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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, comença la sessió.

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. 6469/15, presentada per la

diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a Fundació de la dependència

envers els consells insulars.

Primera pregunta, RGE 6469/15, relativa a Fundació de la

dependència envers els consells insulars, que formula la

diputada Sra. Maicas i Ortiz del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears. Té la paraula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, diputats i diputades i

treballadors i treballadores del Parlament i resta de públic.

El Grup Parlamentari Podem Illes Balears és aquí en

representació d’una societat preocupada perquè el

funcionament de les institucions sigui idònia i adequada,

adequada per atendre unes necessitats que sens dubte són

essencials en una societat de progrés i democràcia. La manca

de pressupost que alAleguen els governs fa posar-nos a l’aguait

envers qualsevol dubtosa activitat que suposi una despesa

innecessària i especulativa i el malbaratament dels recursos.

És per això que jo personalment em dedicarà en aquesta

legislatura a esbrinar quines són les raons per les quals la gestió

de la sanitat pública i afers socials, unes institucions de tots i

per a totes, té problemes de viabilitat i solvència. La Llei

39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia

personal i atenció a les persones en situació de dependència,

reconeix un nou dret, universal i subjectiu de la ciutadania a

Espanya. Com a principis fonamentals de la llei, cal citar el

caràcter universal i públic de les prestacions. 

L’any 2006 es va crear la Fundació d’atenció i suport a la

dependència i de promoció de l’autonomia personal de les Illes

Balears. Ens preocupa especialment la duplicitat de funcions

que s’estableixen entre el Govern de les Illes Balears i els

respectius consells insulars i altres institucions.

És per això que faig la següent pregunta: quina funció

realitza la Fundació d’atenció i suport a la dependència i de

promoció de l’autonomia personal de les Illes Balears envers

els distints instituts d’afers socials de cadascun dels consells

insulars?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a totes les persones presents a la sala. Sra. Maicas,

en principi no hi ha d’haver cap duplicitat entre allò que vostè

ha plantejat, la Fundació d’atenció a la dependència i els

consells insulars de cada una de les illes.

La funció d’atenció a la dependència és la valoració de la

dependència i la valoració del programa d’atenció individual.

I després la gestió d’aquests serveis són als consells insulars o

són als municipis. Aquest és el model.

El que va passar la legislatura passada, tal vegada fa

referència a això, és que hi ha haver una assumpció de

competències que no són pròpies del Govern. Per exemple tres

centres de dia de Palma estan gestionats pel Govern de les Illes

Balears en aquest moment, cosa absolutament absurda. Ja hem

arribat a un acord amb l’Ajuntament de Palma perquè

s’incorporin a 1 de gener de 2016 a la xarxa de centres de dia

de Palma. El mateix passa amb dues residències d’Eivissa, que

estan gestionades en aquest moment per la Fundació, quan

haurien d’estar gestionades pels consells, pel Consell Insular

d’Eivissa en aquest cas. Nosaltres també tenim converses

perquè això pugui succeir.

Després hi ha una certa anomalia que és la residència de

Sant Miquel, que és de caràcter insular, no és de caràcter

interinsular, i s'ha arribat a un acord amb el Consell Insular de

Mallorca perquè durant aquesta legislatura també sigui

transferit al Consell de Mallorca. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, no fa falta dir que els recursos són limitats i, per tant,

s’ha de fer una gestió responsable sense cap tipus de

malbaratament. Així com es pot veure als informes de la

Sindicatura de Comptes 38/2009, pel que fa a l’any 2007,

pàgina 71; 45/2010 pel que fa a l’any 2008, pàgina 75; 56/2011

pel que fa a l’any 2009, pàgina 75; 70/2012 pel que fa a l’any

2010, pàgina 87; s’indica clarament la manca de compliment de

la normativa sobre contractació administrativa, d’acord amb

l’auditoria externa. 

És un fet greu i de cap de les maneres es pot permetre una

manera poc transparent d’actuar, molt habitual en la gestió

pública i que genera seriosos dubtes sobre la institució

auditada. Demano per favor que es comenci a fer feina entre

tots...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

...per fer de la nostra gestió una gestió responsable.

Gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506469
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. M’ha canviat de pregunta, vostè em

demana les duplicitats i ara em parla d’uns informes d’uns

temes de caràcter administratiu i aquest tema en concret, si em

vol fer la pregunta més concreta, aprofiti una altra ocasió per

parlar-me d’aquest tema en concret de temes administratius

d’uns informes a què vostè fa referència.

Si vostè em demana sobre la duplicitat, li dic que no hi ha

duplicitat clara. El Govern té la responsabilitat de la valoració

de l’atenció de la dependència, de l’elaboració del programa

d’atenció individual i de la resolució de dependència. Els

consells insulars tenen la responsabilitat de la gestió dels

serveis.

Després vostè a la segona intervenció em fa una referència

a un tema d’un informe, no em diu a quina institució se

refereix, si és a la Fundació o als consells. Si no concreta més

la pregunta, Sra. Maicas, jo no li puc contestar.

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 6478/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a II Pla d'igualtat dels

empleats públics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 6478/15, relativa a II Pla

d’igualtat dels empleats públics, que formula la diputada Sra.

Maria Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula la Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. El Govern de

les Illes Balears va posar en marxa l’anterior legislatura, amb

el Partit Popular, importants mesures de conciliació, d’igualtat

d’homes i dones, de funcionaris i de laborals de

l’administració, per defensar els drets dels treballadors, com va

ser el I Pla d’igualtat.

Amb aquest pla que va acabar l’abril d’enguany, a dia

d’avui no s’ha aprovat per part del Govern del pacte un nou

pla. Per tant, hem de dir que a dia d’avui els funcionaris i

funcionàries no disposen d’un pla d’igualtat vigent.

Sra. Consellera d’Administracions Públiques, per què

encara no ha aprovat el nou pla d’igualtat? No ha estat una

prioritat d’aquests dies del Govern del pacte?

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):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, sí que aquest govern està

fent feina per elaborar i aprovar el II Pla d’igualtat. Com bé

vostè sap, quan era consellera d’Educació i havia estat abans

consellera d’Administracions Públiques, dia 20 de maig

l’anterior govern va encomanar el diagnòstic del I Pla

d’igualtat. Per tant, en aquests dies el que s’ha fet és elaborar

aquest diagnòstic que és necessari per continuar fent un II Pla

d’igualtat.

En aquests moments estam fent aquesta feina i estam

passant un qüestionari, que és un requisit necessari a tot el

personal, per poder avançar en aquest pla. Hem esperat a tenir

l’estructura consolidada del nou govern i la nova estructura,

perquè tothom hi pogués participar. I per tant, estam en aquesta

tasca.

En propers mesos, quan tenguem aquest diagnòstic elaborat,

que està coordinant la Direcció General de Funció Pública i

Administracions Públiques, aprovarem aquest II Pla.

Evidentment per a aquest govern la igualtat entre treballadors

i treballadores públiques és molt important i en això estam fent

feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Consellera, però si han fet

via en poder suspendre acords socials, també se podria fer via

a mantenir aquells drets que no costen doblers, com són la

conciliació, la igualtat, la formació, ... Fa tres mesos que no hi

ha Pla d’igualtat per als funcionaris i funcionàries i laborals de

l’administració.

També vull dir que va ser l’anterior legislatura quan ja el

Partit Popular va deixar aquesta feina feta, va començar a fer

tota la feina per posar en marxa aquest II Pla d’igualtat que va

acabar l’abril. Per tant, jo entenc que li ha tocat una conselleria

complicada, que la part d’Hisenda és molt important, però

també ho és, almanco per al Partit Popular, la part

d’administracions públiques.

Per tant, per favor no ens digui que fa poc que governen,

que s’està fent feina, i concreti'ns un poquet més. Quan

convocarà la comissió d’igualtat? Quan designarà els

responsables de personal en igualtat que encara no estan

designats a l’estructura del Govern? S’han nomenat altres

càrrecs i podria haver nomenat també el personal responsable

en igualtat, d’acord a les noves conselleries. Quines mesures

concretes aprovarà? O no faran res nou, continuaran amb les

mesures que es varen fer en matèria d’igualtat per part del

govern del Partit Popular, o es faran mesures noves en matèria

d’igualtat per modernitzar l’administració? Respectarà els

acords de mesa, ho passarà per mesa sectorial? Aquesta vegada

respectarà els acords amb els sindicats?

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506478
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El Partit Popular voldria un poquet més de detall perquè

dubtam que realment els preocupin els treballadors i les

treballadores públics de la comunitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Sra. Diputada, em sorprèn el seu

discurs, després d’un decret 5/2012, del mes de juny de l’any

2012, de retallades de drets públics, on també es va suprimir la

carrera professional, on es varen fer grans mesures de

conciliació, per exemple posar mitja hora més a tots els

funcionaris, que ha estat una mesura molt productiva a molts de

llocs, em sorprèn que ara em digui aquests temes, sobretot en

mesures de conciliació crec que no poden dir res i li puc

assegurar que el nou pla en el qual feim feina serà molt més

ambiciós que el que vostès varen aprovar.

L’estendrem, per començar, a tot el personal públic, docent,

estatutari, etc., i per tant, no faig demagògia perquè sap que la

carrera professional que es va aixecar just abans de les

eleccions va ser una mesura electoral perquè no es va derogar

el Decret 5/2012 que tantes retallades va fer als empleats

públics i als serveis públics. Per tant, sigui una mica més

responsable i no faci aquesta demagògia. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 6479/15, presentada per la

diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP de Cala Bou.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 6479/15, relativa a nou CEIP

de Cala Bou, que formula la Sra. María José Ribas i Ribas del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada

María José Ribas i Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

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

Sr. Conseller, com saben la zona de Cala de Bou a Sant Josep

de Sa Talaia ha tengut als darrers anys un fort increment de

població i quant a infraestructures educatives només compta

amb un CEIP, el CEIP Es Vedrà que, malgrat que fa uns anys

es va ampliar, s’ha demostrat que ha quedat escàs, les ràtios

dels infants són molt elevades, a la vegada han de compartir els

infants que viuen a la zona de Cala Bou amb el CEIP L’Urgell

a Sant Josep, el que fa que també els suposi unes ràtios molt

elevades. I ja a l’anterior legislatura es va parlar precisament de

la necessitat de fer un nou CEIP en aquella zona perquè

tenguessin una mica més de servei quant als infants.

Se'n va parlar també tant al Consell Escolar Municipal com

al Consell Escolar insular i es va dir que era una necessitat molt

important. Això també queda reflectit a l’informe sobre

estructures educatives que va realitzar aquest mateix consell

escolar insular.

Per tot això, Sr. Conseller, el que voldríem saber és quina

previsió té aquest govern i en concret la seva conselleria per a

la construcció d’aquest nou CEIP.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

Bon dia, Sra. Presidenta. Bon dia, Sra. Diputada, senyores

i senyores, d’entrada he de dir que m’estranya aquesta

pregunta, fa tres mesos que som aquí, si realment hi havia

aquestes necessitats tan urgents demogràficament hagués estat

interessant trobar un projecte concret sobre aquesta

construcció.

Miri, a la Comissió d’Educació del Parlament, es va aprovar

una PNL per la qual s’instava el Govern a fer un pla

d’infraestructures, en això estam, en això estam per tal

d’intentar donar una resposta real a les necessitats que té el

sistema escolar de les Illes Balears i concretament tenim clar

que les illes d’Eivissa i Formentera tenen un creixement

demogràfic escolar molt important. Per tant, estam una mica en

aquesta situació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la seva

conselleria encarrega un projecte concret, sí que té coneixement

per diverses bandes de la necessitat d’aquesta escola, no és ni

tant sols de la legislatura passada aquesta necessitat, ja hi era

d’abans.

Des de l’Ajuntament de Sant Josep s’ha demanat, com li dic

s’ha demanat des del Consell Escolar insular i des del Consell

Escolar municipal, per tant, vostè en tenen coneixement i pens

que... es va marcar com li dic...., al Consell Escolar insular

d’Eivissa es va marcar com a una prioritat per a aquesta nova

legislatura i el que sí li demanaria és que a part de treballar amb

l’informe de les infraestructures, que em sembla molt bé i que

realment és necessari, per favor, tengui en compte aquesta

necessitat perquè si no, el problema se’l trobarà vostè, o sigui,

el dia que tengui els alumnes sense poder escolaritzar-los el

problema el tendrà vostè perquè és qui governa ara.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí Xavier March i Cerdà):

No, problemes en tenim molts, en tenim molts d’educació

i a més són problemes que tenim i que realment intentam

resoldre d’una forma dialogada, d’una forma seriosa, d’una

forma rigorosa.

Miri, a la Delegació Territorial d’Eivissa i Formentera no

hi havia cap delegat de l’IBISEC, a partir de la setmana que ve

hi haurà un delegat de l’IBISEC per tal de veure, per tal

d’analitzar quina és la realitat educativa d’Eivissa i Formentera,

per tant, nosaltres som conscients de quines són les necessitats

d’escolarització d’Eivissa i Formentera. Enguany, sense donar

més dades, hi ha 80 professors nous a Eivissa i Formentera i

això per donar resposta a aquesta necessitat d’escolarització.

Som conscient d’aquesta realitat d’Eivissa i Formentera, com

d’altres municipis que hi ha a les Illes Balears. 

Per tant, la nostra conselleria juntament amb l’IBISEC farà

un pla d’infraestructures a curt, a mig i a llarg termini que és el

que ha de fer un govern responsable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 6466/15, presentada pel

diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a recursos

destinats a la Delegació de Sanitat i Consum de l'illa

d'Eivissa, rectificada mitjançant l'escrit RGE núm.

6482/15.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 6466/15, rectificada mitjançant

l’escrit RGE núm. 6482/15, relativa a recursos destinats a la

Delegació de Sanitat i Consum de l’illa d’Eivissa, que formula

el Sr. Aitor Morrás i Alzugaray del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears. Té la paraula el Sr. Aitor Morrás i Alguzaray.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’augment de la pressió

poblacional i comercial que pateix l’illa d’Eivissa fa que les

obligacions d’inspecció i control sobre la salubritat

d’instalAlacions aquàtiques i piscines, aigua per al consum humà

i les corresponents instalAlacions d’hostaleria i comerç siguin

tasques que no es puguin desenvolupar amb eficiència a causa

de l’escassetat de personal de la Delegació de Sanitat i Consum

d’Eivissa. 

