança,

molta més, pel que sembla, que vostès.

Pagaran els residents, si és sobre allotjaments pagaran.

Evidentment, vostè ja s’ha respost a aquesta pregunta i es va

respondre l’altre dia a la comissió quan ho va dir.

Per a depuradores, jo he sentit parlar al Sr. Jaume Font de

depuradores, a mi no m’ha sentit parlar de depuradores, es

decidirà entre tots, és la nostra voluntat, quines són les

infraestructures turístiques on han d’anar o no les inversions, on

el sector turístic i els sindicats, la resta és la nostra voluntat que

hi siguin, que participin de la decisió i, per tant, si entre tots

decidim que efectivament hi ha un problema puntual de

depuradores que hem d’afrontar amb aquesta situació es farà,

si ho decidim entre tots, nosaltres no hem parlat de

depuradores, ha parlat de depuradores el Sr. Jaume Font, no

confongui. Ja l’altre dia em deia que jo havia dit que sobren

turistes i no és veritat, de la boca de cap membre del Govern no

ha sentit aquesta frase, no és veritat!, del Govern no ha sortit

aquesta frase, vostè confon, juga a la demagògia, ho fa una

vegada i una altra, ho fa una vegada i una altra. 

El que sí tots tenim clar és que hi ha unes puntes de juliol i

agost on efectivament hi ha una saturació i no ho dic jo, ho diu

el sector turístic també, ho diuen els sectors empresarials i

econòmics, ho diuen els sectors mediambientals, ho diu molta

gent i en canvi si aconseguíssim lògicament repartir-ho millor

també tots hi sortiríem guanyant i en aquesta qüestió feim feina.

Són doblers que les famílies deixaran de tenir, miri, estam

parlant de quantitats petites, estam parlant de quantitats petites

que no seran determinants. Miri, jo li torn reclamar el mateix

missatge que li he dit abans: no creïn fals alarmisme.

Aquests dies hem vist un titular que davant els anuncis del

nou govern que si l’impost turístic, que si la modificació de la

llei turística, etc., els empresaris ja deixen d’apostar per invertir

a les Illes Balears, els números de què disposam no diuen això,

els números de què disposam ens diuen que hi ha encara en

aquests moments moltes reformes en marxa. 

Miri, des que ha entrat el nou govern o des de les eleccions

hi ha 75 projectes de reforma només a Mallorca per un total de

111 milions d’euros, el 2015 han estat 183 per valor de 272

milions, d’aquests 272 milions, 111 milions responen a aquests

darrers mesos, a projectes de reformes, a inversions hoteleres

que s’estan fent aquests darrers mesos, 75 projectes en total,

que han entrat aquests darrers mesos. 

Sembla que el sector sí que confia que ha de continuar

invertint en aquesta terra, molt més del que sembla que hi

confien vostès. Moltes gràcies.

III. Moció RGE núm. 5632/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en

relació amb el nomenament d’alts càrrecs i personal

eventual, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.

5035/15.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al

debat i votació de la Moció RGE núm. 5632/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en

relació amb el nomenament d’alts càrrecs i personal eventual,

derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 5035/15.

Intervé per defensar la moció pel Grup Parlamentari

Popular la Sra. Margarita Prohens. Té la paraula... el Sr.

Lafuente, perdó.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, trato

de favor hacia familiares o amigos a los que se les otorgan

cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo. Es la

definición de nepotismo, repito, trato de favor hacia familiares

o amigos a los que se les otorga un cargo o empleo público por

el mero hecho de serlo.

Creo que todos podemos coincidir en esta definición de

nepotismo y que el nepotismo no es compatible con las

prácticas que deben guiar a un buen gobierno. 

Desde el Grupo Popular, como principal grupo de la

oposición, traemos a este plenario una moción en la que

destacamos una serie de hechos que consideramos

políticamente reprobables y a la vez proponemos una serie de

acuerdos en los que censuramos la acción de gobierno en sus

decisiones de nombramientos de altos cargos, un gobierno cuya

presidenta afirmó en su debate de investidura el cambio de

rumbo y una apuesta por una verdadera regeneración política,

eso es lo que se afirmó en el debate de investidura.

En política las formas son importantes, el fondo también es

importante, pero las formas son importantes. Cuando la

ciudadanía echa en cara a los políticos determinadas

decisiones, se echa en cara nombramientos, el amiguismo, etc.,

la formas son importantes. Y desgraciadamente, si se prometió

una verdadera regeneración política, consideramos que este

gobierno, en estos 83 días que lleva, precisamente ha cometido

errores graves e importantes en materia de nombramientos. Y

quién afirmó a los pocos días, en el discurso de investidura, la

regeneración política, a los pocos días defendía el

nombramiento del marido de la consellera de Salud, afirmando:

“son dos personas profesionalmente magníficas y excepcionales

en currículum, para lo que han de hacer”. Eso no se ponía en

duda, lo que se pone en duda es otra cosa, precisamente ese

mensaje que se manda a los ciudadanos cuando se nombra a un

familiar directo, subordinado a una consellera.

Declaraciones de la presidenta del nuevo gobierno, esas

eran las declaraciones, las declaraciones de la presidenta del

Govern que se hizo llamar govern del cambio, pero el cambio,

fue govern del cambio, sí, pero fue el cambio de opinión

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505632
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505035
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505035
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respecto a un mismo tema, opinión que mantenía cuando estaba

en la oposición y opinión distinta que mantiene cuando está en

el Gobierno, opinión que mantenía cuando estaba en los

sillones rojos, opinión que mantiene cuando está en los sillones

azules.

Y sobre ese tema otra declaración que llama la atención de

la consellera de Salud y que nos deja, cuando menos,

sorprendidos, dijo: “Estamos representando a los ciudadanos;

los ciudadanos quieren un cambio, nosotros sabemos qué hacer

y ahora vamos a decidir entre todos, con participación, con

consenso”. Lo que vamos a hacer, el nombramiento del marido

de la consellera de Salud como director general, eso es lo que

sabían que iban a hacer. Y es normal que los ciudadanos, ante

situaciones como estas se indignen y manifiesten, como

mínimo, su perplejidad ante una cuestión de este tipo, y más

cuando se había prometido, se había dicho totalmente lo

contrario. Los ciudadanos cuando ven nombramientos de este

tipo piensan que les estamos tomando el pelo o que les estamos

engañando, en este caso que les está tomando el pelo o le está

engañando el Govern.

Y lo más grave de todo es que ustedes se lo creen, se creen

con esa supuesta superioridad moral de la izquierda, que

cuando contratan al marido de la consellera no pasa nada malo,

pero si el conseller llega a ser del PP, y en el caso, por ejemplo,

del antiguo conseller Delgado, que cambio de ubicación a su

pareja, pues eso era terrible, era censurable, era motivo de

inmediata dimisión del conseller del PP. Eso es una doble vara

de medir, eso es hacer un discurso respecto a uno y hacer un

discurso cuando se trata de otro.

Y no nos extraña, porque debe ser el grupo parlamentario

que apoya al Govern desde fuera quién muchas veces pues no

ha visto, no conoce o no se da cuenta de lo que estaba haciendo

el Govern.

Ya lo denunciamos en nuestra interpelación, y sigue

plenamente vigente, tenemos un gobierno incoherente que dijo

una cosa y hace otra, utilizó una vara de medir si era contra el

PP y ahora utiliza otra, vió la paja en el ojo ajeno y no ve la

viga en el propio.

Y tenemos un gobierno débil que está a merced de los

cambios, que está en minoría, que se le puede en cualquier

momento poner en cuestión su estabilidad. Son dos cuestiones

fundamentales que sacamos como conclusión de la situación de

los nombramientos. Y esa es la realidad, al menos desde el

punto de vista del principal partido de la oposición.

Lo que dijeron en su momento al conseller Delgado, lo

repito, se pidió su dimisión, se hicieron todo tipo de ataques

personales contra su persona, eso era normal, era

absolutamente normal. Y, en cambio, si lo hace la izquierda

pues no tiene absolutamente ninguna trascendencia.

Desde aquí les pedimos a los diputados de esta cámara que

sean valientes, señores diputados, que rompan o que ayuden a

romper esas prácticas, la obligación de la oposición es la

denuncia de esas situaciones, nos guste o no nos guste, es

nuestra obligación y la debemos hacer. Pero, señores diputados,

tienen una oportunidad importante hoy de demostrar que lo que

dicen de palabra lo votan en esta cámara.

Sepan ustedes, además, que, como mínimo, con esto

intentaríamos enderezar el supuesto acuerdo de gobernabilidad

en que, en cuanto a los nombramientos, ni hemos visto

transparencia ni hemos visto regeneración. Pero lo que más nos

preocupa, más que el acuerdo de gobernabilidad, los

ciudadanos, la sensación de decepción de los ciudadanos ante

los políticos.

Y aumento del coste de cargos políticos. A raíz de la

pregunta efectuada por la portavoz de nuestro grupo a la Sra.

Armengol, se distribuyó un folleto o un dosier a los medios de

comunicación, en que se hacía un resumen de los altos cargos

y cargos eventuales; un dosier del que se podría decir que faltan

datos, que son falsos o que no son correctos; por ejemplo, en lo

que uno conoce, solamente examinando los datos que figuran

en ese dosier para calcular el coste, falta el gerente del EBAP,

no está, por tanto solamente con eso se demuestra y es lo que

conozco, lo que no conozco de otras áreas pues aún ya me

puedo imaginar lo que puede pasar.

Por tanto, tenemos un govern más caro, un govern que

cuesta más a los ciudadanos, un govern que ni siquiera ha

actualizado su página de transparencia, en la que sí podríamos

ver los cargos eventuales y hacer el seguimiento. La consellera

de Transparencia ha preferido ir a San Sebastián a ver el cine

que estar aquí, por ejemplo, hoy que se le preguntaba sobre

transparencia.

Y esa esa es la realidad, el anterior gobierno hizo un

esfuerzo en cuanto a cargos públicos, hizo un esfuerzo de

reducción y este gobierno, de forma clara y evidente, ha creado

una conselleria más y trece directores generales.

En definitiva, los casos concretos de nepotismo los

enumeramos en el momento en que hicimos la interpelación,

recordarán ustedes el caso del señor Jordan Thomàs, de 20

años, cuyo principal mérito era estar en la lista municipal de

Santanyí con el esposo de la Sra. Consellera.

El caso del Sr. Fuster, que además, según publicaba la

prensa, no solamente reúne la condición de esposo de la

consellera, sino que, además, en otro ejemplo de

funcionamiento del actual govern, nombró o colocó al tribunal

que le había adjudicado su plaza en el ib-salut.

El caso de la contratación del Sr. Pau Thomàs, hijo del Sr.

Vicenç Thomàs, el Sr. Vicenç Thomàs manifestó: “Mientras se

despide a funcionarios y se cierran hospitales públicos el PP se

ríe de la gente y contrata como asesora a la pareja de un

conseller.” Era lo que decía el Sr. Thomàs en su momento

respecto al caso del Sr. Delgado; habría que preguntarle si en

este momento piensa exactamente lo mismo, si considera que

es motivo de risa cuando se contrata al Sr. Pau Thomàs en la

Conselleria de Trabajo, si considera que cuando se niega la

carrera profesional a los funcionarios públicos también se ríen

de ellos contratando esto. No lo decimos nosotros, lo dijo él en

su momento, y por eso manifestamos esa incoherencia.
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Por tanto, entendemos, señoras y señores diputados, que

presentamos una moción dura, contundente, pero sobre hechos

y sobre realidades, y que merece el apoyo de los señores

diputados, entendemos que es el momento de pasar de

declaraciones en los medios de comunicación a hechos

concretos, a debatir, a votar y que esta cámara se pronuncie

sobre estos hechos. Ahora es el momento de la verdad.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, per

defensar les esmenes RGE núm. 5978/15, 5979/15 i 5980/15.

Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, diputats i diputades, treballadors i

treballadores de la cambra. El moment més esperat: votarà

Podem amb el Partit Popular, s’abstendrà, trairà els seus

valors? No es preocupin perquè res d’això no passarà.

Sr. Lafuente, què pensen quan escolten cas Andratx, cas

Bitel, cas Bitel II, per si no era suficient amb el cas Bitel I, cas

Bonsai, cas Bon Sosec, cas Funerària, cas Ibatur, Over

Marketing, Palma Arena, Pla Territorial, Rasputín, Scala, Cola-

Cao, Turisme Jove, Túnel de Sóller, Son Espases i això per

quedar-me a les nostres illes, però en podria dir molt més,

perquè el Partit Popular a les nostres illes va arribar a ser un

sindicat del crim.

És ver, diputats i diputades, un president d’aquesta

comunitat ha anat a la presó, a la presó i encara l’altre dia no

tenia la vergonya per colAlaborar amb la justícia, com fa Aina

Castillo quan diu que el concurs de Son Espases estava

manipulat. No els fa fàstic? A mi se m’omple el pit de ràbia, és

una vergonya!

Mentre venia cap al Parlament avui m’he creuat amb homes

i dones que treballen molt dur, que es lleven d’hora per pagar

els vostres sous, perquè puguem pagar la nostra sanitat i la

nostra educació...

(Remor de veus)

..., per a una societat millor. Tingueu decència i esteu a l’alçada

del que ha de ser la política. No podem continuar amb la vella

política, els ciutadans n’estem farts, farts del “jo no sabia res”,

del “no sabia què signava”, del “jo no el coneixia de res a ell”.

Que el Grup Popular presenti aquesta moció sobre

regeneració és riure’s dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes

illes, heu robat massa, heu embrutat el nom d’aquestes illes. El

Partit Popular és a la regeneració el mateix que la màfia

calabressa a la seguretat ciutadana o que Goldman Sachs a

l’altruisme.