Aquesta mancança provoca que, de fet, no es pugui garantir

el compliment de la normativa en cadascuna d’aquestes

activitats, àrees o productes que es posen a la venda. Hi ha

baixes laborals de llarga durada que no són cobertes i tampoc

no es reposa el personal una vegada que alguna persona es

jubila, a més, patim d’un laboratori de salut pública que no

dóna a l’abast per realitzar tot el treball que competencialment

li correspon, un departament d’atenció als consumidors i

usuaris desbordat per les reclamacions i que davant la manca de

personal és materialment incapaç, ja no només de treure

endavant totes les reclamacions en un temps raonable, sinó

també d’atendre com es mereixen els usuaris que van a

presentar reclamacions.

Es dóna la paradoxa que quan un consumidor es dirigeix a

la delegació d’Eivissa a presentar una queixa si no hi va en dos

dies determinats de la setmana no pot presentar la reclamació,

ens trobam que la mateixa oficina d’atenció al consumidor

incompleix el dret que com a consumidors tenim els ciutadans

de ser atesos per l’Administració en horaris d’atenció al públic

i que la seva reclamació sigui registrada en el moment en què

el consumidor ho requereixi.

Es per això, Sra. Consellera: quins recursos té destinats el

Govern a les oficines de la Delegació de Sanitat i Consum a

l’illa d’Eivissa?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Bon dia, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com sap la

legislatura passada el Govern del PP va aplicar múltiples

retallades, en aquesta comunitat la despesa sanitària va

disminuir del 2010 al 2013 un 24%, dins aquesta retallada les

partides de salut pública, els professionals dels hospitals, els

professionals d’atenció primària, la salut pública i la recerca

són les partides que més han patit. La defensa dels consumidors

era inexistent, es va deixar en un racó i els programes de salut

pública es varen retallar en un 50%.

Nosaltres volem donar un impuls tant a la salut pública, la

seguretat ambiental, la seguretat alimentària, les vacunes, la

vigilància epidemiològica, la promoció de la salut i també

l’àrea de consum. Són múltiples els projectes i sabem que els

recursos són limitats. 

En aquests primers cent dies els dos directors generals han

visitat el centre per conèixer de primera mà les inquietuds dels

professionals i les necessitats tant del centre com dels usuaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. És clar que la responsabilitat no és

d’aquest govern i li preguem que sigui conscient, com ho és, de

les necessitats que pateix l’illa d’Eivissa respecte també a
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aquest tema, li preguem que prengui, que adopti les mesures

necessàries perquè a Eivissa tenguin una digna atenció als

consumidors.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi ha recursos a la Conselleria de

Salut que són compartits a les Illes Balears. Així passa amb els

inspectors de seguretat alimentària i de salut ambiental de

Menorca i d’Eivissa, que treballen de manera coordinada amb

Mallorca. També és el cas de la inspecció de consum, que en

situacions puntuals també es desplacen de Mallorca a les altres

illes. En aquesta àrea a principis de setembre es varen desplaçar

inspectors des de Mallorca per una campanya d’estiu a les

zones turístiques. Aquesta mateixa setmana tenim tres persones

de la Direcció General de Consum fent feina també a Eivissa

desplaçades des de Mallorca; hi seran fins dimecres.

Com moltes altres àrees de l’administració necessitam més

recursos, i de cara al futur pressupost els directors generals

estan analitzant quines són aquestes necessitats. En aquests 100

primers dies el que estam fent és assegurar la millor atenció

amb els recursos que tenim. I què estam fent? Idò hem millorat

l’atenció telemàtica, hem creat un compte de Twitter disponible

per als ciutadans per poder resoldre dubtes; també que es

puguin completar les reclamacions de manera telemàtica,

d’aquesta forma no s’han de desplaçar a les oficines. S’envien

inspectors de reforç des de Mallorca per realitzar inspeccions

puntuals; durant aquest 2015 s’ha programat el desplaçament

de cinc inspectors, l’any 2014 no se’n va desplaçar cap. 

Sabem que són petites passes, però són exemples de

millores que no hi eren, i que proven també que tenim voluntat

política i ara hem de prioritzar. Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 6467/15, presentada pel

diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a energies fòssils a M enorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE 6467/15, relativa a energies

fòssils a Menorca, que formula el diputat Sr. David Martínez i

Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la

paraula el diputat Sr. David Martínez i Pablo.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats i

diputades, treballadors i treballadores del Parlament i resta de

públic assistent, només tenim un planeta terra, i si continuam al

ritme d’explotació dels recursos naturals dels darrers anys no

deixarem res de profit a les següents generacions, i, encara més

evident, només tenim una illa de Menorca. El planeta i l’illa

tenen un límit i l’estem assolint molt ràpid.

Menorca és la joia de la corona de les Balears, Reserva de

la Biosfera, i se suposa que ha de donar exemple en

sostenibilitat i medi ambient. Seria un suïcidi colAlectiu apostar

per tirar endavant projectes que impulsin energies no

renovables i contaminants que no tindran contínuament en el

temps, o sigui, no seran sostenibles. Diversos factors

econòmics i sociopolítics estan provocant una forta especulació

en el sector energètic, que continuarà a mitjan termini, que

provocarà que els consumidors pagarem cada vegada més cars

el gas i l’electricitat. No volem que aquesta especulació es

traslladi a interessos particulars que facin més pobres les

famílies que no poden fer front a la despesa energètica. 

És molt preocupant que a Menorca hi hagi una forta

dependència dels derivats del petroli i una escassa contribució

a les energies renovables, segons l’observatori socioambiental

OBSAM. Per tot això li demanem, Sr. Conseller, quins són els

plans de futur del Govern de les Illes Balears sobre la

producció d’energia a Menorca mitjançant combustibles fòssils

contaminants. Moltes gràcies.

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. Diputat, vull assenyalar-li en

primer lloc que, bé, portant-li una miqueta la contrària l’opinió

d’aquesta conselleria és que som quatre illes i per tant tenim

quatre joies, però si parlam de la de Menorca en concret li diré

que la proposta de la conselleria en matèria de previsió

energètica en combustibles fòssils és intentar buscar la fórmula

d’anar donant passes per substituir aquest tipus de producció

per les renovables. L’objectiu és que a llarg termini puguem

deixar de tenir la dependència d’aquests combustibles fòssils

per tenir el més a prop possible del cent per cent de producció

per via de renovables. Això s’ha de fer a totes les illes, i sense

cap dubte Menorca, per les seves peculiaritats, ha de ser una

illa clau en aquest programa i en aqueixa proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies. Bé, aquest interès que té el Govern és...,

està molt bé, però li record que estem obligats, com que som

membres de la Unió Europea, a reduir en cinc anys un 20% les

emissions d’efecte hivernacle respecte dels nivells de 1990, i a

obtenir un 20% de producció energètica a partir de renovables.

2A Menorca s’han augmentat un 40% aquestes emissions de CO

el 2014 segons l’OBSAM. Per això hauríem de reduir fins a un

60% d’ací a cinc anys per assolir aquest objectiu. A més la

producció d’energia renovable a Menorca s’ha estancat en el

3,5% en els darrers cinc anys.

Bé, estem molt lluny d’assolir els objectius marcats per la

Unió Europea, i encara ho estarem més amb la implantació de

Gas Natural a Menorca, ens sembla. ApelAlem a la
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responsabilitat de l’actual govern en el medi ambient i la

sostenibilitat, i que procedeixi a aturar..., bé, aturar o fer el

possible per minimitzar aquesta implantació d’energies no

renovables tant a Menorca com a la resta d’illes, ja que està en

aquest cas, i que ja és a temps d’afavorir, per suposat, energies

renovables i comprometre’s amb el que va signar a l’acord de

governabilitat d’acords pel canvi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Juan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, estam d’acord, estam

d’acord que hem de buscar la fórmula perquè sigui una realitat

aqueixa producció a partir de renovables, però també estarà

d’acord amb mi que resulta impossible fent així o en qüestió

d’una setmana per l’altra deixar de tenir la dependència dels

combustibles fòssils per passar al cent per cent de renovables.

Jo per això, quan li deia que tenim la necessitat de fer un

trànsit, és que també hem de tenir la consciència que dins

aquests materials de combustibles fòssils hi ha diferents graus

de contaminació, i si hem de buscar aquest trànsit sempre serà

millor buscar una producció mitjançant el combustible menys

contaminant dins aquests fòssil, que és el gas, sense cap dubte,

i deixar de dependre del gasoil o del carbó en el seu cas;

aqueixa és la idea.

Però nosaltres lluitarem perquè com més aviat arribi el més

a prop possible del cent per cent de producció en renovables,

i per això ja hem començat a donar passes. Estam treballant en

fórmules de foment de l’autoconsum, estam treballant en un pla

que ens permeti també d’alguna manera implantar més

instalAlacions fotovoltaiques sobre cobertes, per posar un

exemple; i estam treballant en projectes de renovables adaptats

a la circumstància de cada territori. I tot això ho farem també

amb un nou pla director sectorial energètic que ha d’estar

realment adaptat a les necessitats que tenim ara i no

sobredimensionat amb qüestions que amb plantejaments de

futur no són realistes.

Per això li dic que treballarem i hem d’intentar arribar als

objectius que tenim marcats. Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 6475/15, presentada per la

diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a concert de serveis socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE 6475/15, relativa a concert de serveis

socials, que formula la diputada Sra. Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la

diputada Sr. Sandra Fernández i Herranz.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. La pasada legislatura este

parlamento aprobó por unanimidad de todos los grupos

parlamentarios la modificación de la Ley de servicios sociales

para permitir el concierto social. También se aprobó el decreto

que regulaba las condiciones necesarias para permitir el

concierto social en los diferentes servicios, un decreto que se

consensuó al máximo también con el tercer sector. Y ahora lo

que nos toca y toca a las administraciones es desarrollar este

modelo de concertación social en los servicios y programas

sociales.

En los diferentes programas electorales de los partidos que

forman el gobierno, que dan apoyo a este gobierno, nos

encontramos con diferentes propuestas: en el caso del Partido

Socialista no hace ninguna referencia a la concertación social;

en el caso de Podemos tampoco hace referencia explícita, pero

sí que aparece que garantizará la contratación pública en

materia de servicios sociales para que sea sólo con entidades

sociales sin ánimo de lucro o empresas de inserción, algo que

a día de hoy no permite la normativa en materia de

contratación; y sin embargo sí que en el programa del grupo

MÉS sí que aparece que garantizarán mediante la concertación

social la continuidad de diferentes programas o servicios

sociales, mencionando solamente algunos.

Sin embargo en el acuerdo de gobernabilidad no

encontramos ninguna mención específica a la concertación de

los servicios sociales. Aún así no nos cabe duda que con la

unanimidad que había en este parlamento y evidentemente con

el tercer sector sí que van a impulsar la concertación social. Por

eso, Sra. Consellera, nos gustaría que nos concretase qué

servicios o programas sociales tiene previsto concertar este

gobierno.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sra. Fernández, la veritat és que ja és la segona vegada que

em fa una pregunta, es refereix sempre als programes electorals

dels partits de l’esquerra; m’encanta, a veure si la inspiren i li

podem influir positivament. 

Miri, tots els de la cartera de serveis socials, tots els de la

cartera de serveis socials exceptuant la UTS, que és la Unitat de

Treball Social bàsica, que no s’ha de concertar sinó que ha de

ser caràcter exclusivament públic. Aquesta és la nostra voluntat

durant tota aquesta legislatura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. Sra. Consellera, aunque le parezca raro, en

este caso, nuestros programas electorales, el de MÉS y el del

Partido Popular, coinciden porque también llevamos la

concertación social de los servicios sociales. Simplemente le

hacíamos esta pregunta porque en su acuerdo de gobernabilidad

no hacían ninguna mención expresa a este punto, sin embargo,

evidentemente, nos tendrá a su lado para desarrollar la

concertación social, como así nos comprometimos todos en este

parlamento y así, evidentemente, lo lleva el Partido Popular.

Tenga en cuenta que ahora están gobernando ustedes y que los

ciudadanos les han votado en base a sus propuestas electorales,

también nos hubiese gustado que nos hubiesen votado, al

menos mayoritariamente a nosotros, pero ustedes tienen ahora

la responsabilidad de gobernar. Así que no le extrañe que le

pregunte por los compromisos que adquirieron ustedes delante

de los ciudadanos.

En cualquier caso, Sra. Consellera, tendrá a su lado al

Partido Popular en todo lo que sea la concertación social.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Sra. Fernández, la cartera de serveis

socials que vostès derogaven any rere any a través de la Llei de

pressuposts, serà la base de la concertació, i així ens estalviam

un decret, com que la cartera de serveis socials ja és un decret

ens estalviam un decret. A partir de febrer podrem concertar

amb totes les entitats, especialment un colAlectiu que vostè l'ha

treballat i ho sap, és el colAlectiu de persones amb diagnòstic de

salut mental.

El nostre objectiu és que entre gener i febrer de l’any que ve

ja es comenci a concertar a través d’aquesta cartera que vostès

any rere any varen derogar i que no l’han utilitzada mai per

poder promocionar els serveis socials de la nostra comunitat

autònoma. A la Llei de pressuposts d’enguany hi haurà tot el

contrari del que vostès feien, que vostès derogaven els serveis

posposant el seu funcionament. Nosaltres a través de la Llei de

pressuposts el que farem serà accelerar-los, i això ens facilitarà

que a partir de gener i de febrer puguem començar a concertar.

No només concertarem durant tota la legislatura prioritzant

les persones amb diagnòstic de salut mental sinó també pisos

d’emancipació, que vostès no tenien concertats, els programes

d’integració social de diferents temes o diferents

circumstàncies, l’atenció primerenca, tot el tema de residències,

tot el tema d’habitatge tutelat, tot el tema d’habitatge autònom,

tots els centres ocupacionals. 

Confiam que durant tota la legislatura hi hagi un canvi

qualitatiu i quantitatiu radical en els temes de la concertació,

però li dic, a través d’aquesta cartera que vostès derogaven any

rere any per a nosaltres serà l’eix central de la concertació.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 6477/15, presentada per la

diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a càrrecs directius de

l'Hospital de Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta. Atès que no hi ha la diputada que la fa,

decau.

I.8) Pregunta RGE núm. 6474/15, presentada pel

diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a relacions entre el Govern de les Illes

Balears i els consells insulars.

Passam a la vuitena, RGE núm. 6474/15, relativa a

relacions entre el Govern de les Illes Balears i els consells

insulars, 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. Sr. Conseller de Presidencia, es de todos conocidos

los deseos de la Sra. Presidenta del Govern y del Partido

Socialista en general de implantar en España un modelo

federal. En el debate de investidura hizo mención, pero además

también hizo referencia a implantar en Baleares un federalismo

interior. 

Recientemente, en una comparecencia ante los medios de

comunicación también de la Sra. Presidenta con motivo de la

Conferencia de Presidentes, de una forma clara dijo que quería

impulsar la implantación de este federalismo interior en las

relaciones del Govern con los consejos insulars.

Más recientemente en el seno de la Comisión de Asuntos

Institucionales el Sr. Xico Tarrés dijo concretamente, y abro

comillas, “esta comunidad federal que todos queremos”, lo dijo

refiriéndose a la comunidad autónoma. Es decir, en menos de

cien días este gobierno ha hecho referencia a impulsar el

denominado federalismo insular de una forma recurrente.

Por lo tanto, Sr. Conseller, la pregunta es la siguiente, ¿en

qué consiste y cómo piensa el Govern impulsar ese federalismo

interior anunciado por la Sra. Presidenta?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veig, Sr. Gómez, que ja ha

interioritzat el nostre discurs, i això que encara no duim cent

dies de govern, per tant, crec que anam per bon camí. 

Sí, Sr. Gómez, volem enfortir les relacions amb els consells

insulars. Com ho farem? Idò, miri, ho farem des de la lleialtat,

el diàleg i la disponibilitat de la feina conjunta. Ho farem des

del reconeixement i el respecte a la singularitat de cada un dels

pobles que conformen les illes de Mallorca, de Menorca,

d’Eivissa i de Formentera. Ho farem des de la voluntat

d’aprofundir en el desenvolupament estatutari mitjançant?, idò

miri, mitjançant una nova llei de consells insulars, mitjançant

la revisió de les competències transferides i de les pendents de

transferir. Ho farem des de l’impuls de la constitució de la

Comissió General de Consells Insulars. Ho farem amb la

creació de comissions sectorials, al marge de la Conferència de

Presidents. Ho farem des del reconeixement de l’especificitat

institucional de l’Ajuntament i del Consell de Formentera. 

I també, per suposat, volem enfortir les relacions amb els

consells insulars des de la convicció que aquest és el vertader

camí per imprimir a tots els consells, per imprimir, per implicar

tots els consells insulars en la construcció i en la consolidació

de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo lo que le pedía, Sr.

Conseller, es en qué consiste ese federalismo insular tan

recurrente, tanto por parte de la Sra. Presidenta como por

distintos miembros de esa bancada. Y manifiestamente usted no

me ha contestado. Yo confío en que cuando vuelva a hacer uso

de la palabra me conteste a lo que se le ha planteado y no a lo

que usted quiere contestar. 

En cualquier caso, sí que he de decirle que en un estado

democrático y de derecho, como el nuestro, en el que existe el

imperio de la ley si queremos modificar o cambiar el modelo de

Estado lo que hay que hacer es intentar articular mayorías

suficientes en el lugar adecuado e intentar cambiarlo, y además

hay que hacerlo por los cauces que establece nuestro

ordenamiento jurídico; pero que mientras eso no suceda lo que

procede es aplicar la ley, y en estos momentos nuestras

relaciones institucionales con los consells son las que

establecen nuestro Estatuto de Autonomía y las leyes.

Supongo que la Sra. Presidenta, como mira mucho y con

cierta simpatía hacia Cataluña, ya que Maragall tuvo su

federalismo asimétrico, ella quiere tener su federalismo

interior, pero yo le recomendaría que con lo que está cayendo,

Sr. Conseller, se dediquen a trabajar, a gobernar pensando en

los ciudadanos y no a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, su tiempo se ha agotado.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig, Sr. Gómez, que ha

interioritzat el nostre discurs, però no ha estat capaç de

comprendre’l, tal vegada perquè no comprèn el que representa

la lleialtat, la colAlaboració, la singularitat, el respecte entre

institucions. 

Mirin, la legislatura passada no va ser una bona legislatura

per als consells insulars, vostè va arribar i va decidir suprimir

tots els convenis que hi havia en matèria de promoció turística

amb els consells insulars, i els consells ja no varen poder fer

promoció turística. Vostè va arribar i va decidir suprimir tots

els convenis que hi havia en matèria de transport per carretera,

i va resultar que els consells insulars ara donen un dèficit

deficitari en matèria de transport per carretera. Vostè va arribar

i no va moure un dit per les inversions estatutàries que estaven

compromeses als consells insulars, parlam de l’edifici Antoni

Catany, parlam de S’Enclusa, parlam del ParcBit, parlam de les

zones turístiques d’Eivissa, i vostè no va moure res. I encara

continua sense entendre-ho.

Fixi’s, Sr. Gómez, si vostè va fer poca cosa que la

Conferència de Presidents quan la va convocar ho va fer a

partir d’un mandat d’aquest parlament perquè vàrem haver de

dur a debat el que suposava el fet que el Govern ni tan sols es

preocupàs de convocar la Conferència de Presidents.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 6476/15, presentada pel

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a regulació del lloguer de

vacances.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 6476/15, relativa a regulació

del lloguer de vacances, que formula el diputat Sr. Álvaro

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

el diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, hace escasamente

unos días salió una noticia, parece que por declaraciones de

otro conseller del equipo de Gobierno, en la cual se decía que

aquellos propietarios de viviendas que sólo alquilaran en

temporada de verano posiblemente recibirían algún tipo de

penalización por no tener alquiladas las viviendas todo el año.

Ustedes parece que tienen una fijación extraña en cuanto a lo

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506476


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 10 / 6 d'octubre de 2015 315

 

que tiene que hacer cada uno con su vivienda, ustedes son los

que quieren decidir si tiene que estar ocupada o no tiene que

estar ocupada. 

A nosotros esto nos preocupa y nos preocupa

fundamentalmente por dos motivos, el primero, porque ustedes

están entrando en un tema en el que no tienen que entrar, si

ustedes consideran que faltan viviendas, lo que tienen que hacer

como responsables del Gobierno es poner en marcha programas

para que se puedan hacer más viviendas. Y sobre todo por lo

que luego seguramente discutiremos, el tema de la ecotasa.

Ustedes siguen sin regular, o al menos a día de hoy parece que

no está regulada, o al menos hay una improvisación, porque no

sabemos qué se hará en materia de alquiler vacacional. Si es

cierto que se va a penalizar a aquellas personas que no alquilen

en los meses de invierno. 

Nos gustaría saber si han iniciado esta tramitación, esa

normativa en alquiler vacacional y en qué sentido irá, porque

desde luego dos consellers están hablando de temas distintos de

una materia que es preocupante en estos momentos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

E L S R . V ICEPRESID EN T  I CO N S E LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, Sr. Diputat, no hi ha cap penalització prevista per ara en

cap cas per a aquests habitatges.

En relació al lloguer de vacances, vostè sap perfectament

que està regulat a la Llei turística i en el reglament que

desenvolupa aquesta Llei turística. També sap perfectament que

aquesta regulació es refereix únicament i exclusivament a

habitatges unifamiliars. Per tant, en aquest moment des del

Govern, d’acord als acords de governabilitat signats, treballam

per regular el lloguer d’habitatges turístics de vacances, en

aquest cas en plurifamiliars els requisits, les condicions i les

garanties que hauria de tenir. 

Evidentment quan hi hagi una regulació, es posarà a debat.

De moment ja ens hem reunit amb tot el sector turístic,

ajuntaments i consells insulars per rebre quines són les seves

impressions sobre aquesta qüestió i quan estigui regulat, com

dic, s’iniciaran les oportunes tramitacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bueno una cosa queda clara,

usted desautoriza al conseller Boned, porque evidentemente no

hay penalización y parece, por lo que usted ha dicho, que no

tienen intención de que la haya a haber. En cualquier caso, Sr.

Barceló, Sr. Vicepresidente, usted dijo en declaraciones suyas

que no se regularía la ecotasa hasta no tener regulado el

alquiler vacacional, que no es poca cosa, porque el 40% de las

pernoctaciones se realizan en viviendas que nada tienen que ver

con los hoteles. Y usted hoy está diciendo que sí, que están

hablando, que cuando haya algo ya se hablará, o ya se vendrá

aquí a preparar una normativa. Pero en cualquier caso ustedes

sí ya tienen la fijación de poner en marcha la ecotasa.

Yo vuelvo a insistir otra vez, convendría primero que se

pongan de acuerdo, me da la sensación de que en el Gobierno

no hay mucha comunicación, supongo que tiene que ver con la

relación de los partidos, pero en cualquier caso en estos temas

convendría que hablaran lo justo y necesario, porque si no,

están generando una tensión innecesaria y sobre todo unas

dudas a propietarios que no saben muy bien a qué atenerse.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

E L S R . V ICEPRESID EN T  I CO NSE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, no es preocupi, el Sr. Boned i jo anam perfectament

coordinats i no hi ha cap desautorització, li ho puc ben

assegurar.

Miri, la realitat és que a les Illes Balears en aquests

moments hi ha aproximadament unes 68.000 places oficialment

de lloguer de vacances, això són més d’11.000 habitatges.

Només a Mallorca les dades oficials són 8.391 habitatges i

51.839 places. Tots sabem que aquesta no és la realitat, això

són aquelles persones que s’han donat d’alta. La realitat és una

altra molt diferent. Per tant, el Govern allò que vol és posar

ordre aquí, però ho vol fer amb consens i per això -com dic-

estam parlant amb tots i cada un dels consells insulars, no ens

volem precipitar, volem fer les coses ben fetes, que tots i cada

un dels ajuntaments diguin quines són les seves necessitats.

I quant al tema de l’impost turístic, no es preocupi, l’impost

turístic quan surti, preveurà efectivament que el lloguer de

vacances pagui, el que estigui regulat fins en aquell moment i

el que pugui estar regulat en el futur. No es preocupi perquè ho

tenim ben present, no hi ha cap improvisació. Una altra cosa és

que vulguem fer les coses ben fetes i evidentment que els

ritmes els posi el Govern, no els posarà vostè evidentment que

per això és a l’oposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.10) Pregunta RGE núm. 6452/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a decret de protecció de la posidònia

oceànica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 6452/15, relativa a decret de

protecció de la posidònia oceànica, que formula la diputada

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

paraula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia. La presència de la

posidònia oceànica a les Illes Balears es conforma amb

extenses praderies que constitueixen l’ecosistema marí més

extens i que en el cas de les nostres illes suposa 1.000

quilòmetres quadrats que es troben entre 0 i 30 metres de

fondària. Per aquesta raó l’any 99 la UNESCO va declarar

Patrimoni Mundial de la Humanitat el bé mixt Eivissa

Biodiversitat i Cultura i que ja recull d’alguna el caràcter

excepcional d’aquestes praderies a les Illes Pitiüses, però de la

mateixa manera que ho hagués pogut fer a la resta de Balears.

El Govern al llarg dels anys ha realitzat diverses actuacions,

algunes d’elles que valor molt positivament, en el 2002 va crear

la Xarxa de vigilància de la posidònia oceànica, que depèn

teòricament de la Direcció General de Pesca; l’any 2005 va

engegar i va aconseguir amb fons europeus, el projecte Balears

Life Posidònia, que va evidentment suposar un abans i un

després, sobretot en la consciència que tenen els ciutadans i

ciutadanes sobre la importància de les praderies de posidònia

oceànica; i l’any 2013 es va crear el servei d’assistència en el

fondeig, que en el cas de l’illa de Formentera ha suposat una

millora respecte de la vigilància ambiental sobre aquest hàbitat.

Així i tot, vostès saben que són clarament insuficients

aquestes mesures i que a la nostra comunitat no es compta amb

un projecte clar de conservació d’aquest hàbitat. Avui que

tendrem ocasió de parlar llarg i distès sobre senyeres i sobre

símbols, a mi m’agradaria dir que a les Illes Balears el que sí

que hauria de ser una vertadera senyera és la posidònia i fins

ara no ho ha estat, perquè no s’hi ha cregut suficientment,

perquè no s’hi han destinat prou recursos i perquè no ha estat

un objecte prioritari de conservació. I això és important perquè

crec que hem de fer autocrítica i no ens hem de vanagloriar de

les actuacions fetes perquè, tot i que són bones, són clarament

insuficients.

La passada legislatura la CAIB va estar a punt de rebre una

sanció de la Unió Europea per l’incompliment de les mesures

de conservació sobre aquest hàbitat. I la veritat és que el

Govern de les Illes Balears ha vist sempre la protecció de la

posidònia com un problema, un problema econòmic, no hi ha

prou recursos; un problema per tenir prou mitjans de vigilància

i un problema perquè tampoc no s’hi han destinat els recursos

suficients.

Dit això, a mi m’agradaria posar l’accent sobre les

oportunitats que genera la conservació d’aquestes praderies. I

el Govern fa poques setmanes ha anunciat que té intenció

d’aprovar un decret de protecció de les praderies de posidònia.

Per tant, en atenció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. TUR I RIBAS:

...m’agradaria que m’expliquessin en què consistirà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicens Vidal i Matas):

Bon dia a tothom. Diputats i diputades, Sílvia. La veritat és

que compartesc la teva opinió, la posidònia és un dels tresors

menys valorats que tenim en aquesta terra. Aquesta legislatura

ha de ser la legislatura de la mar, de l’aigua. Creim que tenim

els instruments per fer front a aquest repte d’assumir la gestió.

És a dir, a ningú no se li passaria pel cap, fa molts d’anys que

es va fer el Decret d’alzinars, on es protegien els nostres

boscos. Aquests boscos, l’alzina que s’ha explotat

històricament per a carboneig, s’han fet molts de projectes i

tothom ho ha tengut interioritzat, perquè els alzinars es veuen,

són a les nostres muntanyes, a la nostra estimada Serra de

Tramuntana, però potser cap a la mar no hi hem mirat i hem de

girar els ulls i hem de mirar cap a la mar. 

Aquesta legislatura hem de convertir aquests boscos

submarins, que no es veuen, posar-los en valor. Crec que s’ha

fet una gran consciència social, ja no parlam de l’alga que ens

molesta a la platja, sinó que parlam de posidònia. Ja no parlam

d’aquesta “brutor”, sinó que parlam d’un ésser viu.