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres no votem per riure’ns de la ciutadania, votam una

moció, independentment del seu origen, que sabem que és

interessat, però nosaltres sí ens prenem seriosament aquest

Parlament, ho sent molt, no votarem amb el Partit Popular,

votarem amb la ciutadania, pel seu honor. Aquesta moció és un

acte més del “i tu més” que els agradava quan hi havia en

aquesta cambra dos partits molt semblants. No, diputats i

diputades, aquesta política s’ha d’extingir.

L’altre dia vaig coincidir amb Fernando Rubio, regidor del

Partit Popular, al Top 4 de Canal 4 i li deia a Conxa Obrador,

diputada del PSOE, que el Govern estava fent allò del que es

queixava quan eren a l’oposició. Clar, Fernando Rubio no havia

caigut que el que ell estava fent era el mateix. Quin paroxisme,

una persona d’un partit que era és a l’oposició, partit que ha fet

i ha desfet com ha volgut el Govern, queixant-se d’una persona

que és al Govern i que es queixava a l’oposició del que fan ara.

Quina vergonya! 

A Podem crèiem que la política no és això, per això no

vàrem entrar al Govern, perquè sabíem que si hi entràvem

passarien aquestes coses i no volíem formar part d’un govern

que nomena persones tan dubtoses com Fernández Terrés, que

tot i que no haver estat imputat l’ombra de la sospita i de les

seves relacions amb el món de la construcció fan d’aquest

nomenament una qüestió molt sospitosa.

Qui nomenaria algú que segons la sentència va ser

responsable polític quan un lladre cuinava llicències ilAlegals a

la seva regidoria? Em sap greu, però la tasca d’un representant

polític no és només no robar sinó vetllar perquè no es robi a la

ciutadania. La nostra ètica ha de ser molt més que el respecte

a les lleis. Això és el que ens demana la gent.

Entenem que vostès poden pensar que això és inestabilitat

per al Govern, però nosaltres consideram que és salut

democràtica i la regeneració que tant necessitam. No volem

gent com aquesta formant part d’allò que hauria de ser una

política de canvi radical, de ruptura amb tot allò que fa olor de

la vella política, amiguisme, xarxes clientelistes i una jubilació

de luxe per a polítics mentre la gent treballa en feines molt

dures per acabar amb pensions de misèria. 

No tenim cap dubte, ni un, que alguna de les reflexions

d’aquesta moció les podem votar tots, però el que devem als

ciutadans no és proclamar, és fer, doneu exemple. 

El Partit Popular pot començar a colAlaborar amb la Justícia

i no cal que sigueu tots, podeu començar tots sols. Segur que

sabeu molt més que els jutges, segur que teniu molta

informació a calaixos que pot ser molt útil, segur que sabeu a

qui trucar i a qui demanar millor que els jutges. Podeu

començar en un quart d’hora si voleu.

Fa uns vuitanta dies vàrem votar Francina Armengol com a

presidenta de les Illes Balears, vàrem signar els acords pel

canvi, pel canvi, perquè vosaltres vàreu demanar a la ciutadania

una segona oportunitat, una segona oportunitat que encara el

PP ha de demanar. Vàreu reconèixer que vàreu trair la

ciutadania, que vàreu signar indults per als banquers, que vàreu

canviar l’article 135 que prioritzava el pagament del deute per

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505978
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505979
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505980
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sobre dels drets socials, tot això al mandat dels mercats, que

vàreu retallar i fins i tot que vàreu robar. 

Sabem què es dirà aquí, el que ja s’ha dit a la premsa i a

altres llocs, que no votar amb el Govern és votar amb el Partit

Popular. Nosaltres, a més de no haver generat aquesta situació,

obeïm la gent i la gent ens demana que condemnem fortament

el nomenament de Fernández Terrés i, fins i tot, tot un seguit de

nomenaments que la gent no entén. 

Francina, presidenta, vostè ens ho va dir molt clar, si

m’equivoc rectificau-me, i això feim, és que Terrés, un polític

professional d’aquells que van omplir les costes de ciment val

més que un govern de canvi? Mi reino por un caballo. És que

sap coses que dirà si no es jubila amb un bona paga? No

entenem per què volen conservar-lo costi el que costi. Deixi’m

parlar, per favor...

(Remor de veus)

... però sí sabem el que ens costa a nosaltres donar suport a un

govern amb nomenaments com aquests. 

La gent de Menorca tampoc no ho entén, però n'hi ha més,

Gual de Torrella, Jordan Thomàs, Pau Thomàs, el fill del Molt

Hble. Vicepresident d’aquesta cambra. De veritat pensau que

es pot fer nova política amb el nomenament de gent així? La

gent ho veu com un greuge comparatiu perquè efectivament hi

ha persones que poden complir amb els criteris d’idoneïtat, per

no complir, per l’altra banda, els criteris bàsics d’una ètica

coherent que ha de guiar i ser la brúixola dels que hem optat

per fer política. 

Quants de doblers se’ns van per l’embornal de la corrupció

a la nostra comunitat ca any de mitjana? 1.200 milions d’euros.

Quants de doblers se’n van per pagar empreses públiques on hi

ha tècnics, assessors, directors i sots-gerents abans inexistents?

I mentrestant la gent perdent casa seva, mentrestant la gent

perdent la seva feina.

Per això demanam la decència del cessament de Fernández

Terrés, perquè és una qüestió de decència, perquè és veritat que

veim alguns canvis importants en la política de la nostra

comunitat autònoma, però també perquè no podem canviar de

veritat i oblidar els favors que li deveu a un i a un altre. Si

volen de debò fer un canvi, com poden continuar fent la

mateixa política de nomenaments? Per esperar resultats

diferents hem de fer les coses de forma diferent. Hem de deixar

de ser patriotes, patriotes de partit, defensar el nostre partit

costi el que costi fins l’absurd d’allò indefensable i començar

a ser patriotes per defensar els serveis públics i una nova

manera de fer política.

Quan va tenir lloc el 15M pensàvem que algú reaccionaria,

quan vàrem veure la derrota del PSOE el 2011 esperàvem el

mateix i a les eleccions del 24 de maig pensàvem que ja teniu

la lliçó apresa, però potser no, potser heu seguit la mateixa

lògica, vella política, agències de colAlocació i, fins i tot, encara

ens podeu sorprendre. 

Reaccioneu abans que sigui massa tard, la ciutadania a les

nostres illes s’ha aixecat i no aturarà fins treure fora el

nepotisme, les xarxes clientelars i la corrupció. 

Diputats i diputades, podeu escollir, PASOC o laborisme

britànic, canviar tot o seguir en la mateixa línia de descrèdit.

Donau a la ciutadania una raó perquè creguin que quan dieu

regeneració sabeu què vol dir. Comencem a fer política de

veritat i deixem l'“y tú más”.

(Algunes rialles)

Una cosa més, una cosa més, volem votar per separat els

punts, per favor si estau en disposició. 

I, per acabar, no votam amb el Partit Popular, el que vota

amb el Partit Popular és el PSOE, però no aquí, sinó a Europa.

(Remor de veus)

Nosaltres votam la regeneració democràtica, que no l’ha

inventada el Partit Popular, perquè no, Margalida Prohens, Sr.

Lafuente, Partit Popular, la gent ens va elegir a deu de nosaltres

per representar-los, l’oportunitat no ens l’ha donada el Partit

Popular, l’oportunitat ens l’ha donada la gent.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca per

fixar posicions. Té la paraula el Sr. David Abril. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots, independentment de la vostra

condició. S’ha de... independentment del resultat...

(Alguns aplaudiments)

... independentment del resultat de la votació d’avui s’ha de

reconèixer al Partit Popular l’habilitat que té, a pesar d’ocupar

només un terç dels escons d’aquesta cambra, fruit de l’enorme

càstig que varen rebre a les urnes el passat 24 de maig, de tenir-

nos aquí a la majoria, a l’ampla majoria, fins i tot a aquells que

no formen part dels acords pel canvi, entretinguts, enredats amb

debats sobre els quals poques lliçons poden donar i que

únicament responen a una clara estratègia de desgastar un

govern que just comença a rodar i encara no ha fet ni els cent

dies, perquè d’això és realment del que va aquesta moció.

Si els dic la veritat, a mi del que em faria ganes estar parlant

avui és de per què, què hem de fer perquè ningú més no hagi de

morir fent feina, com va passar ahir amb els dos treballadors

morts a S’Arenal, ...

(Alguns aplaudiments)

... fet que no és casual i que té molt a veure amb el fons i amb

les polítiques que s’aplicaven, no, això no és política, no,
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perquè mentre aquí es parlava que érem líders en crear empleo

neto y cinismo neto érem líders en sinistralitat laboral.

Per tant, d’això és del que hauríem d’estar parlant avui, de

política, però bé, avui hem decidit que tocava parlar d’això, els

hem donat la raó i en parlarem, d’això, i debatrem el que faci

falta i contribueixi a fer una millor política. Però procuraré no

donar la raó a qui no la té, en aquest cas al grup proposant i

amb qui òbviament no compartesc ni el fons ni la forma, que

assenyalava el Sr. Lafuente, ni la forma de fer política.

La moció que ens presenta avui el Partit Popular vol

presentar bàsicament un govern conformat pel Partit Socialista

i MÉS, que a més a nosaltres ens hagués agradat que fos més

ample, vull recordar, i que és una espècie de màquina de

colAlocar gent, sobretot de colAlocar familiars, posem

d’actualitat aquella frase d’El Padrino, de la primera part que

és la més bona, d’allò que no ets de la família si no et

preocupes de la família. Bé ho deuen saber els proposants, fans

d’El Padrino, ja que fan part d’un partit expert fins en el darrer

moment de practicar el nepotisme stricto sensu, d’acord amb la

definició d’una desmesurada, eh?, desmesurada preferència per

colAlocar parents a les concessions o als treballs públics. La

relació és llarga i actualitzada, començant per allò que penja

dels ministeris i dels pressuposts generals de l’Estat, que tant

estimen en aquesta terra. 

Luís de Guindos, el seu germà Antonio, regidor de Medi

Ambient a Madrid amb el PP; la seva neboda, perquè d’aquí ve

també el nepotisme, de la paraula "nebot", tothom té un

sobrino, la neboda Leticia de Guindos agregada actualment al

Ministeri de Cultura; l’altra neboda, Beatriu, directora general

de Competències a la Comissió Nacional del Mercat de la

Competència. Cañete, que té Micaela Árias, la seva filla, de

sotsdirectora d’Indústria i Energia de la Comissió Nacional del

Mercat de l’Energia. Wert, exministre, té la seva ex de

tertuliana, l’acaba de colAlocar de tertuliana a Televisió

Espanyola. L’actual parella estreta colAlaboradora del seu propi

ministeri amb rang de secretaria d’Estat. La relació és

interminable. Això és del Partit Popular d’avui i ara, no del

Partit Popular del passat, del Partit Popular que encara governa.

I podem aterrar, si volen, també al govern d’aquí, al de

l’anterior legislatura, i el mapa nepòtic del PP ha estat ..., del

PP del Sr. Bauzá, ha estat el més bèstia de la història

democràtica de la CAIB. Hi ha alguns membres d’aquest

govern que encara seuen en aquests escons, especialment pel

que afecta parelles, fins i tot hi ha parelles també encara en els

escons del grup proposant d’aquesta moció d’avui. 

Així, hi ha fins a 40 càrrecs afectats directament en els

primers nivells de les administracions de la passada legislatura

que tots eren família de, fins el cas polèmic entre parelles que

s’ha posat aquí com a element de contradicció de colAlocar la

companya sentimental del Sr. Delgado, amb una diferència

respecte de segons quins retrets que es fan i és que es va

modificar l’estructura de l’administració per colAlocar aquesta

persona. Això, això amb un codi ètic d’un partit que prohibia

la contractació de familiars a les institucions governades pel

Partit Popular. 

Per tant, parlam d’un partit amb una doble o triple moral

que avui ens presenta una moció i amb qui és impossible, des

del punt de vista del nostre grup parlamentari, ni debatre ni tan

sols entrar en el joc de parlar ni de regeneració, ni de

transparència, ni de democràcia, ni de pulcritud ni de decència.

Amb aquesta gent? No, no, companys i companyes, jo crec que

no hem d’entrar en un joc que no cerca altra cosa que

desestabilitzar el Govern i la majoria amb uns fets que es

descriuen en el text de la moció que si, a més, els posam en

comparació amb les pràctiques actuals immediatament passades

del Partit Popular són, cauen en el purament anecdòtic.

Però entrem en els casos en qüestió que assenyala la moció.

Ara, és el mateix el que fa aquest govern que el que feia

l’anterior govern? Jo dic que  no rotundament. En matèria de

transparència és el mateix, no s’ha avançat gens? Jo pens que

sí que s’ha avançat qualque cosa, d’entrada estan penjats els

currículums de tots els alts càrrecs que ha nomenat aquest

govern i crec que la immensa majoria d’ells, i els poden mirar

un per un, compleixen amb aquests criteris que esmenta la

moció del Partit Popular d’idoneïtat, de formació i de capacitat.

És ètic o estètic que la consellera de Salut i el director

general de Salut tenguin una relació o siguin parella? No és

estètic, nosaltres ho vàrem criticar en públic i en privat, el

nostre grup parlamentari, i trobam que com que ètica i estètica

convé que vagin de la mà ens pareixeria molt bé el sentit de la

transacció que planteja el Grup Podem, tot i que pensam que

també queda curta. Ara, també hem de tenir clar que allò que

no és qüestionable és que el Sr. Fuster és un professional de

reconegut prestigi, valorat dins el mateix sector sanitari, un

sector sanitari que vol una mica de pau i de tranquilAlitat

després d’una legislatura de retallades i de tres consellers de

Salut distints i que vol una mica d’estabilitat. 