Per tant, acollirem en base a la Llei de patrimoni natural i

biodiversitat, que tracta la la posidònia com una espècia

amenaçada, haurem de fer els instruments de gestió i

conservació mitjançant un pla. A les zones LIC el farem a

través dels plans de gestió dels LIC i on no sigui LIC haurem

de fer un decret, un decret que regularà els seus usos,

aprofitaments i la protecció de les seves amenaces i els seus

perills. Evidentment, per tant, gestionarem la posidònia viva, és

a dir, la posidònia dins la mar, però també la posidònia a les

nostres costes. 

Per tant, com dic, aquesta legislatura serà la legislatura de

la mar i si serà la legislatura de la mar, serà la legislatura de la

posidònia.

Moltes gràcies.
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I.11) Pregunta RGE núm. 6471/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a diferències entre renda

mínima i renda bàsica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 6471/15, relativa a diferències

entre renda mínima i renda bàsica, que formula la diputada Sra.

Olga Ballester i Nebot del Grup Parlamentari Mixt. Té la

paraula la diputada Sra. Olga Ballester i Nebot.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la renta básica,

aquello que explican como una gran idea de su programa,

resulta que ya existe y se llama renta mínima. La renta mínima

gestionada por los consells, es una ayuda regulada por decreto

en 2001, que no sólo se trata de una prestación económica a

personas o a núcleos familiares, sino que además va

acompañada obligatoriamente de una prestación técnica,

ajustada a las necesidades del destinatario, con planes o bien de

inserción laboral, formación o búsqueda de trabajo, o bien de

reinserción social y laboral, dependiendo de las necesidades del

destinatario, por ejemplo si la persona tiene otros problemas

como puedan ser diversas adiciones.

Ustedes ahora comentan que extraer un perfil de persona

para su renta básica y que la va a gestionar el Govern. Y nos

preguntamos, ¿qué requisitos son necesarios para acceder a la

renta mínima y a la renta básica respectivamente?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies Presidenta. La renda mínima d’inserció va néixer

amb el primer pacte de progrés. És una renda lligada a una

situació de problemàtica d’integració social o integració

laboral. Des de l’any 99, quan es va començar a fer la renda

mínima, les polítiques neoliberals allò que han aconseguit és

reduir a la mínima expressió allò que és un treball fix, reduir tot

el tema de la xarxa de petita i mitjana empresa, tant industrial

com comercial, reduir la protecció de l’atur i amb una reforma

laboral que ha aconseguit reduir els sous i una desprotecció al

treball, per tant, als treballadors, i que un treball fix comença

a ser una espècie en extinció.

Tot això fa que moltes famílies, moltíssimes famílies, no

tenen cap problema d’inserció laboral, ni d’inserció social,

l’únic que no tenen és un treball cada mes que els garanteixi les

seves necessitats bàsiques. A aquestes famílies va dirigida la

renda social. La renda mínima era per a persones que tenien

problemes d’inserció social i d’inserció laboral. En aquest

moment tenim a la nostra comunitat autònoma una borsa tan

grossa de famílies que estan inserides socialment, que tenen

capacitat de feina i l’únic que no tenen és un treball que els

garanteixi uns ingressos econòmics per garantir les seves

necessitats socials. A això va dirigida la renda social. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Bueno, Sra. Consellera, realmente no me he aclarado

mucho. O sea, efectivamente va a haber dos rentas sociales, una

mínima y una básica. Según tengo entendido entonces, la renta

básica no va a ir acompañada de un acompañamiento laboral.

Yo creo realmente que toda la renta que se dé a un ciudadano,

lo que quiere este ciudadano es que tenga un acompañamiento

laboral o de formación para entrar en el mundo laboral, eso es

lo que quieren, no quieren una limosna.

Segundo, usted entonces dice que no la van a llevar los

consells sino el Govern. Vamos a ver, si ya hay toda una

organización de funcionarios, despachos, datos interconectados

entre ayuntamientos, consells, entidades sociales de formación,

Conselleria de Trabajo, Sanidad, Educación, todos trabajando

en coordinación para estas personas, para llevar a cabo la renta

mínima, no entendemos porque ahora usted dice que su renta

básica la va a llevar el Govern. Es decir, ¿van a montar otra

estructura de gestión, pero dependiente sólo del Govern? Está

generando una duplicidad en una gestión que es la misma y por

lo tanto, están duplicando el gasto público. ¿No sería mejor

optimizar la administración para que el presupuesto revierta lo

más posible en los ciudadanos y no en la gestión?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I

COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Sra. Ballester, deu ser l’única que no

entén la diferència, perquè he parlat amb totes les federacions

d’entitats que lluiten contra la pobresa, he parlat amb tot el

tercer sector, he parlat amb els sindicats, he parlat amb moltes

organitzacions polítiques i entenen perfectament la diferència

entre una renda mínima, que progressivament diuen que ha de

desaparèixer, progressivament, i una renda social que és

absolutament diferent. L’objecte és absolutament diferent.

La societat des de l’any 99 ha canviat radicalment. Tenim

una situació de famílies que no tenen ingressos per cobrir les

seves necessitats bàsiques, que no tenen un problema

d’alcoholisme, que no tenen un problema d’inserció social ni

laboral i és que no tenen feina. Sra. Ballester, molts dels seus

votants demanaran renda social. Confio que en el seu procés

d’implantació ens trobem per millorar-la i no perquè s’hi

oposin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.12) Pregunta RGE núm. 6481/15, presentada pel

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

traspàs de competències.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 6481/15, relativa a traspàs de

competències, que formula el diputat Josep Melià i Ques del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS. Té la paraula el diputat Sr. Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Seguit

seguit sentim veus, grups, associacions, partits que criden al

compliment de la llei i es posen el principi d’igualtat a la boca.

I nosaltres, en el compliment de la llei i en el principi

d’igualtat, voldríem que es desenvolupàs una llei, que és la llei

institucional bàsica de les Illes Balears que és l’Estatut

d’Autonomia, que el 2007 va ser reformat i que va fer un bot

endavant en el sostre competencial que pretenem tenir com a

comunitat autònoma.

Com que aquesta qüestió ens preocupa i com que volem que

el Govern sigui ambiciós en la negociació i en l’assoliment

d’aquest autogovern que l’Estatut reconeix, li volem demanar

com està tot aquest procés de traspàs, de negociació d’aquestes

competències que tenim pendents? Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies. Sr. Diputat, Sr. Melià, tenim efectivament

moltes coses pendents, tal vegada massa negocis pendents amb

el Govern de l’Estat, n’hi citaré alguns. 

Tenim damunt la taula o tenim plantejat la necessitat de la

revisió del sistema de finançament, per incrementar les

aportacions. Tenim pendent un nou règim especial per a

Balears, per compensar els costos derivats de la insularitat.

Tenim pendent garantir el conjunt de les inversions estatutàries

abans que no es perdin. Tenim pendent la revisió de la

declaració de servei públic per aconseguir una tarifa plana de

30 euros. Tenim pendent la cogestió aeroportuària dels

aeroports de les Illes Balears amb l’objectiu de poder participar

directament en la gestió i en les polítiques dels aeroports.

Tot açò són coses que tenim pendents i per a la gran

majoria, la legislació actual ens avala en les nostres

reclamacions. I totes elles són fonamentals i aquí hi ha també

evidentment un paquet de competències pendents de transferir,

que per a nosaltres també són importants i que necessitam

dosificar a l’hora de prioritzar les actuacions, però que

evidentment totes elles seran plantejades en el seu moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenim pendents competències

d’immigració, tenim pendents competències en domini públic

marítimoterrestre, tenim pendent competències en justícia, en

policia, en seguretat privada. Tenim pendents moltíssimes

coses que no són menors, que són essencials per a les Illes

Balears. 

I per això nosaltres li volem demanar concreció, que ens

digui si hi ha solAlicitat la convocatòria de la Comissió Mixta,

si han començat a fer feina en la valoració d’aquestes

competències, si tenen un projecte concret per intentar assolir

aquestes competències i que d’una vegada per totes arribin a les

Illes Balears, perquè de 2007 a 2015 ja han passat vuit anys,

vuit anys d’incompliment de la llei, tots aquests que parlen tant

de la llei. Incompliment de la llei, idò a nosaltres que el que

primer ens preocupa són les Illes Balears, a veure si d’una

vegada per totes aconseguim que això sigui una realitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies. Sr. Melià, aquesta comunitat està plena

d’exemples de transferències que han arribat a la nostra

comunitat i que malauradament ho han fet en unes pèssimes

condicions. Tal vegada un exemple d’aquestes pugui ser la

mateixa sanitat. Allà on resulta que en el seu moment el

president Aznar va forçar que aquestes competències arribessin

a les comunitats autònomes, mal dotades i açò suposa, entre

altres qüestions, i explica un dels problemes estructurals que

tenim en matèria econòmica. Tot el compliment d’aquesta

legislació és bàsic i és fonamental, amb una premissa prèvia, i

és que venguin dotades amb els recursos suficients com per

garantir açò.

En justícia, no a la legislatura passada, perquè sabem que

no es va fer res, a l’anterior es va fer molta feina en aquest

sentit. I què és fonamental? És fonamental que arribin els

recursos suficients per poder-la exercir. Presumir de

competència de justícia, per després tenir els problemes que hi

pugui haver com a conseqüència d’un dèficit econòmic,

evidentment és un mal plantejament.

Tenim unes eleccions convocades, dia 20 de desembre i

amb un govern de l’Estat que pràcticament està en funcions. La

reflexió que nosaltres havíem fet era que açò serà una qüestió

que s’abordarà amb el nou govern, perquè no resoldrem res en

dos mesos i supòs que en açò coincideix amb nosaltres.

A partir d’aquí, què cercarem? Cercarem com hem fet fins

ara, una idea d’acord conjunt, on hi pugui haver un front comú
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entre totes les forces que hi ha representades aquí, per tal de fer

una estratègia que pugui fer possible evidentment desenvolupar

aquesta legislació que deia vostè i incrementar les

competències, sempre ben dotades.

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 6484/15, presentada pel

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

regulació del tot inclòs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 6484/15, relativa a regulació

del tot inclòs, 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:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt

Hble. Presidenta del Govern, està acabant una temporada

turística, tenim els nostres veïnats del nord d’Àfrica en una

situació molt complexa i molt difícil que els fa molt difícil

poder desenvolupar la seva activitat turística, cosa que

voldríem que s’arreglàs el més prest millor, per la pau.

L’altra qüestió és que això ens ha duit una feina a balquena,

hi ha una oferta, que nosaltres no deim que tota sigui dolenta,

hi ha tot inclòs que creim que és bo, hi ha una oferta de tot

inclòs que creim que necessita regular, pensam que no tan sols

regular l’oferta, sinó també regular el producte.

Ara que acaba la temporada demanam a la presidenta: pensa

el Govern que vostè presideix regular l’oferta de tot inclòs?

Moltíssimes 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. Gràcies, Sr. Font, per la seva

pregunta que planteja un debat interessant sobre el model de

turisme que volem i sobre quin tipus de turista ens agradaria

més que vingués a aquesta comunitat autònoma, sense rebutjar

sens dubte -com vostè explicava- tota una sèrie de productes

turístics que existeixen i que tenen una certa demanda en

aquestes illes.

Coincidirem, crec, amb vostè i amb el seu grup parlamentari

que nosaltres com a Govern ens interessa molt estimular un

tipus de turista que vengui, que tengui un allotjament a les Illes

Balears, però que pugui llogar un cotxe de rent a car, que

pugui passejar-se pels pobles de les diferents illes, que pugui

consumir a un restaurant, que pugui anar a sopar, que pugui, en

definitiva, repartir la seva riquesa o la seva despesa turística en

el màxim nombre possible de ciutadans i ciutadanes d’aquestes

illes que tenen dret a beneficiar-se dels 13,5 milions de turistes

que visiten la nostra comunitat autònoma. 

Per això som conscients que hi ha tot un seguit de producte

turístic que és molt demandat pels majoristes de viatges i que

per tant existeix lligat al tot inclòs, alguns són de bona qualitat

i, per tant, són necessaris i crec que és evident que perviuran en

aquesta comunitat autònoma, d’altres en els quals treballam des

de la Conselleria de Turisme són aquells lligats a la manca de

qualitat i aquells turismes, molts d’ells també lligats al consum

excessiu de l’alcohol que és el que la Conselleria de Turisme

està estudiant per poder regular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Presidenta del Govern, ens sembla bé, però pensam que ara és

el moment, és a dir, si pot ser no hauríem d’arribar a la pròxima

temporada sense un mínim de control damunt aquest tema i que

la gent sàpiga cap on va el camí.

Avui ja fins i tot el tot inclòs s’està traslladant a l’oferta

complementària, s’està... ara ja surt de l’hotel o de l’apartament

i s’està traslladant a l’oferta complementària, bars que

ofereixen de les vuit a les deu per 12 euros beure a balquena.

Molts dels problemes que passen amb l’alcohol, que passen

dins els establiments i fora dels establiments no passarien si

realment no passassin coses com que es serveixi vostè mateix

el self service, girar els grifons cap a fora de les barres on la

gent pugui carregar alcohol i beguda tota la que li doni la gana.

Això no pot ser, això s’està carregant tota l’oferta

complementària i de passada és una imatge que crec que no és

la imatge de qualitat de les Illes Balears, per la qual cosa... ha

de saber que també passen altres coses, que gent que contracta

un hotel que no és tot inclòs a la seva oferta de la seva pàgina

web quan telefonen i diuen “vull reservar”, diuen “però vostès

no ho tenen tot inclòs, però no es preocupi, pagarà un

suplement, quan arribi aquí el pagarà”, quan arriben allà que no

és tot inclòs l’oferta d’aquesta pàgina web d’aquest hotel,

després paga un plus de 10 o 15 euros i ja té el tot inclòs. Això

no pot ser, no podem exigir a l’oferta complementària que

s’adapti quan nosaltres mateixos permetem que hi hagi una

competència ilAlegal que està matant aquesta oferta

complementària.

Per això a nosaltres ens agradaria -i vaig acabant perquè

veig que no queda temps- que el tema del self service, el

control de qualitat, el tema que no hi hagi un control de

l’alcohol, el registre, ens agradaria un registre d’hotels de tot

inclòs, totes aquestes coses... i sobretot que no es faci bandera

de l’alcohol en segons quines zones, ens ajudaria molt de cara

a un futur i l’oferta complementària sortiria guanyant...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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. Sr. Font, anam per la mateixa línia,

aquesta setmana complirem cent dies de govern, aquest govern

que va començar a caminar a partir de les eleccions de dia 24

de maig, cent dies que han estat intensos per redreçar moltes

coses, primer la pau social a les escoles, rescat de la ciutadania,

retornar la targeta sanitària i evidentment hi ha una qüestió que

és bàsica per a tots nosaltres que és el motor econòmic

d’aquesta comunitat autònoma, que és el turisme i volem que

continuï sent el turisme i sabem que hi ha moltíssimes

qüestions, abans parlàvem del lloguer de vacances, ara parlam

del tot inclòs, que afecten o que poden afectar, que poden

malmetre una indústria turística de qualitat que és la que volem,

crec que en això estaríem d’acord, tots els grups parlamentaris.

Per tant, el que s’està fent des de la Conselleria de Turisme

és, primer, treballar des del diàleg i de l’acord, avaluar i fer una

diagnosi de la situació que ens trobat i és cert que hi ha llacunes

normatives quant al tot inclòs en el que és la Llei general

turística i quant al reglament. Des de la Conselleria de Turisme

es vol reglamentar el tot inclòs. 

Per tant, estam fent feina en aquesta línia en base a la

qualitat exigible als establiments que ofereixin el tot inclòs i

estudiam la prohibició del self service d’alcohol i això ho

volem fer, però s’ha d’estudiar jurídicament la forma perquè

sigui absolutament viable, i quant als registres també d’hotels,

em deia el vicepresident, que el tenim a la Conselleria de

Turisme, en definitiva anam per aquesta línia de treball i

esperem que la temporada que ve ja sigui una realitat aquesta

regulació.

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 6468/15, presentada per la

diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a joves emigrats

per causes econòmiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 6468/15, relativa a joves

emigrats per causes econòmiques, que formula la diputada Sra.

Laura Camargo i Fernández del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears. Té la paraula la diputada Sra. Laura Camargo i

Fernández.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, la diàspora dels

nostres joves illencs per motiu d’aquesta nefasta gestió de les

polítiques neoliberals que ens han convertit en un protectorat

d’Europa, és una de les qüestions que més ens preocupa i que

constitueix per a nosaltres un punt que s’hauria de solucionar

durant aquesta legislatura. 

No ens podem permetre la inacció davant el fet, un fet que

afecta centenars de milers de joves a tot l’Estat espanyol, i que

segons dades del Consejo de la Juventud de España a les

nostres illes en el període 2009-2013 afecta 5.046 joves, que

segurament és una xifra que ara mateix no representa la realitat

perquè hi haurà milers més de joves illencs que han partit de les

nostres illes per manca d’una feina digna. 

Són exiliats econòmics, fins i tot els podríem anomenar

refugiats per motius econòmics perquè també aquesta manca

de... de cercar-se la vida provoca l’exili, provoca que siguin

refugiats en altres països. 

Aquesta estafa que s’ha anomenat crisi s’ha portat per

endavant drets socials de tot tipus, condicions laborals dignes,

habitatges, dret a una educació de qualitat, a una sanitat de

qualitat, però també s’ha portat la nostra generació més

preparada per construir el futur en aquestes illes. Jo he vist

molts d’alumnes meus que han hagut de partir per aquest motiu

i pens que és una qüestió que no podem deixar de banda.

Per això demanem: quines mesures pensa prendre el Govern

per intentar el retorn dels més de 5.000 joves que s’han vist

obligats a emigrar per causes econòmiques en el període 2009-

2013?

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. Sra. Camargo, estic segura que

vostè i jo tenim l’objectiu clar, prioritari del rescat de la

ciutadania i així ho signàrem als acords de governabilitat que

ha fet possible el Govern que tenc l’honor de presidir, crec que

vostè des del seu escó i nosaltres des de l’executiu estam

treballant per fer-ho possible.

Som ben conscients de la situació dels joves que varen ser

un dels grans sectors afectats per les retallades i l’austeritat. Jo

també em vaig poder reunir amb el representant del Consejo de

la Juventud de España i les dades són molt clares: 3 de cada 10

joves en aquesta comunitat autònoma, només 3 de cada 10 està

emancipat, un 44,4% d’atur juvenil i 5.046 joves, a què vostè

feia referència, han emigrat des de les illes i segur que vostè i

jo coincidim que no ha estat per un pla de mobilitat exterior

com deia la ministra Fátima Bañez, sinó per la manca

d’oportunitats que s’han donat a les Illes Balears per les

polítiques que va fer el Partit Popular. 
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Per tant, aquest govern des del minut u treballa en una línia

-diríem- a llarg, a mig i a curt termini que és com hem de

treballar amb els joves. 

A llarg termini, ajustant el model econòmic que tenim per

poder crear llocs de treball molt més sostenibles i sostinguts i

apostant per la innovació i l’economia del coneixement, aposta

per l’educació i la formació, aposta pel diàleg i per això la

consellera Camps ja ha tornat tirar endavant el Consell de la

Joventut de les Illes Balears perquè els joves participin de les

decisions polítiques, aposta per l’habitatge públic i aposta per

les polítiques actives d’ocupació, aquest gran conjunt de

mesures les prenem amb decisió, amb força i amb fermesa en

aquests cent dies de govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, és molt necessari

que al final d’aquesta legislatura això sigui, més que una

promesa, una realitat perquè el que estam veient, el que estam

vivint ara mateix és veritablement una vergonya, aquestes

dades que vostè ha donat parlen per si mateixes, aquestes xifres

d’atur juvenil que també afecten les nostres illes crec que és

una de les qüestions a les quals s’hauria de posar solució el més

prest possible. 

És una vergonya en realitat que les generacions que avui

podrien aixecar un projecte de país, unes noves illes amb un

model econòmic molt més profitós, molt més modern, estiguin

sent la mà d’obra potentíssimament preparada, la millor mà

d’obra intelAlectualment preparada des de fa moltes generacions

i treballin en altres països en lloc de treballar aquí per a

nosaltres, per construir un futur millor.

Per això volem que tornin, volem que aquest eslògan de

juventud sin futuro, que deia sin casa, sin curro, sin pensión

pero sin miedo es transformi en un “amb casa, amb feina, amb

futur i sense por”.

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. Estam treballant en totes aquestes

facetes. En 100 dies hem demostrat ja algunes coses molt

potents, i m’estendré una miqueta més en la política laboral. El

conseller Iago Negueruela ha explicat en moltes ocasions la

necessitat de fer front a la precarietat laboral que pateixen els

ciutadans d’aquestes illes i d’una forma molt especial els joves;

per això estam reactivant el SOIB i les polítiques actives

d’ocupació. 

Vull fer referència a una cosa que em pareix una

indecència; des del 2014 teníem fons per a garantia social que

l’anterior govern va ser incapaç d’executar, i per tant hem

perdut o hem estat a punt de perdre 4,5 milions d’euros de fons

de garantia juvenil i 5.000 joves han hagut d’emigrar perquè

aquí no hi havia possibilitat d’un lloc de treball. Per això al

llarg d’aquesta setmana anunciarem mesures pactades entre els

agents socials i empresarials d’aquestes illes per fer front a

polítiques de xoc per a majors de 45 anys i per als joves, i

abans que acabi el 2015 haurem publicat aquestes ajudes del

fons de garantia juvenil, perquè aquest govern sí que aposta

d’una forma clara per les polítiques actives d’ocupació, sí que

aposta d’una forma clara per la igualtat d’oportunitats...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

...i sí que aposta d’una forma clara pels joves. Moltes gràcies,

Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 6480/15, presentada per la

diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a increment de la pressió

fiscal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 6480/15, relativa a increment de

la pressió fiscal, que formula la diputada Sra. Margarita

Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

la diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, en

manco de cent dies vostès tornen als millors anys del pacte de

progrés: grans eslògans però grans paràlisis, grans somnis i

somriures però grans rectificacions; grans conceptes com el

diàleg però imposicions que enfaden tothom: funcionaris,

sanitaris, docents, socis de govern, els que s’enfaden de veres

i els s’enfaden a mitges, majoristes de viatges o premsa

estrangera, organitzacions sindicals i empresarials. Tothom

enfadat.

Per això li volem demanar com creu que beneficiarà a les

famílies i a les empreses de les Balears aquest increment de

pressió fiscal, aquesta brutal apujada d’imposts que vostès

pretenen aplicar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, segurament vostè i

jo no veim la realitat de la mateixa manera. Aquesta pregunta

que em fa de la pressió fiscal crec que se l’hauria de fer vostè

mateixa, al govern Bauzá, al govern Rajoy, que varen ser els

governs i venim d’una legislatura on més va augmentar la

pressió fiscal de la història d’aquesta comunitat autònoma, amb

un problema greu. Aquestes famílies i empreses de què vostè

parla deuen ser les mateixes a les quals varen apujar l’IVA, que

els varen apujar l’IRPF, que els varen apujar l’impost de la

benzina, els varen apujar totes les taxes i els imposts possibles.

M’imagín jo, Sra. Prohens, que són les mateixes famílies, però,

deia, amb un problema greu: vostès varen apujar la pressió

fiscal a les classes mitjanes i treballadores, que són les que van

pagar la factura de la crisi econòmica, i alhora amb retallades

enormes de serveis públics i de drets als ciutadans d’aquesta

comunitat autònoma.

Què farem nosaltres? Evidentment fer una qüestió que és

necessària: primer de tot, un front per aconseguir més ingressos

en aquesta comunitat autònoma davant el Govern d’Espanya;

no sé on són vostès en aquest debat, nosaltres sempre hem estat

allà mateix. Després hem de fer una política fiscal molt més

justa i per tant molt més progressiva, que pagui més qui més té,

crec que és de justícia social redistribuir molt millor la riquesa

generada; i posam un impost turístic perquè el paguin els

turistes precisament per no carregar més sobre les esquenes

dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma; i perseguir els

defraudadors fiscals. Aquesta és la nostra recepta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sra. Armengol, ja veig que vostè creu adequat que en aquest

temps de recuperació econòmica que vostè ha heretat vol

incrementar l’impost de successions i donacions a fi de recaptar

ni més ni manco que un 65% més del que s’havia recaptat

enguany, un impost de successions i donacions que va a l’arrel

de les famílies. Com ho pensa fer?, pensa incrementar l’1% de

transmissions de pares a fills?, o pensa incrementar el tipus

d’oncles o nebots?, que malgrat que el Partit Popular el baixàs

la mateixa directora de l’ATIB diu que són un tipus de

donacions i successions que moltes no es poden assumir. 

Vostè ataca les famílies de les Illes Balears, són vostès i no

uns altres els que ofegaran les famílies de les Illes Balears;

vostè ataca aquelles famílies que hereten allò que pares i

padrins varen comprar i varen lluitar amb molt d’esforç. I a

més, tot i les constants desautoritzacions, vostè també pretén

posar un impost a aquelles famílies que tenen un habitatge per

poder llogar els mesos d’estiu; això no són classes altes, Sra.

Armengol. No s’engani, no engani més els ciutadans de les

Balears dient que vol fer de Robin Hood, vostè ataca les

famílies mitjanes, les classes treballadores i totes les persones

ciutadanes de les Illes Balears.

Com pensa, passant l’accent de patrimoni de 800.000 a

700.000 euros (...), com pensa recaptar 20 milions d’euros més,

un 44% més per a enguany? O bé ens amaga alguna cosa o

inflen les xifres de recaptació. Segur que recaptaran 50 milions

d’euros més amb l’ecotaxa?, no eren 90?, o serà també això

com allò dels ports, aeroports, allò dels residents, que també va

desautoritzar la setmana passada la consellera Cladera al seu

vicepresident? Quin gran engany, això de l’ecotaxa 2.0.

Sra. Armengol, no caigui en les mateixes errades del passat,

reconegui que té una herència de 65 milions d’euros més

d’ingressos que no estaven pressupostats gràcies al bon ritme

de la nostra economia; no caigui en el desastre, no caigui en la

recessió, en l’atur, les desigualtats a què ens van dur els dos

pactes de progrés...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...(...), dir mentides sí que ja...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(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, li ho resumiré

fàcil. El que no farem és aprovar una llei d’imposts verds,

marejar per dins el Parlament durant un any i després no acabar

aprovant res perquè no sabem cap a on hem d’anar, que és una

de les qüestions que vostè va fer i vostès varen aprovar. 

(Alguns aplaudiments)

Ens han deixat uns comptes públics absolutament

malmesos, Sra. Prohens, aquesta és la realitat, amb una situació

complicada. Hem de fer un pressupost per a l’any 2016 amb un

0,3% de dèficit. Vostès durant quatre anys varen ser incapaços

de defensar els interessos de les Illes Balears. Ara hi ha un

govern que planta cara al Govern d’Espanya, que ha anat al

Consell de Política Fiscal i Financera a dir que no estam

d’acord amb aquesta política cap a les Illes Balears. Per tant,

objectiu 1: aconseguir més finançament, més recursos i més

inversions, que és al que ens hem dedicat durant aquests cent

dies amb prioritats absoluta. Quant a fiscalitat, que pagui més

qui més té, és de justícia, Sra. Prohens, i ho podrem discutir en

els pressuposts de l’any 2016 i vostè veurà d’on vénen els

ingressos. Perseguir els defraudadors, no amnistiar-los, que és

la seva política. I que paguin una miqueta els turistes en

solidaritat amb una destinació turística com la que tots volem.
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I fer-ho des del diàleg, Sra. Prohens. Avui morirà un símbol

de la prepotència i de la imposició. On seran vostès, senyors

del Partit Popular?, on seran davant aquestes qüestions? Moltes

gràcies, Sra. Presidenta.

II InterpelAlació RGE núm. 5448/15, presentada pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política

de nomenament d'alts càrrecs i responsables d'empreses

públiques del Govern, rectificada amb l'escrit RGE núm.

5486.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

InterpelAlació RGE 5448/15, presentada pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a política de nomenament d’alts

càrrecs i responsables d’empreses públiques del Govern,

rectificada amb l’escrit RGE núm. 5486/15.