El cas del Sr. Thomàs, és qüestionable? Depèn

orgànicament del vicepresident d’aquesta cambra, que es el que

planteja, per exemple, l’esmena de Podem a la moció del Partit

Popular, aquesta dependència orgànica o jeràrquica a l’hora

que no hi hagi una reducció de consanguinitat? No. Per tant, és

una persona que compleix amb els criteris d’idoneïtat, capacitat

i altres? Evidentment que sí. És estètic? No ho és. També ho

hem dit en públic i en privat. Evidentment, aquesta proposta

d’esmena que planteja Podem hauria de ser una mica més

ambiciosa.

Hi ha hagut molt de renou també al voltant d’un cas en

concret que ha estat el gerent de SITIBSA, ningú no va

qüestionar en el seu moment que l’anterior gerent del SITIBSA

fos la companya de l’actual portaveu del Partit Popular. I ha

generat moltíssim de renou i inestabilitat al meu parer

innecessari. Tampoc no compleix els criteris que diu la moció

d’idoneïtat, formació, capacitat...? Jo crec que sí. Ara, és

qüestionable des del punt de vista subjectiu? Sí. No hi ha ni un

sol càrrec ni un assessor qüestionable d’entre tots els que hem

nomenat a tots els partits, tots els partits i concretament Podem

a Palma, en els consells o a qualsevol altra institució? No és

qüestionable fins i tot la proposta del síndic, d’un dels síndics

a proposta de Podem, del Sr. Toll, on el grup proposant

d’aquesta moció d’avui, a més, va demanar un informe jurídic
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a posteriori, això sí, perquè primer també havien de colAlocar

el seu?

Per tant, tothom, tothom és qüestionable des d’un punt de

vista subjectiu i alguns des d’un punt de vista objectiu i en

aquesta etapa del canvi permetin-me que els digui que són molt

pocs els que puguin qüestionar-se des d’un punt de vista

objectiu, fins i tot nosaltres, tot nosaltres, som qüestionables

des d’un punt de vista subjectiu i objectiu. El que hauríem de

fer, el que hauríem de poder ser qüestionats per criteris

objectius. Això seria realment un avanç i no això que vol i

pretén avui el Partit Popular. 

I això vol dir crear mecanismes no només interns, com

tenim en el cas de MÉS, de retre comptes i de demanar comptes

a tot càrrec públic, i el que no hagi complit amb la seva funció,

sobretot de cara al servei que ha de donar, porta. Això és

avançar, això és avançar, i això vol dir fer-ho a totes les

administracions de forma sistemàtica, i això no ho he vist ni en

el text de la moció ni en les esmenes que s’han presentat.

Però d’això, d’avançar, malauradament, com els deia, no

parla aquesta moció perquè no és el que cerca, el que cerca és

desestabilitzar, fer més renou del que s’ha fet fins al dia d’avui

-insistesc-, independentment ja dels resultats de la votació que

es doni.

Voler reduir el paper de la política a la crònica rosa, això és

el que alimenta el Partit Popular, deixar de parlar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... d’allò del que hauríem d’estar parlant. Per això, el nostre

grup votarà en contra de la major part dels punts de la moció i

només a favor d’aquells que permetin avançar sense posar en

qüestió ni l’ètica dels partits que conformen el Govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... ni la seva estabilitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per fixar posicions del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula el Sr. Josep

Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors

diputats. El Pi, el nostre grup parlamentari, no ve a fer de jutge

ni a determinar intencionalitats ni habilitats ni a donar lliçons

a ningú. No volem entrar en la partida de ping-pong, ni en el "

i tu més" ni en altres intervencions. Sí volem dir que a nosaltres

ens ha votat la gent ben igual que als altres, evidentment no

amb el mateix percentatge, però tots som representants del

poble. Ho volem dir perquè pareix que només a uns els ha votat

la gent i els altres no se sap exactament com hem arribat a

aquesta cambra, eh? 

(Alguns aplaudiments)

Volem demanar votació separada, jo diré el punt perquè

aquí s’ha dit votació separada no sé si pretenen votar punt a

punt separat, per nosaltres sí podem fer blocs, plantejam la

votació d’un primer bloc, que serien els punts 1, 2, 6, 7 i 9; un

altre bloc serien els punts 4, 5 i 8; i un altre bloc seria el punt

3, que el partit proposant ja dirà si accepta o no accepta

l’esmena, això ja queda un poc enlaire a la intervenció del

Partit Popular.

Nosaltres estam d’acord amb el Partit Popular, amb el partit

proposant, que el Govern s’ha omplert la boca, el nou govern

s’ha omplert la boca de transparència, i quan tu t’omples la

boca de transparència has d’actuar en conseqüència, i

efectivament jo crec que no s’ha estat prou escrupolós, s’ha

comès errors, n’han anomenat alguns de clars, perquè fins i tot

el Govern els va destituir o els va fer dimitir, i per tant no totes

les formes han estat perfectes, com era exigible d’un govern

que s’omple la boca de transparència. I quan es posa un

familiar, quan es posa un familiar a un alt càrrec és evident que

fa falta un plus d’explicació, i aquest plus d’explicació -com a

mínim fa falta un plus d’explicació-, i aquest plus d’explicació

no hi ha estat, i per tant nosaltres també coincidim que això és

criticable i reprovable. 

Com coincidim en el tema que hi ha hagut un canvi de

discurs. Jo crec que és molt poc seriós, i és una de les coses que

ha creat més desafecció a la política, que es digui una cosa

quan està a l’oposició i se’n digui una altra molt diferent quan

estàs al Govern. Aquest lloc, govern i oposició, ha de ser un

poc més seriós, i jo crec que tant el Partit Popular com el Partit

Socialista han caigut massa sovint en aquesta incoherència de

tenir discursos absolutament diferents dependent d’on els toca

estar, però, bé, en aquest cas, jo com que m’estic centrant en la

seva proposició, estic d’acord amb la crítica que vostès fan a

aquesta actitud. 

I és evident, per a nosaltres indiscutible, que aquestes

tensions han generat una inestabilitat al Govern o al pacte de

governabilitat, i nosaltres, entenent legítim que una part de

l’acció de l’oposició pugui ser intentar desestabilitzar o

erosionar el Govern, per ventura no és tan normal, per dir-ho de

qualque manera, que aquells que donen suport al Govern també

el vulguin desestabilitzar, però això també és una altra qüestió,

però jo em centr en la moció. Per tant és evident que hem de

constatar que hi ha aquesta tensió.
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Deia el portaveu de MÉS per Mallorca, i hi estic d’acord,

que el fons de la qüestió és el control d’idoneïtat dels alts

càrrecs, i això és evident que és una qüestió que no ha estat ben

resolta, no l’hem resolta, no l’hem resolta fins ara o no s’ha

resolt fins ara; veurem si a través d’aquesta ponència de

reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears som

capaços de resoldre-la, o almanco avançar en la seva resolució.

Nosaltres tenim dubtes d’aquesta proposta de Podem que

cap familiar fins al quart grau de parentiu no pugui tenir cap alt

càrrec, perquè, clar, si té preparació, si té coneixements, si és

una persona absolutament vàlida tampoc no acabam d’entendre

per què hem de tancar tantes portes. Si hi ha un control

d’idoneïtat, si es donen les explicacions, si es fa així com toca

també tenim dubtes que s’hagi de ser tan dràstic, sobretot a un

país, un país que, ja ho diuen, ens coneixem tots, i per tant no

som molt grans i no hi ha una gran diversitat. A més a més això

entronca amb un dels problemes que tenim, que tenim tots com

a societat, que és que cada vegada hi ha manco gent que vulgui

anar a fer política, i cada vegada hi ha manco gent que vulgui

acceptar un alt càrrec, i això és una gran responsabilitat que a

vegades nosaltres hem d’intentar potenciar i no restringir. És

una reflexió que crec que val la pena fer.

Nosaltres no entrarem en el debat dels noms propis, no hi

entrarem; no ens pareix que sigui la nostra funció entrar a

determinar aquests noms propis en aquesta tribuna i d’aquesta

manera; si hi hagués un control d’idoneïtat seria una altra

qüestió.

I per acabar evidentment el punt sobre l’increment d’alts

càrrecs jo crec que amb la crisi que hi ha, amb la carestia

pressupostària que hi ha, és evident que tothom està d’acord

que no s’han d’incrementar aquests alts càrrecs. El que passa és

que també assistim a la partida de ping-pong que uns diuen que

hi ha un increment de cost, els altres diuen que no hi ha un

increment de cost..., ja ho aclariran. En tot cas la nostra postura

és que aquest increment no s’hauria de produir de cap manera.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Intervenció per fixar posició del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

Té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

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

el Grup de MÉS per Menorca votarà en contra de la major part

de la moció; votarem a favor d’alguns punts que ens semblen

totalment acceptables i lògics.

Votarem en contra per diversos motius. Un, perquè en

termes generals és força contradictòria; per exemple d’una

banda parla de manca de transparència i d’una altra banda parla

d’un polèmic debat amb l’opinió pública. Votarem en contra

perquè ens sembla cínica i demagògica, i s’han donat molts

arguments; el Sr. Saura ha dit una cosa que és veritat, i em sap

greu dir-los-ho, però el PP, gent de l’òrbita del PP, ha robat

molt; el Sr. Abril ha parlat del mapa nepòtic, que m’ha semblat

una expressió molt afortunada, del mapa nepòtic de les xarxa

clientelars del PP; i vostè, Sr. Lafuente, ha fet aquesta cita

bíblica de la biga i de la palla; veu la palla que té a l’altre ull i

no veu la biga que té ell. Perdoni, la biga la tenen vostès, ells

potser tenen una palla, però vostès tenen la biga, i això tots ho

hem de tenir molt clar.

I després també em sembla que realment han ordenat la

seva moció de manera que els diversos punts, especialment els

més polèmics, tots inclouen algun punt d’injustícia o

desproporció. Per exemple, respecte del Sr. Pau Thomàs, que,

per exemple, confrontant-lo amb l’esmena que ha presentat

Podem del quart grau de parentiu en cas..., respecte del

superior jeràrquic; en aquest cas, en el cas del Sr. Pau Thomàs,

és parent d’una altra persona que es dedica a la política en

l’àmbit del PSOE, però en aquest cas no hi ha cap relació de

dependència. Per tant posar en el mateix sac aquest cas i altres

ens sembla injust.

També ens sembla desproporcionada perquè, tot i que com

ara explicaré a nosaltres no ens sembla bé el nomenament del

Sr. Juli Fuster, hem de tenir en compte que aquest nomenament

no l’ha fet la consellera, l’ha fet el Govern. Per tant ens sembla

desproporcionat demanar la reprovació de la consellera, que és

una consellera que en línies generals la política que està duent

a terme és la s’ha acordat.

Per tots aquests aspectes -contradicció, cinisme, demagògia,

injustícia, desproporció- nosaltres votarem en contra dels

elements fonamentals de la seva moció.

Quant a l’anàlisi de casos, més que anar punt per punt,

respecte del Sr. Pau Thomàs ja he explicat el que en pensàvem,

i sí que vull entrar més a fons a explicar què pensem nosaltres

del cas del Sr. Fuster i del cas Fernández Terrés, que al final

són els que s’han posat sobre la taula. Respecte del

nomenament del Sr. Juli Fuster, i sense entrar òbviament en la

seva capacitat professional i personal, perquè és un altre debat,

nosaltres considerem que és un error, a nosaltres políticament

no ens sembla oportú que es nomeni director general d’un

departament, d’una conselleria, una persona que té un vincle

familiar amb la consellera. Sincerament, ens costa entendre

com se’ls va ocórrer donar llum verda a aquest nomenament. 

En aquestes eleccions va sorgir un mandat de les urnes; té

raó el Sr. Melià, que no només Podemos va obtenir els vots de

la ciutadania, però nosaltres sí que vam entendre que va sorgir

un mandat molt clar de regeneració política. De les tres potes

que sustenten el Govern, o que van almenys donar llum verda

a la investidura, tenim Podem, que és un partit doncs que de fet

ocupa un espai polític que abans no estava representat, almenys

de forma explícita, en el Parlament, i que enfonsa les seves

arrels en els moviments de la indignació i que per tant aporta

una nova visió a la política institucional; tenim el bloc MÉS, i

aquí poso tant la seva versió mallorquina com la seva versió

menorquina, moviments independents però que ocupen el

mateix espectre i que d’alguna manera representen el mateix,

una tradició política que sí que té un arrelament, però que ha

sabut trobar noves formes d’obrir-se a la societat, de

pluralitzar-se, democratitzar-se i d’escollir els seus candidats a

través de primàries, i aquestes han estat les opcions premiades
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per la ciutadania. I després a la majoria hi ha una altra pota que

és la que té més diputats, que és el PSOE, que tal vegada

estàvem molt ilAlusionats quan vam començar la legislatura

pensant que tothom hauria entès el missatge, però a vegades ens

fa l’efecte que no han acabat d’entendre aquest missatge. Jo els

invitaria, per favor, a entendre el missatge de les urnes i a

canviar alguns tics. S’han comès errors, però crec que hauríem

de veure-hi una oportunitat per esmenar-los, perquè dels errors

es pot aprendre, i jo el que demanaria és que..., s’estigui

amatent a aquest missatge que jo crec que és molt clar i molt

explícit de les urnes, i no caiguem en segons quins errors.

Respecte..., bé, per acabar el tema del Sr. Fuster i per no

personalitzar més, aquí estem davant d’un problema que és

perfectament conegut en l’àmbit de la gestió que és el del

conflicte d’interès, i això en el món de l’empresa, en el món

institucional, en els països de les democràcies més avançades

fa molt temps que el tenen diagnosticat i que el tenen canalitzat.