En nom del Grup Parlamentari Podem Illes Balears intervé

la Sra. Montserrat Seijas. Té la paraula.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras diputadas, señores

diputados, trabajadores y trabajadoras de la cámara y resto de

personas que están ahora mismo en ella, “que el exalcalde de

Mahón era socio minoritario con un 25% de esa empresa que

compró la parcela nueva, sí, ¿y qué?, ¿hay algo ilegal?”;

Francisco Fernández Terrés, gerente de SITIBSA, 30 de

septiembre, en comparecencia en comisión de Asuntos

Institucionales. Con esta contundente declaración del Sr.

Fernández Terrés el pasado 30 de septiembre no necesitaríamos

ni un solo dato más. 

No se trata hoy de hacer ningún juicio paralelo; los casos

Vilarrubí o Estribor ya fueron judicializados en su día, y en

mayor o en menor medida fueron esclarecidos por la justicia.

Ante el reto continuado que nos hace el Sr. Fernández Terrés

de que lo denunciemos ante los tribunales debemos decir que

sabemos perfectamente que cualquier acto ilícito que pudiera

haber cometido en su anterior etapa de gestor político estaría

prescrito por el derecho penal, habida cuenta el tiempo

transcurrido. Pero lo que no ha prescrito ha sido su

responsabilidad política. Las actuaciones que tuvo en su día,

que refrendó ante este parlamento en su última comparecencia

en comisión y que previamente había mostrado ante Podem

cuando cuestionamos por primera vez su nombramiento, ponen

de manifiesto la falta de idoneidad para desempeñar cargo

público alguno por el Sr. Fernández Terrés. 

En ese encuentro previo, el Sr. Fernández Terrés, nos

manifiesta que debido a nuestra insistente oposición tendría que

verse obligado a justificar su idoneidad ante el Parlamento, y

así se arreglaría todo. Curioso que el mismo Sr. Fernández

Terrés ya nos adelante que el Parlamento pinta poco en su caso,

lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es tan importante el futuro

laboral del Sr. Fernández Terrés para el PSIB como para poner

en riesgo su acuerdo de Gobierno con Podem? ¿por qué el

PSIB defiende su nombramiento contra viento y marea? ¿por

qué afirma el Sr. Fernández Terrés con esa seguridad y

altanería que no va a ser cesado? Está de más afirmar que nos

gustaría seguir pensando que las sesiones parlamentarias tienen

alguna función.

Lo que queremos conseguir con esta interpelación es

establecer cuál es la exigencia ética de este gobierno, un

gobierno producto de unos acuerdos por el cambio en los

cuales se establece la regeneración política como un pilar

fundamental para articular ese cambio. La responsabilidad

política no es sinónimo de responsabilidad penal o, incluso, en

términos generales de responsabilidad jurídica. Si fuese así no

tendríamos que hacer ningún esfuerzo en la escena política, tan

solo nos quedaría esperar las resoluciones judiciales oportunas.

Para hacer un paralelismo, y que todos y todas las presentes

me entiendan, ¿podríamos pensar que Unión Mallorquina tuvo

grandes estándares éticos?, casi seguro que todos los presentes

responderían con un no rotundo, y sin embargo recordemos que

sus políticos solo dejaron sus cargos al tener que entrar en

prisión y disolverse penalmente el partido, siendo hasta ese

momento Unión Mallorquina el protagonista estelar de la

política balear, decidiendo quién debía gobernar en estas islas

y quien no. 

Diputados y diputadas, Sr. Pons, exijámonos más, le

recuerdo que nosotros somos Podemos y pedimos un plus

continuo de ética política. Creo que ustedes son conscientes de

la exigencia de la ciudadanía, y esa exigencia es clara al

respecto, la responsabilidad política va mucho más allá y la

política de nombramientos de este gobierno, permítame decirle,

ha desoído ya en demasiadas ocasiones el mandato dado por la

ciudadanía el pasado mayo. La responsabilidad política

consiste en responder por no haber vigilado o no haber puesto

medidas que asegurasen la seguridad del patrimonio público.

Permítame citar de nuevo al mismo Sr. Fernández Terrés,

que el exalcalde de Mahón era socio minoritario, 25% de esa

empresa que compró la parcela nueva, “sí, ¿y qué?” Estas

fueron sus palabras, la del gerente de SITIBSA. Sólo alguien

que ha llevado las riendas durante doce años en una concejalía

de Urbanismo en la que se han producido delitos probados bajo

su responsabilidad podría interpelarnos de esa manera, sin

ruborizarse.

La equiparación de responsabilidad penal y política es un

signo claro de lo que nosotros llamamos “vieja política”, vieja

política es el “no recuerdo”, “no sabía” con los que tanto se

prodigó el Sr. Fernández Terrés en su comparecencia. Si “no

recuerdo” puede, en cierta manera, ser excusable por la

distancia de los hechos, el “no sabía” parece estar en el manual

del buen regidor de Urbanismo de la época de la burbuja.

Señores diputados, señoras diputadas, no podemos

renunciar a pedir que las regidorías de Urbanismo estén

ocupadas por personas que velen por la ética, áreas tan

sensibles a la corrupción. No podemos aceptar como normal

que se den situaciones como las recogidas en los casos

Vilarrubí y Estribor. Que nos diga el Sr. Fernández Terrés que

el caso Vilarrubí se destapó porque había arquitectos que le

tenían envidia al Sr. Vilarrubí y le denunciaron, que si no, no

nos hubiéramos enterado, y que eso es normal en la operativa

de un ayuntamiento, es bochornoso. El Sr. Fernández Terrés
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era su superior, su responsable político cuando estos hechos

estaban sucediendo.

Señoras diputadas, señores diputados, desde Podem no

estamos dispuestos a apoyar con nuestros votos este tipo de

normalidad en las instituciones, la vieja política son también las

puertas giratorias mediante las cuales aquellos que saben

situarse bien en las posiciones de salida tienen prácticamente

asegurado un sueldo de por vida en la administración o en las

empresas que trabajan con ellas. Recordemos a Felipe

González en Gas Natural, Elena Salgado en Endesa y este

mismo fin de semana Trinidad Jiménez ficha por Telefónica. 

Podemos no puede callar ante esa forma de corrupción

legalizada. En el caso que nos ocupa, el Sr. Terrés, ha pasado

de concejal de Urbanismo a trabajar como gerente de una

empresa de materiales de construcción para volver a la

administración pública como gerente del IBISEC, y así. El Sr.

Fernández Terrés no tuvo la diligencia de respondernos si había

contratado con el Ayuntamiento de Mahón cuando era gerente

de una empresa de materiales de construcción o si había

realizado contratos con el consultor que posteriormente le

contrata como gerente de la citada empresa cuando se convierte

en gerente de IBISEC o de darnos el nombre del constructor

para el que había trabajado. Falta de respuestas que, como

comprenderán, no aportan ninguna confianza en la ciudadanía.

Pero si hay algo que se encuentra en la quinta esencia de la

vieja política es pensar que la corrupción es tan solo un borrón

que ensucia la reputación política. No, señorías, la corrupción

y la sombra de corrupción invalidan la gestión política. Les cito

textualmente la frase que dirigió el Sr. Fernández Terrés al ex-

alcalde de Mahón que adquirió mediante una empresa tapadera

una parcela recalificada cuando todavía era el alcalde, “mira,

Borja, lo que has hecho nos ha venido fatal”. Vaya versión

mahonesa de “Luís, sé fuerte”.

El Sr. Fernández Terrés se escuda en que Borja Carreras no

fue sentenciado, pero el Sr. Vilarrubí sí, y el Sr. Fernández

Terrés era su superior y el responsable de vigilar sus

actuaciones, habla de él como un buen técnico que cometió un

error. No, señorías, un corrupto no es un buen técnico y un

delito no puede rebajarse a la categoría de simple error. 

Según el Sr. Fernández Terrés, el Sr. Vilarrubí era un buen

técnico porque miraba por la ciudadanía buscando todas las

posibilidades que permitiese la legislación para favorecer al

ciudadano, era un buen técnico porque amparándose en la

ambigüedad de la legislación permitía edificaciones que

superaban los volúmenes que fijaba de salida el Plan

urbanístico. ¿Estas ayudas eran sólo para los constructores

afines y para los que encargaban los proyectos que realizaba

dentro del ayuntamiento o para la ciudadanía en general?

La Real Academia Española nos explica que error es aquel

que está causado por una equivocación de buena fe, y

seguramente, sus señorías, estarán de acuerdo que en informar

favorablemente y en facilitar licencias a proyectos que él

mismo realizaba no se puede encontrar buena fe. 

Su política de nombramientos, Sr. Conseller, es un canto a

las viejas formas y contra la regeneración. El nombramiento

como asesor de un joven de 20 años sin formación ni

experiencia, una consejería matrimonial, el nombramiento

como asesor del hijo del vicepresidente del Parlamento y la

gota que colma el vaso, dar refugio en la gerencia de una

empresa pública a un político clásico del ladrillo. 

El PSOE, señorías, está en un centro de rehabilitación para

la ciudadanía y para Podemos, por eso no entramos en ese

gobierno, el PSOE ha actuado como el PP en tantas ocasiones,

es junto a Unió Democrática el único partido condenado por

financiación ilegal, ¡que se le va a hacer! El PP siempre ha

tenido más suerte con las sentencias judiciales, por lo menos

hasta ahora. 

El PSOE es aquel que ha defraudado tantas y tantas veces

a muchos de nosotros, es el que reformó la Constitución en una

tarde de verano, el que indultó a un banquero en su último

Consejo de Ministros y el mismo que abarató el despido y que

ha precarizado la vida de miles de ciudadanos. Se lo recuerdo

porque algunos de ustedes dicen que esto es pasado, pues si es

pasado demuéstrenlo con hechos, corten de raíz todo este tipo

de actuaciones, no es difícil, sólo hay que tener voluntad real de

cambio.

Para este cambio real y para hacer llegar a la ciudadanía

todas y cada una de las medidas de los acuerdos para el cambio

tendrán el apoyo incondicional de Podemos, sin fisuras. Para

apoyar nombramientos como los anteriormente citados, no

cuenten con el apoyo parlamentario de Podem ni con sus votos.

Son sus nombramientos, está en sus manos cambiarlos y en su

responsabilidad exclusiva mantenerlos.

Sr. Conseller, señores diputados, señoras diputadas, no lo

hagan por Podemos, que por nosotros no sea, que lo sea por sus

votantes que no quieren una nueva decepción. La ciudadanía

espera todavía que cambien y confían en que nosotros les

exijamos que lo hagan, pero sin su ayuda eso no será posible.

Señorías, Sr. Conseller, cumplan lo prometido en su

discurso de investidura y empecemos a poner sentido a este

gobierno.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula el representant del

Govern el Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Què duim, Sra. Seijas? Quasi

anam cap a la quarantena d’anys de democràcia, quaranta anys

de comunitat autònoma on hem vist passar per aquest govern,

hem vist molts de governs diferents en aquesta comunitat

autònoma, plantejaments diferents d’ideologies diferents, i crec

que, sense cap por a equivocar-me, li puc afirmar que mai cap

altre govern com el que dirigeix en aquesta comunitat



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 10 / 6 d'octubre de 2015 325

 

autònoma no ha vetllat tant per fer de la transparència en la

presa de decisions a l’hora de seleccionar els perfils i de la

idoneïtat de les persones elegides per ocupar els alts càrrecs,

referents principals a l’hora de conformar un nou govern.

Idoneïtat i transparència.

Tenen vostès, a l’igual que qualsevol altre ciutadà, tota la

informació al seu abast i tota la capacitat per contrastar-la, i

això no havia succeït mai. Hem fet pública tota l’estructura del

Govern i tota l’estructura del sector públic instrumental. Saben

tots els alts càrrecs que hi ha, on es troben, què cobren i qui

són. Poden vostès veure el seu currículum, el que han fet, la

formació que tenen, és igual si és un director general, un gerent

d’una empresa pública o l’assessor d’una conselleria, tenen

vostès la informació de forma ordenada i detallada. I açò no

havia succeït mai. És més, tota aquesta informació, a més a

més, vostès i qualsevol ciutadà la tenen contrastada respecte de

l’estructura de la legislatura passada, i d’aquí en podríem treure

una conclusió molt clara, en aquesta legislatura hi ha una

estructura amb menys alts càrrecs i que costa menys que

l’estructura de la legislatura passada. A més, és gent més

preparada, més formada, més honesta que la de la legislatura

passada.

Li puc dir més, tots els membres del Consell de Govern han

comparegut ja davant aquest parlament acompanyats per les

persones que integren els seus equips per explicar amb detall

els seus plans de govern i l’estructura directiva de la seva

conselleria. Han pogut vostès formular-los allà totes les

qüestions que trobassin adients envers el seu equip i dels

motius de la seva selecció. 

Per si no hi hagués prou, els alts càrrecs ja han començat a

comparèixer a petició dels grups parlamentaris per demostrar

la seva idoneïtat. Així ho va fer, efectivament, el passat

dimecres el Sr. Fernández Terrés, al qual vostès li varen poder

fer totes les preguntes que varen voler. Llàstima que algunes de

les que fan aquí avui no les hi haguessin fet a ell. I d’aquella

compareixença si alguna cosa va quedar clara és la idoneïtat del

Sr. Fernández Terrés per ocupar el càrrec, per formació, per

formació, que no l’ha qüestionada, per experiència, que tampoc

no l’ha qüestionada, i per capacitat política, que tampoc no ha

qüestionat. Perquè li vull recordar que ningú no va qüestionar,

que ningú no va qüestionar ni la seva capacitat ni la seva

formació per desenvolupar les tasques encomanades. 

I per si no n'hi hagués prou, jo mateix, com a conseller de

Presidència, ja he comparegut en aquesta cambra per explicar

detalladament els nomenaments del Govern. Per cert, ho vaig

fer com a conseqüència d’una interpelAlació del Partit Popular,

que va donar fruit a una moció posterior, del debat del qual no

crec que ningú se senti massa orgullós. I avui torn a

comparèixer, torn a comparèixer per continuar debatent sobre

el que ja s’havia debatut massa vegades, quan tenen vostès tota

la informació, totes les explicacions sense que hi existeixi cap

element nou destacable, quan ho hem debatut prou vegades,

massa vegades, en les reunions de la comissió de seguiment, de

pacte.

Fa vostè referència a aquesta idea de la vella política i del

que representa tota aquesta idea de la gent que ja hi és, i ens diu

que hi ha gent que té vincles amb empreses constructores, que

n’ha tingut, que té no, que en va tenir. Jo li deman, i no hi ha

ningú que en qualque moment no hagi tengut qualque vincle

amb empreses constructores? Deman, ningú?

Ens diu vostè que a les institucions ve aquí la gent per

colAlocar-se i seguir de per vida, i jo li deman, i vol dir que no

hi ha ningú a cap govern dels que hi són tots presents on resulta

que gent que no ha sortit ocupa càrrecs de responsabilitats

executives? Ningú? I ens diu vostè que resulta que hi ha gent

aquí que són familiars i això i estan a institucions diferents, en

el Parlament a una banda, en el Govern a una altra, i jo li

deman, i vol dir que no hi ha familiars que estan a institucions

diferents també a tots els partits, sense excepció? Si açò és així,

si açò és així, si resulta que qui és aquí s’erigeix com a jutge a

l’hora d’assenyalar amb el dit qui és bo i qui és dolent també

aquests mateixos motius pels quals vostès critiquen resulta que

tal vegada també, si ens passam la mà pel pit i decidim ser i

posar el mateix llistó absolutament a tothom, podríem trobar

exemples. No em sembla, Sra. Seijas, que sigui massa honesta

aquesta idea de voler identificar el passat com un disbarat i com

una cosa mal feta i, en canvi, el que hi ha ara com una puresa

absoluta.

Vull insistir, ningú no ha estat capaç d’assenyalar cap fet

objectiu que qüestioni la idoneïtat de cap dels membres que

conformen l’estructura d’aquest govern. Aquest és un debat, en

certa manera, que està superat, que ja l’hem fet i que reiterar-lo,

tornar-lo a repetir de manera permanent a l’únic que ens porta

és al distanciament de la política, perquè la reiteració

d’arguments, la reiteració d’arguments sense proves ens du a

perdre tot valor en el debat i el que realment -i això

m’agradaria remarcar-ho-, el que realment és important és que

siguem capaços d’executar aquell canvi al qual ens vàrem

comprometre, que siguem capaços de fer possible tot allò que

vàrem signar en el debat d’investidura, a comprometre’ns. 

La gent espera que parlem dels seus problemes i de com

som capaços de solucionar-los, de com som capaços de

materialitzar el canvi que la gent tant ens demanava. Vostè,

Sra. Seijas, sap tan bé com jo què és el que hi havia la

legislatura passada, a la legislatura passada hi havia molta

indignació, hi havia molta indignació contra un govern que

llevava drets, que castigava els ciutadans i que acceptava

desigualtats, i a açò no ho hem d’oblidar perquè va ser un dels

detonants que va provocar el canvi. 

Basta recordar com es trobava l’educació, en feim un repàs?

Al llarg dels darrers anys es varen aniquilar els drets del

personal de l’ensenyament, es va deixar de contractar

professorat, es varen deixar de substituir les baixes per malaltia,

es varen augmentar les ràtios de l’alumnat/professorat i es va

inventar un TIL sense tenir recursos per fer-ho i menyspreant

a la vegada l’opinió i els advertiments de la mateixa

Universitat. No es va voler escoltar a ningú, el resultat va ser la

creació i l’enfortiment d’un conflicte amb tota la comunitat

educativa, amb tota la societat. 

I què hem fet? Al llarg d’aquests quasi cent dies, Sra.

Seijas, hem escoltat, hem dialogat, hem consensuat i hem

executat. Hi ha 374 professors més, hem enterrat el TIL, la Llei

de símbols avui quedarà enterrada, hem plantat cara a la

LOMQE i a les lleis que nosaltres podíem, hem incrementat la



326 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 10 / 6 d'octubre de 2015 

 

plantilla d’inspectors, hem substituït de forma immediata les

baixes del professorat, i tot açò ens permetrà reduir

progressivament la ràtio dels alumnes. Açò és el que preocupa

als ciutadans, açò és el que la gent ens demana i que voldria

que estiguéssim aquí debatent de manera permanent, com som

capaços d’augmentar la qualitat de vida dels ciutadans de les

Illes Balears. 

Parlam de salut? 1.400 professionals de la sanitat pública al

carrer la legislatura passada i la congelació de la contractació

de professionals, amb els centres de salut tancats els

capvespres, amb la desaparició d’hores extraordinàries als

metges que va tenir com a conseqüència l’increment de les

llistes d’espera, amb un pla d’ajustament a l’estiu a tots els

hospitals que va suposar el tancament de llits, amb el pagament

de 10 euros per la targeta sanitària, amb 20.000 persones sense

accés a la sanitat pública, amb l’increment en els copagaments

farmacèutics, i tot açò, tot açò va ser el que va moure i va

encendre aquesta idea d’indignació que els ciutadans vivien.

Aquesta sí va ser una herència enverinada, enverinada. I què ha

fet aquest govern? Què ha fet en aquests quasi cent dies? La

sanitat torna a ser universal. Hem començat a treballar per

reobrir els ambulatoris a partir de les tres del capvespre, hem

aconseguit unes millores en les condicions dels malalts de

Menorca, d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca. 

El Partit Popular es desespera quan sent açò, sap per què?

Perquè sap que açò és el que realment interessa als ciutadans de

les Balears, perquè sap que açò és el que realment hauríem

d’estar debatent aquí cada dia si de veritat ens volem preocupar

pels que els ciutadans ens demanen.

(Alguns aplaudiments) 

Acab ja. Miri, aquest govern, n’estic convençut d’açò,

aquest govern està impulsant un canvi que a poc a poc està

calant, que es materialitza en la millora dels serveis, que dóna

més oportunitats als que menys tenen, que ajuda els que més ho

necessiten perquè creu en la justícia social, en la igualtat

d’oportunitats i en la cohesió d’una societat vertebrada que vol

mirar el futur sense por. 

I sap què és el millor de tot? El millor de tot és que ho

estam fent possible i aquest és un mèrit colAlectiu, és el mèrit de

tots els que vàrem signar els acords de governabilitat, de tots

aquells que s’han compromès dins un govern a materialitzar-ho

i poder-ho fer possible. Tots i totes, gent preparada i formada,

gent honesta, progressista, que creu en un projecte de canvi i

que s'hi deixa la pell per aconseguir-ho. El més bo, el millor és

que el resultat d’aquests cent primers dies de feina, d’esforç,

d’ilAlusió evidencien que estam aconseguint tot allò que ens

vàrem marcar en els acords de governabilitat. Açò és el que

realment val, açò és pel que treballa cada dia el Govern, açò és

pel que treballam tots cada vegada que ens trobam, no ho

perdem de vista perquè açò és el que espera sobretot la

ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En torn de rèplica, la Sra. Seijas per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Sinceramente pensé que estaba en

otro debate ahora mismo, porque realmente sí estamos de

acuerdo con todas esas medidas que está llevando el Gobierno,

si no no hubiéramos firmado los acuerdos por el cambio;

apoyamos todos esos acuerdos que están recogidos en ese

documento, fundamentalmente porque están recogidas ahí el

70% de las reivindicaciones que estaban en nuestro programa.

Pero cuando usted..., bueno, una vez más se confirma lo que en

todas estas reuniones que usted ha enumerado que tuvimos

previas con el tema de los nombramientos, que estamos en dos

mundos diferentes y muy separados, porque lo que ustedes

consideran que es normal a nosotros no nos parece normal ni

años luz. Que una persona que haga este tipo de declaraciones

y que considere que es normal que es un error hacer proyectos

a los que se les da después licencia dentro del mismo

ayuntamiento y que..., eso para nosotros ya cuestiona cualquier

tipo de idoneidad. Ya no entramos a valorar si este señor tiene

cursos, si tiene formación adecuada al puesto que tiene que

representar y demás, ya es que no se puede mirar nada más, eso

ya incapacita a una persona para ser servidor público. 

Eso es lo que ustedes no entienden, y si es verdad que le

preocupa la ciudadanía, todo eso que usted ha comentado, pero

también le preocupa esa doble moralidad de que como el fin...,

parece como si..., ustedes hacen todas estas medidas que son

necesarias para el rescate ciudadano, entonces estas cuestiones

de los nombramientos no son importantes porque lo importante

es lo otro. No, los nombramientos también son importantes, Sr.

Pons, las formas también son importantes, la percepción que se

transmite a la ciudadanía de que el todo vale pues también es

importante, y eso lo están ustedes...

(Alguns aplaudiments)

...haciendo con los nombramientos que están poniendo una y

otra vez en el BOIB. Parece que es más fácil acertar.., si fuera

tan fácil acertar la Primitiva como el nombramiento que va a

salir en el BOIB dentro de dos semanas, pues vamos, éramos

todos millonarios ya. 

Eso es lo que repatea a la ciudadanía y lo que a muchos

funcionarios que están trabajando duro en la administración

también indigna, que aparezca el nombramiento de una persona

que no tiene nada que ver con el servicio, que no se ha mirado

los méritos de las personas que están presentándose al

concurso, y que es este señor porque es del partido que está

gobernando. Eso es lo que preocupa.

Entonces, bueno, seguimos en estos dos puntos que son

opuestos totalmente y aquí veo que no va a haber acuerdo. Hay

acuerdo en todo lo que hemos recogido en los acuerdos de

gobernabilidad y que están firmados, pero sinceramente en esta

forma de ver normales y correctos e idóneos los

nombramientos, en esto, Sr. Pons, no hay acuerdo.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. En torn de contrarèplica, el Sr.

Marc Pons per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Seijas, per la seva intervenció, i jo em

vull agafar a les paraules i a la reflexió que ha fet vostè amb la

idea que, en el fons les polítiques, els objectius, el que estam

aconseguint, hi estam tots d’acord, perquè crec que açò suposa

un exercici de responsabilitat i de maduresa a l’hora de fixar i

de ser molt conscients per a què hem de fer feina. Vostè, com

jo, que ens movem i anam molt a Menorca i que feim els

esforços per escoltar al màxim la ciutadania, quan parles amb

la gent saps perfectament què t’està demanant; et vénen a

veure, volen una reunió amb tu i te n’adones del que preocupa.

I els preocupen, eh?, tots els malalts que van i que vénen, i que

resulta que no tenen una resposta en aquests moments per part

del Govern autonòmic quant a les seves preocupacions en

matèria sanitària; els preocupa el transport aeri, que és

insofrible pel cost elevat que té; i tot açò, Sra. Seijas, tot açò és

el que crec que hem de tenir present en tot moment. 

Per tant agaf tota aquesta part d’aquí, l’agaf tota i me la faig

i ens la feim nostra, i els convidam..., els convidam no,

empenyem a seguir sumant tots junts per fer-ho possible. Hi pot

haver un desacord en alguna qüestió concreta com és un

nomenament en concret; ho puc entendre i ho puc respectar,

açò. El plantejament que nosaltres feim és que tinguem la

capacitat d’aplicar els mateixos criteris per a tothom, i que

tothom se’ls apliqui a ells mateixos, perquè si no llavors no

som tan honests com hauríem de ser; que aquesta doble moral

ens l’apliquem tots, i que l’apliquem tots i llavors cadascú

abans de fer cap acusació es pugui mirar i pugui interioritzar

quina és la situació de cada un, perquè si no també aleshores el

que faríem és que ens estaríem equivocant.

I hi ha gent formada i capacitada, que amb ulls d’ara, amb

ulls d’ara, de l’any 2015, decidim jutjar actuacions de fa vint

anys, i açò resulta que també hem de ser prou honests a l’hora

de valorar-ho en tots els aspectes. I aquí, conscients, i ho

repetesc, de la capacitat, de la idoneïtat, de la professionalitat,

que ningú no ha posat en qüestió, i també de la honestedat de

tots els membres que conformen aquest govern, nosaltres

avalam una estructura que està donant -i en açò coincidim tots-

que està donant els millors serveis als ciutadans. Els empenyem

a seguir discutint de polítiques, a seguir veient on ens estam

equivocant en matèria de polítiques que donen serveis als

ciutadans, i que ens asseiem i que tenguem la maduresa

sobretot de convertir aquest parlament en l’espai que la gent

espera, i és que parlem d’aquelles coses que els preocupen a

ells, i no aquelles confrontacions interessades que en tot cas hi

pot haver entre nosaltres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

III. Moció RGE núm. 6110/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en

matèria turística, derivada del debat de la InterpelAlació

RGE núm. 4308/15.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat i votació de la Moció RGE núm. 6110/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en

matèria turística, derivada del debat de la InterpelAlació RGE

núm. 4308/15.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la

moció, el Sr. Álvaro Gijón, per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Señoras y señores diputados y

Sr. Vicepresidente, antes de que se lleve a malinterpretar

nuestra propuesta quiero decir, como dije en mi última

intervención, que el Partido Popular está en contra de cualquier

impuesto que grave el turismo. Por tanto la presentación de esta

propuesta no significa que ya demos por hecho que no tenemos

otra cosa que hacer en referencia al tema de la ecotasa. Lo que

sí que es cierto es que no podemos negar que ustedes tienen la

mayoría y la determinación para aprobar este nuevo impuesto

y, bueno, ya que ustedes han tomado esa decisión al menos

vamos a intentar que en la medida de lo posible podamos

mejorar este impuestos.

Voy a intentar hacer un símil muy sencillo. Con esto no

quiero decir..., por poner un ejemplo, si usted fuera el

consejero delegado de una empresa -no pondré una marca de

refrescos, si no el Sr. Jarabo luego me dirá algo, ni quiero

simplificarlo, pero para que se entienda- si usted fuera

consejero delegado de una empresa, pongamos..., una empresa

que vende cualquier tipo de producto, yo voy a utilizar el

ejemplo de las pizzas, pero..., usted llega un día y le dice a su

presidenta ejecutiva que quiere aumentar el precio de ese

producto que ustedes están vendiendo. Si yo fuera la presidenta

lo primero que le preguntaría es si ha hecho algún tipo de

estudio que demuestre qué pasa si aumentamos el precio; eso

sería lo primero que yo le preguntaría, cosa que a día de hoy no

pueden decir que lo hayan hecho, lo cual de entrada sería algo

como para ya descartar la idea.