Els conflictes d’interessos existeixen, el conflicte d’interès és

quan pot haver-hi un conflicte entre l’interès personal i l’interès

corporatiu, diguem-li corporatiu sigui l’empresa, sigui la

institució. Jo la veritat, més que avui aprovar a corre-cuita una

norma que prohibeixi fins al quart grau de parentiu, etc., jo crec

que si ens volem prendre seriosament açò el que hauríem de

pensar és en una norma per gestionar els conflictes d’interès en

l’àmbit governamental, i amb alguna de les iniciatives que

tenim en marxa crec que seria una manera seriosa, realment,

d’enfocar aquest problema i de canalitzar-lo, perquè el

conflicte d’interès no necessàriament té per què ser dolent, però

el conflicte d’interès ha de ser públic, s’ha de conèixer i s’ha de

gestionar, s’ha de gestionar i s’ha de controlar, perquè com

molt bé ha dit el Sr. Melià, també, doncs és un país petit i és

possible que aquestes relacions hi siguin, com per exemple hem

comentat la del Sr. Thomàs. En aquest cas la publicitat, i en

aquest cas tothom ho sap, (...) jo ho he sabut ara, que Juli

Fuster i la consellera són familiars, el tema de la publicitat

d’alguna manera disminueix la gravetat del tema en el sentit

que llum i taquígrafs estan posats damunt aquest cas, i per tant

es redueixen els riscos que poden estar associats al conflicte

d’interès.

Molt ràpidament, i per anar al cas del Sr. Fernández Terrés,

nosaltres tampoc no el trobam oportú, no ens agrada. A

nosaltres no ens agrada la perpetuació de la gent als alts càrrecs

ni trobem bé la figura del polític professional; creim que la gent

hauria de tenir la seva feina, s’hauria de poder dedicar

temporalment a la política, i després tornar a la seva ocupació,

però hem de reconèixer que no hi ha causes objectives per

forçar el Govern, per forçar una votació en el Parlament per

corregir el Govern en aquest aspecte. El Govern ha de tenir,

lògicament, un àmbit de maniobra, és a dir, l’Estatut ho diu

clarament, el Parlament té unes funcions i el Govern en té unes

altres, i el Govern ha de dirigir la seva gestió diària; és obvi que

el Parlament com a òrgan de control el pot esmenar en casos

d’especial gravetat, però senzillament no creim que en aquest

cas es justifiqui aquesta gravetat o aquesta violència que el

Parlament imposi, corregeixi d’una forma tan radical el

Govern.

Diu la dita que qui no vulgui pols que no vagi a l’era. Si

estem avui discutint aquest tema és perquè s’han comès errors,

i jo agrairia que no es continuïn cometent errors de manual,

perquè ens fan perdre el temps en temes que no són els que

interessen la ciutadania, que no són els importants del Govern,

i que d’alguna manera el que fan és entelar una acció de govern

que està sent molt positiva.

I per acabar, una nota de realpolitik. Per a nosaltres només

hi ha una majoria possible en aquest parlament, la majoria que

va donar la seva confiança a la Sra. Armengol, amb la

distribució de forces que hi ha, que l’hem d’acceptar, ens

agradi més o ens agradi menys. Abans he parlat que alguns

pujaven i els altres baixaven, però la distribució dels escons és

la que és i les majories possibles són les que són. No dic que no

hi hagi una altra majoria possible, hi podria haver altres

majories possibles, jo no hi entraré; del que estic segur és que

si hi hagués una altra majoria nosaltres no hi seríem i el Partit

Popular sí que hi seria, i estam convençuts que si fos així el

problema que tractem avui estaria multiplicat per tres o per

quatre. És precisament per açò que nosaltres estem

compromesos amb l’estabilitat d’aquest govern, però demanem

a la presidenta seny i modèstia, escoltar la ciutadania i evitar

conflictes innecessaris.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per fixar posicions del Grup Parlamentari Mixt.

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, “ens hem

d’equiparar als països del nord d’Europa, uns països on fa molt

de temps la corrupció és l’excepció de la norma, i per això hem

de començar amb la nova llei de transparència, amb més ètica

a la vida política i, sobretot, amb més voluntat des dels partits,

des de tots, per acabar amb la xacra de la corrupció”. Aquest

fragment que acab de llegir forma part del discurs d’investidura

de la presidenta del Govern d’aquesta comunitat, pronunciat en

aquesta mateixa sala dia 29 de juny de 2015. Si s’hi han fixat

hi surt la paraula ètica. No surt enlloc més del text, només aquí.

En canvi, per exemple, la paraula "diàleg" surt cinc vegades; la

paraula "consens", dotze. Idò bé, al marge d’estadístiques, en

el temps que duim de legislatura no hi ha hagut per part

d’aquest govern ni ètica, ni diàleg, ni consens, o sigui, ni mica

d’exemplaritat.

És el que s’espera d’un govern, d’un bon govern, que doni

exemple. Com volen que els ciutadans se sentin honrats pel seu

govern si aquest no dóna exemple?, i aquesta exemplaritat és

tant més exigible quan els seus membres pertanyen a

formacions que s’han passat l’anterior legislatura i la mateixa

campanya electoral reclamant als seus adversaris polítics

aquesta ètica, aquest diàleg i aquest consens que ara no

practiquen.

És ver que vostès en el passat, quan havien governat, ja

havien donat mostres de poca exemplaritat, però, vaja, un té

sempre el dret a esperar que el propòsit d’esmena també es faci

realitat, sobretot quan darrere d’un govern com l’actual,
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donant-hi suport parlamentari, hi ha una formació política que

ha fet de la vella política un espantall, una espècie de dimoni.

Idò el que hem vist fins ara ha estat bàsicament vella política,

cap renovació, cap indici que hem entrat en un període diferent

dels anteriors. 

Vostès tenen un concepte patrimonial de la política. No

només funcionen com a casta, paraula feta famosa, sinó que

creuen que els seus són els millors i tot els està permès, encara

que, si se’m permet el joc de paraules, hauríem d’afegir-hi que

el concepte, en aquest cas, a més de patrimonial és

matrimonial. En síntesi, amb vostès tot queda a casa, en

família. No es tracta tant de regular aquestes qüestions, com

pretén Podem amb una de les seves esmenes, sinó d’entendre,

i això crec que és una cosa que qualsevol està en condicions de

fer, que tot té un límit. Una cosa són els correligionaris i una

altra els parents, sobretot quan aquests són de primer grau. 

En definitiva, senyores i senyors diputats, Ciutadans votarà

a favor de la majoria de punts d’aquesta moció i de l’esmena de

Podem que demana el cessament del gerent de SITIBSA. Si es

vol acabar amb la xacra de la corrupció a què també es referia

la presidenta del Govern en el seu discurs d’investidura, el

millor és no contribuir a perpetuar-la a començament de

mandat amb nomenaments de familiars i parelles o de persones

amb un currículum més que tèrbol, el millor, insistesc, és donar

exemple.

Ciutadans ha apostat des del seu naixement per la

regeneració de la vida política, o sigui, per restablir la

confiança dels ciutadans en les institucions que els representen,

i per tant en els seus representants. Aquesta nova cultura

política, com és natural, no està exempta d’errors, equivocar-se

és humà i no seré jo qui ho negui, però no voler rectificar un

error que s’ha comès, com són els casos que avui tractam aquí,

és molt més que un nou error, és la demostració que no s’ha

entès res, absolutament res, del que els ciutadans reclamaven o,

cosa pitjor, que no s’ha volgut entendre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Intervenció per fixar posició del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, presidenta. A pesar de la incongruent moció del

Partit Popular, no venc aquí a fer un llistat de greuges i dels

seus càrrecs mal colAlocats, perquè no acabaríem mai, però em

crida l’atenció que considerin poc transparent la forma amb que

el Govern ha triat els seus alts càrrecs. Poden dir que no els

agraden els perfils, que vostès no haguessin posat aquests,

evidentment, però el que no poden dir és que no s’ha fet de

forma transparent, entre d’altres, perquè és la primera vegada

en la història d’un govern d’aquesta comunitat autònoma que

amb un sol clic pots saber quina és l’estructura del Govern i

quin és el seu currículum, i això, com dic, és la primera vegada

que passa perquè a l’anterior legislatura teníem un Llei de bon

govern que el Partit Popular va incomplir durant quatre anys.

Sí, Sr. Lafuente, la seva conselleria, la Conselleria

d’Administracions Públiques va presentar una reforma de la

Llei de bon govern, que la tenc aquí davant, on demanaven que

s’eliminàs l’obligatorietat de comparèixer els alts càrrecs en el

Parlament; que s’eliminàs l’obligatorietat de fer públiques les

declaracions de béns i patrimoni i d’hisenda. I sap quin va ser

l’argument de la portaveu del Partit Popular? Que no volien fer

públic tot això perquè donaria lloc a xafarderies.

Miri, ja li vaig dir que era millor xafarderies polítiques que

no acabar implicats en casos com el de Son Espases, el metro,

etcètera.

En aquesta moció bàsicament se centren en dues persones,

per una banda, el Sr. Juli Fuster, ja s’ha dit aquí, director

general del Servei de Salut, i per altra banda, del Sr. Pau

Thomàs, assessor del conseller de Treball. Però el més

significatiu de tot és que encara aquí no he escoltat ningú,

absolutament ningú qüestionar ni la seva capacitat ni la seva

professionalitat, sí si era més o menys estètic. I nosaltres

assumim aquesta crítica, però vull recordar que el nepotisme no

té res a veure amb tot això, el nepotisme és colAlocar algú en

funció de ser parent d’algú altre sense tenir en compte ni el

mèrit ni la capacitat.

Perquè, segurament, Sr. Lafuente, i amb tots els meus

respectes, ni vostè ni molt menys jo, arribam a la sola de les

sabates quant a currículum, formació i capacitat de les dues

persones que vostès ara aquí qüestionen. I que demanin aquí

avui la dimissió d’un professional politòleg, màster en

comunicació, perquè és assessor d’un conseller, per tant càrrec

de confiança i per ser fill d’un diputat, sincerament, amb tota la

que els ha caigut a vostès, a mi em sembla vergonyós.

També demanen la reprovació de la consellera de Salut. De

veritat que són capaços de demanar això als vuitanta dies d’un

nou govern sense despentinar-se? De veritat que són capaços de

demanar-ho quan encara no han fet un mea culpa del que va

precisament a la Conselleria de Salut amb la Sra. Aina Castillo?

S’ha de tenir molta barra política per esglaiar-se amb els

actuals nomenaments a Salut, mentre han encobert la major

estafa política i la més fastigosa martingala d’una adjudicació

pública, com és el contracte de l’hospital de Son Espases, en el

qual estava implicat el Sr. Bertrán...

(Alguns aplaudiments)

... i la Sra. Aina Castillo, com ells mateixos han confessat, i

vostès no en diuen ni mu, d’això. I ara s’escandalitzen pel

nomenament del Sr. Fuster o de la consellera Gómez!

Per cert, que a la comissió d’investigació -no, no em diguin

que vostès ja... que ja els han reprovat-, perquè a la comissió

d’investigació de Son Espases, de fa pocs mesos, varen

concloure que els culpables d’aquell contracte eren Aina Calvo,

Francina Armengol i Francesc Antich, i es van quedar tan

amples. Però el Sr. Matas, la Sra. Castillo i el Sr. Bertrán per a

vostès són germanetes de la caritat. Ara, afortunadament, la

justícia ja els deixa en ridícul, però sobretot posa a cadascú al

seu lloc.

Trob que han oblidat reclamar a la seva moció una

exigència molt més important per ser alt càrrec, segurament
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molt més important que els que abans he mencionat, que és el

principi de l’honestedat, però sembla que això no els interessa

gaire. Per cert, em podria dir, Sr. Lafuente, per què presenten

aquesta moció demanant cessaments i ni tan sols esperen

escoltar la seva idoneïtat a la compareixença que vostès

mateixos han demanat; serà que els interessa, com han dit aquí

altres companys, fer remor perquè pensen que trobaran un aliat

de viatge amb aquests punts?

Quant al punt 8, en el qual vostès diuen que s’ha produït un

increment de més d’1 milió d’euros en alts càrrecs, primer, li

desmentesc categòricament, i segon, encara esperam que

presenti vostè aquí les proves dels seus números, tal i com el va

reptar el conseller de Presidència Sr. Marc Pons. Hi ha una

conselleria més, efectivament, però precisament perquè no

augmentassin els alts càrrecs es van eliminar places d’assessors.

Supòs que vostès una conselleria de Transparència,

Participació i Cultura, cadascuna d’aquestes matèria, deu anar

en contra del seu ADN, després de veure com han ridiculitzat

aquí el viatge oficial en què es troba la consellera de Cultura.

I em vull referir ara a l’esmena que ha presentat el Grup

Podem, concretament la que demana la dimissió del Sr.

Fernández Terrés, un càrrec d’una empresa pública del Govern,

de SITIBSA. Es poden opinar, evidentment, tots els

nomenaments, però el que no es pot fer és vilipendiar-los sense

cap prova, perquè, si no, no haurien de fer aquestes acusacions

aquí, les haurien de fer a un altre lloc; no s’ha esgrimit ni una

sola causa objectiva que el pogués inhabilitar per al seu càrrec

públic, perquè en el document que Podemos va entregar a tots

els partits del pacte, ara fa unes setmanes, sobre els nous

criteris que vostès tendrien en compte a l’hora de fer

nomenaments, el Sr. Fernández Terrés no n’incompleix ni un,

no sé si se’ls va passar, però no n’incompleix cap ni un, el tenc

aquí davant.

I per cert, no em parlin, acusant el Partit Socialista o els

partits que formen part del Govern d’agències de colAlocació

partidista, perquè qualsevol diria que en aquelles institucions

on sí governen, que els record que són unes quantes, la que

conec més de prop, el Consell d’Eivissa, són dins el Govern, no

conec cap ni un càrrec nomenat per vostès que no sigui del

Partit de Podemos, i jo no els ho retrec, si jo ho entenc que són

de la seva confiança. Ara, no em venguin aquí a fer el discurs

que la resta fem una cosa molt rara de nomenar gent que

pertany al partit al qual nosaltres també hi som.

(Alguns aplaudiments)

Seria bo, seria bo acomplir els acords, i en aquest tema de

SITIBSA esperàvem una reunió monogràfica, que ja hagués

estat la tercera, i a una reunió del pacte, de dia 12 d’agost,

vàrem tancar aquests nomenaments i els donàvem per bons,

excepte el del Sr. Fernández Terrés, al qual Podem sempre s’hi

ha oposat, però amb la resta varen dir que ho donaven per

tancat. Ara sembla que ho utilitzin com a moneda de canvi per

forçar cessar el Sr. Terrés.

Jo, el que deman al Govern és que continuï treballant en la

línia que ho fa ara, tot això evidentment donarà molts titulars

i farà molta remor, però la ciutadania espera moltes altres coses

de nosaltres. I m’entristeix profundament que es pugin al carro

estirat pel Partit Popular, se m’escapa què més hi pot haver,

encara que quan es retreuen fets de fa més de vint anys, i

sobretot a un lloc petit, solen existir temes personals que van

més enllà de la crítica política. Però tampoc no puc entendre

que es pugui acabar pactant amb el PP un intent de desgast del

govern progressista, per cert, que el Sr. Lafuente va dir aquí fa

dues setmanes que el Sr. Fernández Terrés no tiene ningún

expediente ni ninguna mancha legal en su currículum .

Per tant, aquí cadascú veu les coses així com li convé i seria

bo que estiguéssim a les causes objectives. Mirin, vull apelAlar

la seva responsabilitat i el seu seny perquè retirin aquestes

esmenes, perquè no donin suport a la moció del Partit Popular.

I una reflexió final, jo vaig començar en política en aquestes

Illes on l’hegemonia de la dreta havia derrotat es especial la

meva illa, Eivissa, amb el territori, amb la cultura i amb la

llengua i amb els drets socials, i això va provocar que totes les

forces progressistes i moltes persones independents confluíssim

en polítiques conjuntes en allò que ens unia, que era molt més

que no allò que ens separava. I vàrem aconseguir moltes coses,

no tot, evidentment, hi va haver gent que va voler mantenir-se

tan al marge, per no desgastar-se que acabaren fent pinça amb

el PP, es van desgastar i van desaparèixer. I dos anys després,

a Eivissa i a les Illes Balears va torna governar la dreta, que,

entre d’altres barbaritats, ens va plegar d’autopistes absurdes i

obres faraòniques que degueren engrossir les butxaques d’algú.

Vaig aprendre una cosa molt simple, que més val

aconseguir 60 de 100 i governar, per a aquelles coses que

podem aconseguir, que no mantenir-se en un discurs top ten,

que et porti a colAlaborar amb la dreta i després tenguis molt

més de què penedir-te, encara que ja sigui tard.

Aquest govern es pot equivocar, però don la cara per a tots

i cadascun dels membres d’aquest govern, dels que són del meu

partit i dels que no ho són. 

Només amb vuitanta dies, aquest govern ha demostrat que

hi ha molta feina a fer. I per acabar, sentiria una profunda

tristesa de veure que una formació d’esquerres, que advoca per

la regeneració ho acabàs fent de la mà del partit més corrupte

que ha tengut mai aquesta comunitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari Popular per fixar la

posició i assenyalar les esmenes acceptades.

Sr. Lafuente, té la paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta, gracias, señoras y señores

diputados. Bien, en primer lugar, quería decirles que el Partido

Popular representa a ciudadanos de estas islas y además a

bastantes ciudadanos que nos han votado y, aunque algunos,

con una concepción democrática un tanto bolivariana, nos
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intente negar el derecho a hablar en esta cámara, tenemos

derecho a defender nuestras país y exigir al Gobierno.

(Alguns aplaudiments)

Por tanto, yo entiendo que a algunos no les guste que el

principal partido de la oposición haga oposición, pero es su

obligación, algunos hacen oposición de la oposición estando en

el Gobierno, pero nosotros hacemos oposición del Gobierno.

(Alguns aplaudiments)

Vamos a ver, un poco por encima, contestando algunas

cuestiones. Nosotros intentamos no faltar al respeto a ninguno

de los grupos ni a ninguno de los diputados, condenamos la

corrupción, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, y

entendemos que es un lastre en los partidos políticos y por tanto

lo condenamos sin ningún tipo de paliativo, pero lo que no

podemos admitir, y no le podemos admitir de ningún modo que

nos digan..., que nos comparen con la mafia, es decir que nos

insulten públicamente aquí. No, señores de Podemos, ustedes

pueden decir lo que quieran, pero insultar hagan el favor de no

insultar. Ustedes no son el tribunal de la inquisición moderno

y no tienen el derecho a juzgar a la gente que sí o que no, ¡a ver

si se enteran!

(Alguns aplaudiments)

Ya sé que son nuevos y les cuesta entender un poco cómo

funcionan las cosas, pero las cosas son así. Por tanto, tengan en

cuenta esto.

Nuestra postura en este caso, les podrá gustar, lo podemos

debatir, nos podrán decir lo que consideren conveniente, pero

lo hacemos desde el respeto, intentando hacer una oposición

contundente y poniendo en cuestión cosas que creo que al

menos hemos coincidido bastantes grupos, por tanto algo debe

hacer de positivo en la moción del Partido Popular en la que

distintos grupos de esta cámara han coincidido en que

efectivamente es necesario este debate, yo entiendo que en

política se deben debatir todas las cosas, con educación, con

serenidad, pero cabe el debate de todo y esto es importante, es

importante, hay muchas cosas importantes que afectan a los

ciudadanos: el trabajo, los impuestos, el medio ambiente, pero

también es importante la forma de hacer política, y es

importante que los políticos que digan una cosa al cabo de dos

días no digan lo contrario; es importante que políticos que

criticaban una cosa cuando estaban en la oposición no la hagan

en el Gobierno, y es importante que la oposición cumpla con su

obligación de denunciarlo.

Por tanto, esa es la posición del Partido Popular, creo que

respetuosa, seria, contundente y con todo el derecho a decirlo

aquí, en voz alta y con la cara bien alta. Les guste o no les

guste.

Respecto a las enmiendas que se presentan para fijar

posición, porque el tiempo es rápido, la enmienda que

presentan sobre el Sr. Fernández Terrés, nosotros entendemos

que el Grupo Podemos tiene presentada una interpelación, de

la interpelación podrá derivar una moción y en su momento nos

pronunciaremos, cuando ustedes lo concreten en su moción en

el momento en que la presenten, entendemos que sí que la

presentarán.

La otra enmienda, la que trata de sustitución del punto 4,

entendemos que sustituye una de nuestras propuestas, y

presentan una enmienda que sí que nos parece..., que es

exactamente igual, pero sería en el punto 5 bis, aceptaríamos la

del 5 punto bis y no la del punto 4, porque sustituye nuestra

propuesta y creemos que esa es la positiva a someter a

votación.

Por tanto, y entendemos que tienen una ocasión buena,

como he dicho, de explicar a los ciudadanos que sobre

cuestiones que creo que tienen su peso político y su debate

político, cuál es su posición, y creo que deben explicar, en todo

caso, si introducen esta enmienda, que aceptamos, de

nombramiento de familiares, pues no entenderíamos que no

votasen a favor de como queda la moción en su conjunto en

este caso.

Por último, decirles que por parte de los propios socios del

Gobierno se reconocía que había habido errores, se reconocía

que el Gobierno había cometido errores, no lo dice el Partido

Popular en este caso, sino el propio Gobierno, por tanto creo

que es bueno que desde el Parlamento le digamos qué errores

ha cometido el Gobierno, que los corrijan y que se tengan en

consideración.

La Sra. Presidenta, como dije en la interpelación, dijo en el

debate de investidura, en su discurso de investidura: los errores

serán míos. Pues los errores han sido suyos, Sra. Presidenta,

por tanto reconózcanlo y obre en consecuencia, y espero que la

moción del Partido Popular tenga el soporte de esta cámara.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació. Sí, Sra. Costa?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Socialista demana la

votació separada dels punts 6, 7 i 9, que es poden votar

conjuntament, si la resta de grups ho accepten.

També voldríem un aclariment respecte de l’esmena que ha

dit el Grup Popular que estava d’acord amb l’esmena de

Podemos, que és la RGE num. 5979, que fa referència al punt

5 bis, si aquest punt es vota de forma separada o s’inclou dins

el punt 5 de la moció del PP.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel grup proposant té la paraula el Sr. Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Per la nostra part no hi ha cap inconvenient, Sra. Presidenta,

que es faci votació separada per punts. Sí, en tot cas, sobre el

tema del punt 5 si (...)

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, Sra. Presidenta, ara veig que és d’addició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es poden votar per separat. Sí, Sra. Costa, té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

No, Sra. Costa, ara veig que... -ai, Sra. Presidenta-, ara veig

que l’esmena és d’addició al punt 5. D’acord, ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, farem la votació separada punt per punt.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenim un dubte, no ens ha quedat

clar si l’esmena al 3 bis ha estat acceptada.

No ha estat acceptada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la votació del punt 1 de la moció presentada pel

Grup Parlamentari Popular en relació amb el nomenament

d’alts càrrecs i personal eventual. Votam.

Vots emesos, 59; a favor, 25; en contra, 34. Per tant el punt

1 no queda aprovat.

Passam a votació del punt 2. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 34. No queda aprovat el

punt 2.

Passam a votació del punt 3. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 34; abstencions, 3. No

s’aprova el punt 3.

Passam a votació del punt 4. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 34; abstencions, 3.

Passam al punt 5. El punt 5; el 5 bis es votarà separat.

(Conversa inaudible)

Passam a la votació dels punts 5 i 5 bis. Votam.

Vots a favor, 32; vots en contra, 24; abstencions, 3. Queden

aprovats els punts 5 i 5 bis.

Passam a votar el punt 6. Votam.

Vots a favor, 58; vots en contra, 1. Queda aprovat el punt

6.

Procedim a la votació del punt 7. Votam.

Vots a favor, 59. Queda aprovat el punt 7.

Votació del punt 8. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 34; abstencions, 5; per tant

no queda aprovat el punt 8.

Votació del punt 9. Votam.

Vots a favor, 59. Queda aprovat el punt 9.

IV.  Debat de presa en consideració de la Proposició de

llei RGE núm. 4281/15, presentada pel Grup Parlamentari

MÉS per Menorca, relativa a Comissió general de consells

insulars.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 4281/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a Comissió general de consells insulars. 

Intervenció per part del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca per fer la presentació de la proposició de llei. Té la

paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, abans de res vull dir que aquesta proposició de llei

que presentam avui MÉS per Menorca l’haguéssim poguda

presentar conjuntament amb MÉS per Mallorca i PSIB; de fet

així va ser la passada legislatura, però per una qüestió de

quotes, de terminis, la vam presentar i vam creure oportú

presentar-la avui, ara, de manera que fos una de les primeres

lleis que fos aprovada i permetés, per tant, posar en

funcionament aquesta figura del Consell general de consells

insulars que dóna participació a les institucions de cada una de

les Illes.

L’objectiu, per tant, de la present proposició de llei sobre la

Comissió general de consells insulars -cal dir que és senzilla,

tan senzilla com necessària- suposa donar compliment i

desenvolupar allò que ja preveu l’Estatut d’Autonomia amb la

reforma de l’any 2007. Aquesta reforma de l’Estatut

d’Autonomia incorpora i preveu dues noves fórmules de

cooperació institucional entre el Govern de les Illes Balears i

els consells insulars, una en l’àmbit executiu, que és la

Conferència de presidents i que ja està en funcionament i a què

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504281
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aquest govern ha donat i dóna impuls; i en l’àmbit legislatiu

l’Estatut preveu, com deia, la Comissió general de consells

insulars. 

Aquesta darrera figura està recollida a l’article 53, que diu

textualment el següent: “Es crea en el si del Parlament la

Comissió general de consells insulars, de composició paritària

Parlament-consells insulars. Dita comissió elaborarà el seu

propi reglament, que ha de ser aprovat per les dues terceres

parts dels seus membres i que en regularà la composició,

l’organització i les funcions”. Vist, per tant, el redactat, algú

podria pensar que no cal cap llei sinó simplement desenvolupar

el reglament de l’esmentada comissió. Si fos així, emperò,

aquesta comissió paritària hauria d’estar prevista, regulada en

el Reglament del Parlament de les Illes Balears i, per què no?,

també recollida en els reglaments de cada un dels consells

insulars i no és així. Es podria esperar que els reglaments fossin

modificats, com el Reglament d’aquest parlament, que ja s’ha

anunciat que hi ha intenció per part dels grups de modificar,

però creim que la importància i el protagonisme de la innovació

que inclou la reforma de l’Estatut del 2007 fan recomanable

que el procediment, i en aquest cas la constitució de la comissió

per disposició legal faci el seu propi camí i que, si cal, a la

prevista modificació del Reglament del Parlament s’inclogui el

resultat de la llei o del reglament de la comissió que siguin

necessaris. La present proposició de llei és per tant un pas

previ, un pas necessari per acordar en el si d’una comissió

participada paritàriament pel Parlament i els consells insulars,

el reglament, la composició i les funcions de l’estatutària

Comissió general. 

Inicialment per constituir-se tal com preveu la proposició de

llei i aprovar el propi reglament la Comissió general de consells

insulars proposam que estigui integrada per 24 vocals, 12

nomenats pels grups parlamentaris d’acord amb les proporcions

acordades per la Mesa i la Junta de Portaveus, i 3 per cadascun

dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera, garantint la participació, i açò és important, la

participació de tots els grups polítics present als consells

insulars. També és important dir i insistir que aquesta

composició és inicial i constituent, és a dir, que després serà

ella mateixa que, com diu l’Estatut, ha de definir la composició,

i en aquest sentit es pot mantenir la composició inicial que

preveu la llei, és a dir, els 24 vocals, amb 12 membres dels

grups parlamentaris i 3 per cada un dels consells insulars, o bé

fer una comissió més reduïda o més extensa segons es

consideri. Ara bé, crec que és important tenir en compte i poder

donar compliment a allò que forma part de l’esperit d’aquesta

proposició de llei, i és que també els consells insulars, govern

i oposició, tenguin possibilitat de participar en la comissió.

Quin és l’esperit, idò, de la comissió quant a les seves

funcions? És difícil parlar de l’esperit i per açò un a vegades ha

de recórrer a allò que va formar part, que forma part del Diari

de Sessions de debat de l’Estatut d’Autonomia del 2007, i allà

es pot veure clarament quin era l’esperit i quina era la voluntat

dels ponents en aquell moment. La comissió es deia que ha de

tenir funcions de caràcter consultiu i prescriptiu en qüestions

bàsiques que afecten el seu autogovern, com per exemple

l’atribució de competències dels consells insulars, el

finançament, l’organització territorial i institucional, la

legislació que afecti les competències pròpies dels consells

insulars, etc., i en aquest sentit crec que val a dir que podríem

fer un poc de repàs del passat més immediat per veure que fins

ara açò no ha estat així, i per tant és important posar en marxa

la comissió, ara sí, encara que sigui un anys després d’aprovar

l’Estatut, per tal que sigui una realitat.

Ens trobam lleis com la Llei turística, la Llei agrària, la Llei

de finançament dels consells insulars que no han tingut

l’oportunitat de participar, de ser objecte d’aquesta comissió,

entre altres coses perquè aquesta comissió no es va constituir.

I es podrà dir que el Govern en aquell moment sí que va

consultar els consells insulars, a la qual cosa cal dir

immediatament que aquest no és l’objectiu. Primer, no pot ser

una qüestió discrecional, d’ara sí o ara no, depenent de les

conveniències de l’executiu; en segon lloc, una cosa són les

consultes de l’executiu i una altra molt distinta la coordinació

del legislatiu amb els consells insulars; i, tercera, quan

l’executiu consulta els consells ho fa amb el govern dels

consells insulars, en canvi amb la comissió hi tendria, hi tindrà

presència el consell insular com a corporació, com a govern i

oposició.

A més del caràcter prescriptiu la comissió també hauria de

ser informada, així es recollia en aquell debat de l’Estatut

d’Autonomia el 2007, per poder debatre assumptes tan

rellevants com la dotació, distribució i regulació dels recursos

lligats a la Llei de finançament dels consells insulars, les

seccions del projecte de llei de pressuposts de la comunitat

autònoma que afectin els consells insulars, els convenis i acords

subscrits pel Govern amb els consells insulars de forma

unilateral de manera que siguin coneguts i siguin també

participats per la resta de consells insulars, etc. En qualsevol

cas, com estableix l’Estatut, insistesc, ha de ser la Comissió

general, creada i constituïda inicialment a través d’aquesta

proposició de llei, que reglamentàriament acabi de definir, de

perfilar funcionament, funcions i composició.

Dit açò, però, jo crec que cal anar a l’objectiu que recollia

l’Estatut i que recull l’Estatut amb aquesta comissió. Darrere la

reforma de l’Estatut del 2007 hi ha una passa important en la

línia de definir els consells insulars dins el cos, dins

l’arquitectura institucional de la comunitat autònoma com a

institucions d’autogovern. L’Estatut parla dels consells insulars

com a govern a cada una de les Illes, els atorga competències

pròpies, capacitat reglamentària respecte d’aquestes

competències, els atorga capacitat d’iniciativa legislativa,

elecció dels membres dels consells insulars que es fa a partir de

les llistes específiques, etc., etc. En definitiva, els dóna més

capacitat d’autogovern, més sobirania, més capacitat de decidir,

d’influir, de participar en les decisions que afecten els

ciutadans que representen i defensen.

Jo no sé, i tampoc no vull generar aquest debat avui aquí, si

aquest és un camí federalitzant o confederalitzant, però el que

sí sé és que és el camí per adaptar la realitat institucional de

gestió i de presa de decisions a la realitat sociològica i de

necessitats d’aquesta comunitat arxipèlag, feta de comunitats

illa, i sobretot no ho podem oblidar per donar resposta a les

ànsies d’autogovern de Menorca, Eivissa i Formentera. En

efecte, si estudiam una mica la gènesi dels consells insulars tot

d’una veurem com aquests són una conquesta de les illes dites

menors, a vegades més que menors minoritzades, de l’arxipèlag
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balear. El seu establiment és sense cap dubte la conseqüència

d’una lluita constant de les illes com Menorca, Eivissa i

Formentera que han duit a terme, com deia, des de molts d’anys

-recordem 1912, el diputat menorquí Sr. Llansó, quan ja feia

una proposta en aquest mateix sentit per tal que a les illes,

totes, però especialment Menorca, Eivissa i Formentera, se’ls

fos reconeguda la seva personalitat territorial i per tant que

aquestes illes poguessin tenir òrgans representatius de govern

que fossin açò, intermedis entre la província i el municipi, entre

la comunitat i els ajuntaments. En concret un jurista menorquí,

Josep Maria Quintana, deia per explicar aquest procés que

Menorca, Eivissa i Formentera són unes illes massa petites si

les comparam amb Mallorca per poder assolir un pes decisiu

dins la comunitat balear, la qual cosa explica aquelles velles

discussions sobre la paritat, que no tenien altre origen que la

por de les illes menors de veure’s engolides o diluïdes dins els

òrgans politicoadministratius comunitaris. 

Però a la vegada són unes illes que tenen massa

personalitat, és a dir, que tenen massa història, una història

massa densa, massa continuada, massa llarga i massa particular

per no disposar d’institucions territorials pròpies que les

representin, i aquest pas que donem avui és un pas que s’ha

d’entendre en aquest sentit, en el sentit de donar més

autogovern als consells insulars, als governs, com diu l’Estatut,

de cada una de les illes. És per açò que a Menorca, que a

Eivissa i que a Formentera ha estat una conquesta decisiva i

extraordinàriament important, prescindint ara dels resultats o de

la valoració que en puguem fer de tot aquest procés, ha estat un

procés cabdal i que defineix avui aquesta comunitat.

Des del 1979 que es van constituir els consells insulars el

procés ha estat imparable. Alguns pensam que la resolució ha

d’avançar per un camí de donar més protagonisme a aquestes

institucions, no sé, com deia, si un camí confederalitzant, amb

major protagonisme i sobirania a cada una de les Illes, no sé si

un camí més federalitzant, no sé si un camí més immobilista, no

sé si un camí més simplificador, com diuen alguns; el que sé,

sí, és que és un camí on Menorca, Eivissa, Formentera i

Mallorca s’hi sentin còmodes, s’hi sentin representats.

En qualsevol cas avui el que proposam és fer camí, seguir

caminant pel camí que està escrit i aprovat que és l’Estatut,

constituint la Comissió general de consells insulars que ha de

permetre a aquests tenir més participació, més protagonisme en

l’aprovació de lleis que després ells hauran d’aplicar i que

determinen també la seva capacitat real d’autogovern. És a dir,

una comissió que aporti transparència en les relacions

unilaterals entre cada un dels consells insulars i el Govern, i

que també aporti que aquestes puguin fer aquest paper de

representació de govern a cada una de les illes, sense perdre el

principi de solidaritat, de cohesió, d’equilibri territorial, però

sobretot donant resposta a les ànsies d’autogovern per les quals

han lluitat tant les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Avui és una data que no hauria de ser significativa, ja dic,

insistesc, complim, només complim l’Estatut, però ho és,

lamentablement, pel fet que avui encara haguem de reclamar,

reivindicar que l’Estatut és una llei i les lleis s’han de complir.

La nostra proposta és simplement i tan senzilla com aquesta,

complir la llei, complir l’Estatut. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Continuam amb la intervenció dels grups en torn

a favor de la proposició de llei. Els grups que han d’intervenir

en torn a favor de la proposició de llei.

Té la paraula el Sr. Miquel Àngel Jerez. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

breument la paraula, possiblement no esgoti els quinze minuts

de temps que se’m concedeixen, a fi de manifestar la nostra

posició sobre una qüestió òbvia que entenem que avui ha de

tenir una materialització en aquest parlament i que no és altra

que el desplegament de l’article 53 de l’Estatut, mitjançant la

creació de la Comissió general de consells insulars.

La nostra posició ve perfectament justificada i motivada no

per aquesta intervenció que aquest diputat avui fa en aquest

faristol, sinó que ve perfectament justificada per l’aprovació

per unanimitat, i així ho recull i de quina manera, l’acta de les

sessions de l’Estatut d’Autonomia a l’any 2007, i possiblement

sigui veritat el que el Sr. Nel Martí avui ha manifestat aquí,

possiblement la creació de la Comissió general de consells

insulars és una de les innovacions més importants de la darrera

reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, una

novetat que vuit anys després de la seva aprovació es pretén

posar en pràctica i incrustar a l’entorn parlamentari una peça

fonamental de l’entramat institucional de la nostra comunitat

autònoma, com són els consells insulars.

Ben sabut és que la reforma de l’Estatut de l’any 2007 va

servir per atorgar als consells insulars un reconeixement exprés

a la condició d’institucions autonòmiques que són, que va

servir també aquesta reforma per salvaguardar i també per

protegir les seves competències que li són pròpies, reconeixent-

los major autonomia i atorgant-los capacitat d’autogovern, un

reconeixement que va aconseguir la seva màxim expressió amb

la creació del Consell de Formentera, el naixement del qual

trencava un llarg període de dependència política i institucional

amb el Consell d’Eivissa. Avanços tots històrics i avanços tots

inevitables, per una altra banda.

Però tots aquests avanços no haguessin tingut tot el seu

sentit si no s’haguessin establert fórmules de cooperació i

fórmules de colAlaboració institucional entre administracions

que materialitzassin la veritable vocació d’aquell legislador, es

tractava, en definitiva, d’obrir camí a la vertebració entre

estructures administratives i entre estructures polítiques

singulars en el marc d’una descentralització obligada per raó

del territori. I varen ser dues, precisament, les mesures

implantades per aconseguir aquest propòsit: en primer lloc, es

va crear la Conferència de Presidents, espai de diàleg i espai de

debat dels grans assumptes d’interès comú, tant és així que es

va desplegar fins i tot la coordinació de polítiques d’actuació

i cerca d’acords que haguessin d’incorporar-se als àmbits

institucionals respectius. I en segon lloc, es va crear la

Comissió general de consells insulars, espai que ha de servir,

entre d’altres coses, de nexe d’unió entre l’activitat executiva
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dels consells insulars i l’activitat legislativa que promou el

Parlament de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats, a partir de la reforma operada

l’any 2007 els consells insulars formen part de la comunitat

autònoma com a institucions pròpies i no només en formen part

ja per continuar essent objecte de control i no en continuen

essent part per ser objecte de fiscalització per part d’aquesta

comunitat autònoma, no només són objectes d’obligacions dels

consells insulars, sinó també són creditors de drets per tal de

convertir-se en veritable protagonista de la vida política i

també, com no, de la vida legislativa. Per tant, no podem ni

hem de resignar-nos al fet que el protagonisme material dels

consells insulars a l’àmbit parlamentari es quedi únicament en

una facultat, la facultat que li atorga l’Estatut d’Autonomia per

promoure iniciatives legislatives, sinó que ha de tenir el seu

propi espai per participar activament en la seva confecció, han

de ser sentits, han de ser escoltats, tenguts en compte com a un

agent colAlaborador i com a un agent participatiu més.

Senyores i senyors diputats, estam d’acord que la presència

dels consells en la vida parlamentària ha de ser molt més ample

i ha de completar-se a la Comissió general de consells insulars,

una comissió sense facultats executives, però susceptible

d’adoptar acords, d’adoptar decisions que tenguin efectes i

tenguin una translació executiva en els àmbits territorials que

en tot cas corresponguin. Es tracta d’una comissió que ha de

possibilitar la presència dels consells insulars en el Parlament

de les Illes Balears, amb la finalitat de consolidar no només una

participació imprescindible, no només una participació

necessària, sinó que s’ha de consolidar amb la finalitat de ser

un colAlaborador directe entre el consell i el Parlament.

Però a la nostra manera de veure, no es tracta únicament

d’oferir un espai parlamentari a una institució amb autonomia

pròpia, que també, i aquesta és la finalitat, aquí volia fer una

reflexió: es tracta també d’oferir un espai als consells insulars

com a transmissors, com a canalitzadors de la veu de les

entitats bàsiques de participació política, de transmissor de la

veu de les entitats bàsiques i institucionals com són els

ajuntaments. Els consells insulars mai no haurien de perdre

aquesta vocació, una vocació de tutela dels interessos

municipals que li atribueixen precisament les lleis, la Llei de

bases del règim local, que, de la mateixa manera, venen

atribuïdes aquestes competències de tutela a les diputacions

provincials. I des d’aquest punt de vista, des d’aquesta

perspectiva, creiem que és molt important el protagonisme

parlamentari dels consells insulars des de la inevitable

necessitat d’obrir la porta a la protecció també dels interessos

municipals que cada illa té canalitzats a través de la presència,

precisament, dels consells insulars en aquesta Comissió general

de consells insulars.

Sigui com sigui, els he de dir que no inventam res que no

estigui ja inventat, no és aquesta la primera experiència

autonòmica que crea una comissió general de consells insulars,

una comissió parlamentària en el si d’aquesta casa de consells

insulars, el Parlament de les Illes Canàries té constituïda en el

seu si una comissió general també de cabildos insulars,

producte d’una reforma desenvolupada l’any 1996, que molt

probablement hagi inspirat la creació d’aquesta figura recollida

a l’article 53 del nostre Estatut d’Autonomia. I són moltes les

funcions que li són atribuïdes a la Comissió general de cabildos

insulars i possiblement hagin de servir, i dic possiblement,

perquè tenim un marge d’actuació important després d’aprovar

això, hagin de servir de referència per al nou legislador, amb la

finalitat d’atribuir-li les funcions que mereix o millorar-les i

perfeccionar-les si són necessàries; funcions de caràcter

informatiu i funcions de caràcter consultiu són, precisament, les

que li atribueix la Comissió general de cabildos insulars, i dins

d’aquestes competències se li atribueix la possibilitat, i vostè

ho ha anomenat, Sr. Nel Martí, amb molt d’encert, d’acord amb

aquell Diari de Sessions, d’emetre informes i projectes sobre

qüestions importants com puguin ser els efectes o la iniciativa

parlamentària legislativa que pugui tenir el Govern o

proposicions de llei en matèria d’organització territorial o

d’acord amb la llei de pressuposts que anualment es veu en

aquesta cambra.

Sigui com sigui, la veritat és que la seva composició, que ha

de ser precisament paritària, perquè així ho diu l’Estatut

d’Autonomia, el seu funcionament hauria de ser sotmès a una

màxima, a un principi condicional que haurien d’acceptar tots

els grups parlamentaris i no és altra que la lleialtat institucional

entre administracions, la qual se li suposa, allunyant-nos de

criteris d’oportunitat que desvirtuïn la veritable essència

d’aquesta Comissió general de consells insulars i que desvirtuïn

la naturalesa de la creació d’aquesta Comissió general de

consells insulars. Però aquesta circumstància només l’atorgarà

el temps i l’experiència, però confiem que la lleialtat

institucional en el si d’aquesta comissió sigui, ha de ser una

màxima a preservar, en tot cas.

Senyores i senyors diputats, i acab, insisteix a donar suport,

com no pot ser d’altra forma, a aquesta iniciativa parlamentària,

a aquesta iniciativa legislativa. La presa en consideració

mitjançant el nostre vot favorable a aquesta proposta que avui

porten a aquesta cambra, perquè creiem en aquesta comissió,

perquè la vàrem impulsar en el seu moment i vàrem

desenvolupar precisament el que entenem que ha de ser

desenvolupat dins una reforma estatutària, amb una magnitud

important, amb una profunditat important. I avui som aquí per

això, per donar l’impuls definitiu ja a aquest article 53,

mitjançant un desplegament normatiu que possibiliti la creació

d’aquesta comissió. Ha estat moltíssim de temps dormint aquest

article, no s’ha desplegat, són dos anys, perdonin, dues

legislatures pendents precisament d’aquest desplegament, crec

que avui aquesta oportunitat no l’hem de perdre, no sé si

arribam tard, però en qualsevol cas està clar el que hem de fer

avui en aquesta sessió parlamentària.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Intervenció del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, diputats, diputades,

treballadors i treballadores del Parlament. Bé, no m’atreviré a

improvisar en aquesta primera intervenció, malgrat
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possiblement els que han exposat abans anteriorment a mi

hauran dit moltes de les coses que ara diré en el meu discurs.

Les Balears són un conjunt d’illes, cada una amb la seva

idiosincràsia i singularitat, al mateix temps totes les illes

formen una comunitat autònoma. A Podem Illes Balears som

conscients de les múltiples i sovint contraposades sensibilitats

en relació amb el pes polític que han de tenir els diferents

nivells administratius.

Els nostres consells insulars pretenen apropar-se a les

necessitats i inquietuds populars i a la seva realitat popular, tot

i que hi ha massa gent que ni tan sols té una idea aproximada de

quines són les seves funcions, en part perquè aquestes no

s’expliquen bé i en part, i això és més greu, perquè aquestes

funcions no sempre s’acompleixen amb diligència. Per això,

volem aconseguir un consens ciutadà tan ampli com sigui

possible per tal d’aclarir la necessitat i competències de cada

nivell, evitar duplicitats, despeses innecessàries i, en general,

tota mena de desconcert administratiu.

A més, les competències són difuses i escasses. En el nostre

programa proposem que els consells siguin els veritables

governs de les Illes, perquè són prop dels ciutadans i ciutadanes

i perquè coneixen bé les necessitats de la seva illa.

Tal i com es va establir en els acords pel canvi, necessitem

obrir un nou temps institucional i recuperar l’esperit i la lletra

de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears del 2007, ho

volem fer des de dos àmbits: reforçar l’autogovern de cada una

de les illes, mitjançant les seves institucions tant municipals

com dels consells insulars, i per una banda, però també dotant-

los de millor finançament i més claredat competencial.

És importantíssim constituir aquesta comissió paritària

Parlament-Consells, per donar-los veu en aquest parlament i

fer-los més visibles, una visibilitat que els farà més propers a la

ciutadania, més efectius i eficaços davant les exigències del

moment, comportant solucions més adients en els diferents

indrets. Aquesta comissió dins del Parlament permetrà una

major cooperació entre el nivell insular i autonòmic, a més

permetrà als consells dir la seva sobre qüestions autonòmiques.

Entenem que el seu coneixement de les diferents realitats

insulars serà de gran valor en el procés legislatiu autonòmic.

Constituir aquesta comissió acompleix, a més, el nostre

programa de Podem Illes Balears, acompleix el sentit comú; és

un canvi necessari i aquesta comissió paritària és la via per

aconseguir-la.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, té la paraula la Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, diputades i diputats. Seré breu, des

de MÉS per Mallorca entenem que la proposició de llei que

debatem avui és una passa necessària per acomplir la reforma

de l’Estatut d’Autonomia sobre els consells insulars. Com

saben vostès, els consells van néixer com a unes simples

administracions locals el 1978 i el 2007 van passar a ser

institucions autonòmiques, sense deixar de ser administració

local. Actualment són unes institucions que han d’estar

coordinades amb la Conferència de Presidents i amb la

Comissió general de consells insulars, d’acord amb els articles

53 i 74.

Queda pendent, i d’això tracta aquesta proposició de llei, la

creació d’aquesta Comissió general i això depèn d’aquesta

cambra. Val a dir que no és l’única previsió pendent

d’acomplir, encara no tenim ni inversions estatutàries, ni règim

especial, les noves competències de justícia o policia, o les

competències pròpies com les de comerç o educació, o no

arriben o bé l’Estat hi interfereix contínuament. Però hi ha

previsions estatutàries en les quals no podem donar la culpa a

l’Estat si no s’acompleixen, pensem, per exemple, amb el

Consell Econòmic i Social que va ser eliminat impunement la

passada legislatura o amb la Sindicatura de Greuges la qual no

s’ha posat encara en marxa.

De nosaltres depèn, per tant, en gran part el compliment de

l’Estatut en aquest context i entenem que la creació d’aquesta

comissió hauria de ser aprovada per consens, com a una qüestió

simplement de tràmit, perquè l’article 53 va ser aprovat per

unanimitat, com ja s’ha indicat, i també per la necessitat i

l’oportunitat que és més evident que mai.

És una comissió necessària perquè quan parlam de l’Estatut

com a una norma fonamental d’autogovern, crec que pensam

més en el Govern autonòmic que no en l’autogovern dels

consells insulars, i no sempre tenim en compte que aquests

consells apliquen lleis que aprovam en aquesta cambra. És ver

que ara mateix els consells insulars poden presentar

proposicions de llei perquè siguin tramitades en el Parlament,

però no es garanteix la seva participació en les iniciatives

legislatives que els afecten. La comissió general de què tracta

aquesta proposició de llei hauria de permetre als consells

insulars la seva integració i la participació en l’activitat

legislativa, qüestions tan bàsiques com les atribucions de

competències, el finançament dels consells o l’organització

institucional i territorial haurien de ser debatudes amb els

consells, a un espai públic com és el Parlament, amb

transparència i especialment amb equitat.

Entenem, per tant, que aquesta proposició de llei planteja

consolidar mecanismes d’autogovern, de coordinació, de

transparència i de participació, als qual donam suport des de

MÉS per Mallorca, com no podia ser d’altra manera, i a favor

dels quals votarem en aquesta sessió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Intervenció del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula la Sra.

Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Seré

breu perquè crec que està molt clar que tots els grups

parlamentaris estam d’acord amb la creació d’aquesta comissió.

El capítol quart de l’Estatut d’Autonomia diu: “Es reconeixen

els consells com a òrgans de govern, administració i

representativitat de cada una de les Illes.” També diu: “Els

consells insulars han de gaudir d’autonomia en la gestió dels

seus interessos.”

Des d’El Pi tenim clar que s’ha d’establir un acord per a

l’assumpció per part dels consells insulars de totes les

competències que determina l’Estatut d’Autonomia i la Llei de

consells insulars vigent, amb especial atenció al Consell de

Mallorca, el qual s’ha d’equiparar al mateix nivell

competencial que la resta.

La proposta de la nostra formació es fonamenta en el

principi d’administració única, és a dir que els ciutadans

tenguin com a referència una única administració de proximitat

amb la qual resoldre els seus problemes. Les Balears som una

comunitat en la qual l’illa és el principal referent i per tant ha

de ser aquest àmbit, el corresponent consell insular

l’administració que ha d’assumir aquest rol. Al Govern li

correspon la tasca de coordinació d’aquests consells i

l’estructuració dels grans temes i evitant duplicitats i acostant

l’administració als administrats.

Malauradament no sempre és així, recordem el paper que ha

tengut el Consell de Mallorca aquesta darrera legislatura, ha

estat gairebé una figura decorativa, diria que anecdòtica. Per

què? Perquè ha mancat confiança política en la institució i se

l’ha volguda buidar de contingut; si els polítics no hi creiem,

els ciutadans no hi creuran. El cert és que tant Mallorca, com

Menorca i Eivissa i Formentera tenen personalitat i entitat de

sobra per tenir unes institucions fortes, amb competències

pròpies i ben dotades econòmicament.

Un dels eixos d’actuació principals d’El Pi és la defensa i

la promoció del model d’autogovern, basat: u, en el

municipalisme, i dos, en la insularitat. Actualment, ens trobam

no només amb consells infravalorats, sinó també en un procés

de recentralització per part de l’Estat que vol buidar de

contingut i d’entitat les autonomies quan ara, més que mai, són

necessàries unes institucions pròpies fortes. Els consells

insulars són clau per a l’autogovern. Creim que crear una

comissió general de consells insulars, integrada pels membres

dels consells i del Parlament, ajudarà a impulsar les polítiques

d’autogovern, propiciarà la interactuació de les institucions,

treballarà en l’eliminació de duplicitats, si es dóna el cas, i serà

participativa. 

Per tot això, estam d’acord que es tramiti aquesta

proposició de llei, encara que evidentment, com a presa en

consideració que és, ens reservam el dret a presentar les

esmenes de millora que trobem oportunes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció dels portaveus del Grup Parlamentari Mixt. En

primer lloc intervendrà la Sra. Olga Ballester, per un temps de

set minuts i mig.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Ciudadanos

va a votar a favor de esta proposición de ley presentada por el

Grupo Parlamentario MÉS per Menorca, asimismo queremos

hacer unas reflexiones. 

En cuanto al punto 1 del artículo único de esta proposición

de ley, referente al artículo 53 del Estatuto de Autonomía, se

crea en el seno del Parlamento la Comisión general de consejos

insulares de composición paritaria Parlamento-consejos

insulares, Ciudadanos tiene que decir que a pesar de la

indeterminación actual de sus funciones creemos en la

importancia de este órgano, esta comisión debería convertirse

en el órgano de encuentro, información y acuerdos entre el

Parlamento y los consells insulares, puesto que los consells no

tienen apenas mecanismos de relación directa con el

Parlamento, a pesar de que ejercitan una parte importantísima

del poder ejecutivo de la comunidad autónoma, de ahí que sea

necesario establecer vías o mecanismos de relación directa y

colaboración entre estos poderes ejecutivos y el poder

legislativo.

Desde Ciudadanos creemos, pues, que el sentido de esta

figura es el de ser un órgano de relación, coordinación,

información y propuestas entre el Parlamento de las Illes

Balears y los consells. Pero sobre todo, para Ciudadanos esta

comisión tiene especial importancia porque puede convertirse

en un excelente foro de debate sobre las competencias que

tienen transferidas los consells para intentar, de una vez por

todas, eliminar la cantidad de duplicidades existentes hoy en

día entre estas dos instituciones que solo supone dispersión de

la gestión y duplicidad en el gasto, mermando enormemente

que los impuestos de los ciudadanos reviertan en unos servicios

excelentes y optimizados. 

En cuanto al punto 2 del artículo único de esta proposición

de ley, referente a la composición de la primera comisión,

creemos que deberían tener representación todos los partidos

que componen el Parlamento y los consells, pues es en esta

primera comisión donde se definirá definitivamente

composición final de la misma con la aprobación de las dos

terceras partes de sus miembros. 

En la proposición de ley que realiza el Grupo MÉS per

Menorca se plantea que esta primera comisión estará integrada

por 24 vocales: 12 serán nombrados por los grupos

parlamentarios de acuerdo con las proporciones acordadas por

Mesa y Junta de Portavoces de la presente legislatura. A este
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respecto Ciudadanos tiene que alegar que el Grupo Mixto está

conformado por dos partidos, Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía y Gent per Formentera, por lo que mostramos

nuestra preocupación y rechazo que en dichas proporciones

pueda quedar excluido uno de los dos partidos.

También los 12 restantes vocales podrían ser en un número

de 3 de cada uno de los cuatro consells insulares, según la

proposición de ley. Se garantiza así la participación de todos

los grupos políticos presentes en los consells. A este respecto

Ciudadanos tiene que alegar que, por ejemplo, en el Consell de

Mallorca los grupos políticos presentes son 6: PSOE, MÉS,

Podem, Partido Popular y Ciudadanos. No vemos como con 3

representantes se puede cumplir el requisito que plantea esta

proposición de que todos los grupos políticos estén

representados.

Así pues, estando de acuerdo, por supuesto, en votar a favor

de esta proposición de ley sí que una vez que pase a comisión

desde Ciudadanos proponemos la necesaria revisión y nuevos

acuerdos consensuados sobre este punto 2 del artículo único.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, bon dia a tothom. Senyores i senyors diputats. Abans de

començar amb la intervenció, tal com la tenia prevista, em veig

obligada a destacar un fet bastant simptomàtic que s’ha produït

aquí al matí d’avui, i té a veure amb això que estam debatent en

aquest moment. Un fet simptomàtic és que el Sr. Pericay, al

qual li tenc gran respecte personal perquè és un excelAlent

company de Grup Mixt, i li dic des d’aquí, ha fet referència

quan parlava a les varietats lingüístiques de les Illes Balears i

parlava de Mallorca, Menorca i Eivissa. Després, el Sr. Gijón,

al qual li tenc el mateix respecte tot i que no el conec tant, ha

fet referència a una diputada de Formentera, amb la qual cosa

ha mostrat, segons el meu humil entendre, que desconeix fins

i tot quina és la composició territorial que hi ha a aquesta

cambra. 

Per tant, bé, per si algú més en tenia dubtes, Formentera

només té una diputada, esper que algun dia hi hagi algú més

que pugui fer-me costat en aquesta funció des de Formentera.

(Alguns aplaudiments)

He volgut començar amb aquest fet per donar-los a entendre

que aquesta qüestió que s’està debatent en el dia d’avui és

important, és molt important per a les Illes Balears perquè no

té cap raó de ser el Govern de les Illes Balears si no està

sustentat per les quatre cames que són els consells insulars. I els

ho puc dir perquè, a més, en tenc bon coneixement després de

vuit anys de gestió dins el Consell Insular de Formentera i

sobretot pel fet d’haver viscut en primera persona la creació del

nostre consell insular i el que això ha significat i ha representat

per a la nostra illa.

Dit això, felicit al Grup MÉS per Menorca i li don les

gràcies per haver liderat aquesta iniciativa que ha de permetre

la creació d’aquesta comissió general dels consells insulars i

que, a més, ja està prevista a l’article 53 de l’Estatut

d’Autonomia. 

Ja ens han exposat la importància d’aquesta comissió i sens

dubte aquesta és una passa destacada per reforçar la

participació de cada illa en la presa de decisions. Per tant, aquí

no hi ha molt més a afegir-hi perquè s’ha explicat molt

àmpliament. 

Les funcions que s’atribueixen a aquesta comissió han de

permetre una participació directa i en primera persona de cada

un dels consells insulars en les iniciatives legislatives d’aquesta

cambra, però també respecte d’altres decisions sobre les quals

els consells han de tenir la darrera paraula -i repetesc-, han de

tenir la darrera paraula. Vetllarem i treballarem perquè no acabi

sent un mer òrgan consultiu, perquè si és així es desvirtuarà des

del moment zero. 

En aquesta cambra s’han aprovat algunes lleis arbitràries i

desmesurades, lleis que no han tengut en compte la veu dels

consells insulars i lleis que no han respectat quin era el model

territorial de cada un dels consells insulars. Disculpin que miri

més cap aquesta bancada, però és que el meu record recent

apunta més al Partit Popular. Probablement no han estat els

únics. Fins i tot en ocasions s’han aprovat resolucions envaint

competències pròpies dels consells insulars, la qual cosa és

encara molt més greu.  

De la major representació que han d’assolir els consells

insulars d’ara endavant ens va parlar en repetides ocasions la

presidenta del Govern en el seu discurs del debat d’investidura,

i jo mateixa, en aquell debat, vaig insistir que Formentera

també aspira a l’augment de la seva representació en l’àmbit de

les institucions autonòmiques i estatals. Estic segura que de la

mateixa manera ho desitgen la resta de consells insulars. 

De la condició d’exercir l’autoritat i el domini de cada una

de les illes sobre les decisions que les afecten directament se’n

diu sobirania. Aquesta és la definició de sobirania. Desig que

aquesta comissió sigui un veritable garant d’aquesta sobirania,

sobretot pel que fa al dret legítim de cadascuna a decidir sobre

el seu model de desenvolupament.

Ja per acabar, segons indiquen enquestes d’opinió fetes a la

nostra comunitat el passat mes d’abril, just abans de les

eleccions, la ciutadania a les Illes Balears confia més en les

forces de seguretat, la justícia i la corona, per aquest ordre, més

que en el propi govern de les Illes Balears. Realment em

sembla gravíssim que això sigui així, i les causes principals són

la corrupció i la gran bretxa entre l’administració i

l’administrat. Aquesta mateixa bretxa existeix actualment per

la distància que es genera entre la presa de decisions per part

del Govern i la presa de decisions per part dels consells

insulars. Per tant, és una labor molt important que s’ha de fer

des d’aquesta cambra, però també per part del Govern de les

Illes Balears per trencar amb aquesta situació.

Vull que siguin les institucions de les Illes Balears que

generin la màxima confiança i de la mateixa manera ho desig
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als ciutadans de les nostres illes. Allò que ens demana la

societat és un canvi de model i un canvi en les relacions de

cada individu amb els seus representants. El bon funcionament

d’aquesta comissió ha de contribuir a canviar aquesta percepció

i apropar-nos. 

Diputats i diputades, la raó de ser del Govern de les Illes

Balears i del Parlament de les Illes Balears és escoltar,

respectar i possibilitar la voluntat de cadascuna de les illes

representada pels seus respectius consells i ajuntaments i no a

la inversa -destac- i no a la inversa. És a dir, de baix a dalt i no

de dalt a baix.

Finalment, només dir-los que, efectivament, com més veu

tenguin les illes més forta serà aquesta comunitat, més fort serà

el Parlament de les Illes Balears, més fort serà el Govern de les

Illes Balears i, en definitiva, haurem contribuït a construir una

millor comunitat i probablement també a reforçar aquest

sentiment de país que tant ens vanagloriam de recordar en

sessions parlamentàries i en diferents debats i mitjans de

comunicació, però que si no és per fets com aquest que, a més,

són tan sols una passa més, no s’aconsegueix. 

Per tant, ja acabant el meu torn d’intervenció, també voldria

recordar una cosa més, quan el Sr. Martí ha començat el debat

d’aquest punt en aquest parlament, en aquest hemicicle, no hi

havia ni un 50% present dels diputats que la conformam. Això

també és simptomàtic i això, per favor, que cadascú s’ho faci

mirar perquè si estam debatent de l’estructura que dóna sentit

al Govern de les Illes Balears i al Parlament i la meitat dels

diputats i diputades no hi són en el moment que s’inicia la

defensa d’aquest punt, em sembla, sincerament, greu i a més de

greu, una falta de respecte.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon al Grup Parlamentari Socialista intervenir per

veu del Sr. Xico Tarrés. 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes. En primer

lloc, Sr. Martí, en la seva intervenció ha fet referència que en

la legislatura passada ja teníem un acord per presentar això, és

així, però no pateixi, està molt bé que ho presentin vostès. Pens

que estam tots d’acord en aquest sentit i crec que és bo que així

sigui. De fet, l’any 83, quan es va fer el primer estatut d’aquesta

comunitat ens va permetre poder funcionar una sèrie d’anys

fins arribar a l’any 2007 on es va reformar d’una manera

important, una reforma que és el que ens afecta, el que ens

porta aquí avui, perquè debatem una cosa que realment estava

dins d’aquesta reforma que es va fer de l’any 2007.

Segurament, abans de no molts anys de posar en funcionament

aquesta comissió general de consells insulars, s’hagi de tornar

a reformar, perquè la intenció és que camini, que anem

endavant realment amb aquest autogovern de cada una de les

Illes Balears. 

Per tant, dic tot això perquè crec que coincidim en tot el que

s’ha dit aquí fins ara, o en quasi tot, evidentment hi ha algunes

coses amb les quals no hi estam massa d’acord simplement pel

funcionament, però l’esperit general crec que tots manifestam

el mateix. Per tant, jo procuraré ser breu en la meva intervenció

anulAlant tot allò que ja s’hagi dit.

És molt important que en la reforma que es va fer el 2007

es parli d’aquesta autonomia més gran per part dels consells

insulars perquè fins ara això que ens manava d’alguna manera

la reforma d’aquest estatut, idò, no ha estat així en els darrers

vuit anys, hem vist que hi ha hagut consells, alguns consells,

que han tengut unes funcions o que han tengut la possibilitat de

tenir una determinada autonomia en algunes àrees, i altres que

no els han acceptat, que la potestat l’ha seguit exercint el

Govern; i això realment ha anat en detriment d’aquests altres

consells insulars. 

Nosaltres pensam que això no és així, no ha de ser així, hem

d’anar tots... si tenim una voluntat que aquests consells facin

aquesta funció crec que tots hem de treballar en la mateixa

línia, però hem de treballar de veritat. Vull posar com a

exemple la darrera legislatura on es varen transferir

competències als consells en promoció turística, si deim, en la

darrera legislatura es varen transferir competències en

promoció turística està molt bé, però clar, com es varen

transferir? Varen estar ben dotades o no? Les vàrem voler tots

els consell o no? De fet, un no en volia ni sentir parlar, els

altres no les varen acceptar per com estaven dotades i un altre

les va acceptar, malgrat de no anar dotades ni tan sols en

personal, que és un problema que tenen els consells insulars

d’una manera important, sobretot amb allò que fa referència a

temes sancionadors, a temes que els poden permetre recaptar o

cobrar allò que realment el primer que es fa és penalitzar.

Desplegar l’Estatut d’Autonomia no era una feina fàcil,

ningú no podia esperar que es fes en dos dies sinó que s’havia

de fer a poc a poc i amb bona lletra i allò que no s’ha fet crec

que ho haurem de fer ara, haurem de veure com es constitueix

aquesta comissió, que així com la presenta el grup proposant

pensam que està bé i que és correcta, però tots hem de tenir

paciència, hem d’anar passa a passa perquè hi haurà molts de

punts on embarrancarem, on trobarem problemes, però els hem

d’anar evitant a fi i efecte d’arribar al que ens deia ara la Sra.

Tur, no és el mateix parlar d’autogovern a l’illa de Formentera

que parlar-ne a l’illa de Mallorca, on a l’illa de Mallorca es

confon molt fàcilment govern balear amb consell insular amb

moltes coses i on l’illa de Formentera es confon, bé no es

confon, és el mateix, ajuntament que consell insular. 

Vull dir, estam en situacions molt, molt especials i hem de

saber qui lidera aquesta comunitat i, evidentment, qui lidera

aquesta comunitat és el Govern balear, que per això és triat per

tots els ciutadans, però cada illa és liderada pel consell insular

i els consells insulars evidentment han d’estar en total sintonia

amb el Govern balear si volem que funcionem correctament.

Veim que aquests darrers vuit anys, jo dic vuit anys,

entenem que així ens sentim bastant més afectats i no només
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quatre, no tan sols després d’aquesta revisió de l’any 2007 hem

fet passes endavant sinó que n’hem fet enrere, hem fet passes

enrere i hem fet passes que són preocupants, va ser així, ho

podem parlar, la supressió dels fons estatutaris, no s’ha avançat

en aquest sentit i, per tant, encara han avançat menys els

consells insulars. 

Nosaltres, particularment des del Grup Parlamentari

Socialista, i així s’ha dit des del Govern, voldríem, ens

agradaria, i amb el que s’ha manifestat aquí crec que puc parlar

del que tots voldríem, que aquesta també fos la legislatura dels

consells insulars, la legislatura on els consells insulars vegin

reconeguda la seva funció, amb tota l’extensió de la paraula,

amb tot l’abast de la paraula. Per tant, és fonamental que es creï

aquesta comissió general de consells insulars on difícilment, i

ho dic per la representant del Grup Ciutadans que ha

intervengut abans, que ha demanat que tots els grups de tots els

consells puguin ser-hi presents, tant de bo pogués ser així, jo

particularment ho veig difícil perquè acabaríem fent o tendria

una representació amplíssima, possiblement hauríem de ser

bastants més del que som dins aquest plenari en aquests

moments si tenguéssim representació tots els grups polítics que

són a tots els consells insulars més les persones que es posen de

manifest que hi siguin.

Finalment, demanar, com dic, que com més aviat la puguem

tirar endavant millor, però jo em congratul moltíssim que tots

els grups estiguin d’acord, és d’aquesta manera que més

fàcilment podem ajudar que aquestes coses canviïn i que

realment aquesta comunitat tiri endavant. I realment tirarà

endavant i considerarem que fem passes endavant quan els

consells insulars facin la funció per la qual varen ser creats: ser

l’òrgan de govern de cadascuna de les Illes.

Res més, moltes gràcies i bon dia a tots.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per agrair

el suport de tots els grups parlamentaris a aquesta proposició de

llei i que ara, avui fem una passa, però que queda molta feina

en ponència i que efectivament totes aquestes propostes i

aportacions que s’han fet serà el moment de poder-les treballar

i consensuar.

També posar de manifest que és la primera proposició de

llei que es tramita durant aquesta legislatura i per a mi és un

orgull que aquesta primera proposició de llei parli precisament

de consells insulars, és a dir, d’aquells governs de cada una de

les illes que creiem que consideram, que defensam que han de

jugar un paper protagonista en aquesta comunitat.

I simplement, acabar dient que, efectivament, el Parlament,

el Govern no serà de les Illes Balears si no és el Parlament i el

Govern de cada una de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa

i Formentera, i crec que aquesta voluntat que avui es manifesta

doncs comença un camí i esper que molt prest la puguem com

a una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ateses les intervencions, es pren per assentiment en

consideració la proposició de llei.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Gràcies.
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