Lo segundo que le preguntaría sería si usted sabe si nuestra

competencia va a aumentar el precio del producto; en este caso

usted también le tendría que contestar a su presidenta “pues

mira, no, no van a aumentar el precio del producto, pero

nosotros tenemos un producto tan bueno, tan bueno, tan bueno

que da igual el precio que le pongamos”. Lo tercero que le

tendría que preguntar es “bueno, ¿vamos a aumentar el precio

del producto por algo en concreto?, ¿vamos a mejorar el

producto?”, y usted le tendría que decir “bueno, a corto plazo

no, pero a medio y largo plazo creo que sí, porque, mire,

necesitamos comprar un horno nuevo, necesitamos comprar

una cadena de montaje nueva, necesitamos invertir en plan de

marketing...”; y entonces le tendría que preguntar: “Bueno, ¿y

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506110
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504308
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cuánto vamos a subir el precio?”, y usted le diría “bueno,

vamos a subir poquito; para la pizza Premium un 2%, pero para

la básica un 17%”, y entonces alguien le tendría que decir que

el 60% de lo que usted vende es de ese producto estándard. Por

tanto está subiendo el precio un 17% sin añadirle nada al

producto. Nosotros consideramos que esto en una empresa

normal usted no podría seguir siendo el consejero delegado y

usted debería dar unos argumentos más convincentes para

poder subir el precio.

Yo creo que no son conscientes -el otro día lo intentaba

explicar- yo creo que no son conscientes de que aumentar el

precio por aumentar el precio no mejora nada; ustedes dicen

que con el precio van a mejorar; bueno, lo harán a posteriori,

es posible que lo hagan a posteriori, pero les vuelvo a hacer una

reflexión, ustedes están diciendo que van a recaudar unos 80

millones de euros, o 100 millones de euros, veía el otro día en

un medio de comunicación, pero, claro, es que las Islas

Baleares reciben 10.000 millones de ingresos procedentes del

turismo, por tanto, con una simplificación de una bajada del 1%

lo que ustedes recuperen en recaudación no compensará los

100 millones que se pierdan en ingresos en la comunidad, y eso

no es algo que sea descabellado, y a lo mejor ustedes tienen

razón, a lo mejor ustedes tienen razón, el problema es que no

sabemos si eso es así o no, y como mínimo lo normal sería

estudiar. No sé esa prisa que tienen de poner la ecotasa en

marcha sin haber hecho un estudio mínimo, un estudio básico.

Ustedes en el presupuesto de este año, para el próximo año,

ya están diciendo que van a recaudar 50 millones de euros por

la ecotasa. Eso no se lo cree nadie, ustedes no se lo creen,

porque si usted mismo dijo que sería poner en marcha para

mediados o finales de 2016 difícilmente pueden enganchar 50

millones..., pueden recaudar 50 millones de euros. Por tanto

algo no cuadra en esta cifra.

Lo segundo más importante es que volvemos, y hoy lo ha

refrendado con su contestación a una pregunta, el 40% de la

oferta sigue sin estar dentro de esta recaudación. Claro, si el

40% no lo va a pagar me da la sensación de que a ustedes lo

único que les interesa de esta ecotasa es recaudar el máximo

posible en el menor tiempo posible, independientemente de que

el 40% se vaya o se queda por fuera, porque tienen unas

necesidades urgentes de recaudación. 

La moción que presentamos es muy simple: hagan primero

un estudio de demanda, y háganlo con profesionales que sepan

de qué están hablando, porque de verdad no es tan

descabellado pensar que puede bajar la demanda. Ustedes

siempre ponen el ejemplo del resto de ciudades que lo tienen,

Amsterdam, Londres, Florencia, etc., pero ya les decía el otro

día que son productos completamente distintos, que se

comercializan en canales completamente distintos, y que,

insisto, a lo mejor tienen razón, a lo mejor tienen razón, a lo

mejor resulta que no baja la demanda, pero es que no lo

sabemos, es que nadie se ha molestado lo más mínimo en hacer

ese estudio, y no creo que sea tan descabellado pensar que

deberíamos tener como mínimo un estudio para decidir si...,

para tomar la decisión de si es correcta o no.

Lo segundo, como digo, y es lo que refleja la moción: antes

de hacer cualquier tipo de implantación de este impuesto

regulemos la oferta que no está reglada en estos momentos, que

no es poca, 40%. Si usted me dice ahora “no se preocupe

porque no se va a implantar la ecotasa hasta no tener regulado

el 40% de la oferta no reglada”, bueno, ya algo habremos

ganado, pero antes no ha contestado eso. Por tanto convendría

que también lo tuviéramos claro.

Y luego lo tercero y más importante: ¿por qué un ciudadano

de las Islas Baleares tiene que pagar un impuesto por alojarse

en un hotel?, ¿por qué? Es que no tiene ningún sentido.

Todavía podría pensar que si ustedes, dentro de su manera de

llevar a cabo estos temas dijeran “bueno, mire, el que se quiera

ir de vacaciones, como tiene dinero para permitirse las

vacaciones que pague”; bueno, es un argumento; pero ¿y

cuando no te vas de vacaciones?, ¿cuando tu obligación es irte,

por ejemplo la gente de Menorca o de Ibiza, o la de Mallorca

que se tiene que ir a Ibiza, por temas de trabajo o por temas

familiares, por qué tienes que pagar ese impuesto?, ¿por qué?

¿Cuál es la razón?, ¿cuál es el motivo? ¿Qué se está gravando

con este impuesto? Por tanto nosotros creemos que los

residentes en ningún caso tienen que pagarlo, en ningún caso.

Creo que es de sentido común. 

Me sorprende, por declaraciones que he visto en los medios

estos días, que el Grupo Podemos no va a aceptar ni siquiera

este tercer punto de que los residentes no paguen la ecostasa, lo

cual, bueno, tampoco tiene sentido, porque hace una semana

decían que no tenían que pagarla y hoy parece que ya dan por

hecho que sí que tienen que pagarla. Yo no sé si se dan cuenta

ustedes, pero antes escuchaba con atención a la Sra. Seijas, que

hablaba de la vieja política, y a mí me da la sensación de que

ustedes, con tal de no votar con el Partido Popular aunque sea

de sentido común lo que estamos proponiendo, no quieren

hacerlo, y eso es vieja política. Ustedes no se dan cuenta, pero

poco a poco cada día que pasa se están convirtiendo un poquito

más en casta. No pasa nada.

(Alguns aplaudiments)

No pasa nada, esto entra dentro de lo normal, y conforme

vaya pasando el tiempo...

Por tanto, miren, si ustedes le quitan toda la parte política

que le quieran quitar a esto y ven las propuestas que hemos

presentado, son propuestas de sentido común. Ustedes no me

podrán negar en ningún caso que no es obvio que antes de

poner en marcha un impuesto se haga un estudio de cómo va a

afectar ese impuesto, es una cuestión de sentido común.

Tampoco me podrán negar, si quitan todo el componente

político, que si no regulamos el cien por cien, es decir,

estamos..., con su medida lo que estamos haciendo es legalizar

el fraude, es decir, el 40% no lo pagarán simplemente porque

no nos vamos a preocupar de que lo paguen. Y, lo tercero, no

me negarán que es de sentido común que los residentes no

tengan que pagar este impuesto. 

Por tanto no sé si conseguiremos convencer al resto de los

grupos de esta cámara, seguramente no; nosotros insistiremos,

creemos que son medidas, como digo, de sentido común, y en

cualquier caso ustedes gobiernan, evidentemente, cada vez que

están diciendo “no se preocupen, no se preocupen, no se

preocupen”, cada vez me preocupo más, sinceramente, porque
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me da la sensación de que se va improvisando, y no pasa nada,

ustedes son los que están gobernando, evidentemente, son los

que tienen el derecho de hacerlo, pero en estos temas tampoco

pasa nada porque paremos un poco e intentemos ponernos de

acuerdo, y a lo mejor resulta, como digo, que ustedes tienen

razón, pero convendría que eso lo dijera alguien que sepa de

qué estamos hablando, y estamos hablando de un tema muy

sensible que es el turismo, que tiene una sensibilidad extrema

en cuanto al tema de los precios, sobre todo teniendo en cuenta,

como he dicho, que el 60% de la oferta que nosotros tenemos

a día de hoy es de 3 estrellas. Por tanto todo esto estaría muy

bien si a futuro pudiéramos tener una mejor oferta, pero a día

de hoy la que tenemos es la que es; por tanto si fuéramos

capaces de poner un poco de paz y de sosiego a lo mejor resulta

que conseguimos entre todos un producto que de verdad nos

podamos permitir subir los impuestos, como ustedes están

queriendo. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Álvaro Gijón.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca per

defensar l’esmena RGE núm. 6643/15, per un temps de deu

minuts, el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Ho han tornat a fer, senyores i

senyors del Partit Popular ho han tornat a fer. Van ser castigats

dia 24 de maig, entre altres coses, per ser tan evident que són

corretja de transmissió de determinats poders fàctics d’aquesta

terra, que ja arribava a lo cutre. Però ho han tornat a fer, i avui

ens duen una moció per tornar-nos fer saber que estan en

contra, per enèsima vegada, de l’impost turístic que prepara el

Govern, i ho fan en base a una moció amb tres punts ben bons

de desmuntar.

Punt número 1: fer un estudi de demanda. No els basta els

que ja interessadament estan fets, siguin de la Federació

Hotelera, o de la seva FAES, Exceltur, que diuen que serà una

autèntica catàstrofe?, no els basta amb això?, necessiten ara

encara guanyar temps per fer un altre estudi. Jo li dic, si el

Govern fes aquest estudi canviaria -i vostè ja ho ha negat amb

la seva intervenció, Sr. Gijón-, canviaria l’opinió del Partit

Popular apriorística, plena de prejudicis i profundament

neoliberal, ideològica com vostè mateix a reconegut sense

esmentar marques de cap tipus de producte sobre l’impost

turístic?, jo crec que no canviaria la seva opinió encara que

tenguéssim aquest estudi i que les seves conclusions fossin

positives. 

Saben quin estudi de demanda fa falta aquí?, la demanda

del sentit comú, que és la que varen votar els ciutadans i les

ciutadanes dia 24 de maig i per això ha presentat el nostre grup

una esmena d’addició a la seva moció que entenc per la seva

intervenció que, evidentment, no acceptarien, crear un impost

turístic més prest que tard, tal i com tenen altres destinacions

turístiques competidores amb l’objectiu de compensar

efectivament les externalitats mediambientals negatives

òbviament que hi ha sobre el territori així com reinvertir en la

innovació econòmica, en la modernització del model turístic

per assolir un turisme responsable i sostenible. Crec que a

aquestes alçades ja no fa falta tornar a haver de fer apologia del

que hauria de representar aquest impost turístic.

Anant a altres destinacions, vostè en la seva rèplica

esmenti’m una sola destinació a la qual vagi malament, sigui

Catalunya, Egipte passant per Montenegro a la qual li vagi

malament perquè tenen una taxa o un impost turístic, a aquells

que varen copiar el model balear que evidentment era molt

millorable.

Compensar les externalitats negatives del turisme damunt el

medi ambient, com no?, o sigui, vostès no són conscients

d’aquest debat social que hi ha sobre la saturació, que és un

problema no només ambiental, sinó que a més també pot

afectar el model econòmic i turístic. Sé que vostès pensen -com

ja ho varen afirmar i reafirmar en la passada legislatura- que el

nostre petroli és el turisme, jo els dic no, el nostre petroli és la

terra, si volen acabar de matar la gallina dels ous d’or vostès

veuran, nosaltres pensam en el present i pensam en el futur.

Reinvertir, sí, per què?, perquè els que havien de reinvertir

fins ara no ho han fet i perquè per aconseguir aquest turisme

responsable i sostenible amb el qual vostès se suposa que estan

d’acord fa falta que es reinverteixi i que els poders públics

facin alguna cosa perquè el mercat tot sol no ho arregla, el

mercat tot sol sense que els poders públics facin res més que

d’acompanyament de determinats interessos l’únic que fa és

generar desequilibris, desequilibris en el medi ambient,

desequilibris en les persones i si no demanin-ho a les cambreres

de pisos d’aquesta terra. Per tot això ha de servir un impost

turístic i al final he acabat fent apologia.

Punt 2 de la moció que ens presenta avui el Partit Popular,

guanyar temps, esperar que es reguli el lloguer de vacances. En

aquest punt li respondré amb l’argument central, que ja em vaig

cansar d’escoltar desenes de vegades a aquesta cambra la

passada legislatura per part del seu grup parlamentari, el

lloguer de vacances ja està regulat, ho va dir el Sr. Delgado, ho

va dir el Sr. Martínez, ho deien els portaveus del Partit Popular

a la Comissió de Turisme, que és mentida?, sí que és mentida,

s’ho facin mirar, està clar que han avançat amb aquesta moció

que presenten avui perquè reconeixen que no està regulat i que

hi ha un 40% que pot quedar a fora, en aquest cas per exemple

del tema de l’impost turístic. 

Jo el que els dic és que el vicepresident Barceló aplicarà,

implementarà aquest impost turístic que defensam i que

d’alguna manera, pel que són els diferents programes dels

partits que donen suport a la majoria, varen votar els ciutadans

i les ciutadanes d’aquesta terra el passat 24 de maig i regularà

de veritat el lloguer de vacances i si ha de ser una cosa darrera

l’altra, una cosa darrera l’altra, però es faran les dues coses,

això és diu eficàcia i eficiència.

Punt 3, a veure a què ens podem aferrar per ara dir o

justificar que una altra vegada tornam en contra de l’impost

turístic i ara sembla que han descobert la pólvora amb això dels

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506643
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residents, no? Després d’haver boicotejat des de Madrid des de

fa anys, des del primer impost que es va crear en aquest sentit

amb la seva política centralista qualsevol possibilitat que es

pugui cobrar, això o el que sigui, a través dels ports i aeroports,

que per cert generen centenars de milions d’euros de beneficis

per a les arques de l’Estat i que a més és un escenari

tècnicament i jurídicament cada vegada més descartable,

sembla que han descobert la pólvora perquè, òbviament... idò

evidentment si al final l’impost acaba sent com sembla que

acabarà sent un impost sobre estades turístiques com són la

major part d’impostos en aquest sentit d’ecotaxes, etc., idò

quan els residents facin de turistes també l’hauran de pagar,

només faltaria, quin descobriment!

Jo diria als senyores i senyores del Partit Popular:

benvinguts, benvingudes a la preocupació per les càrregues

fiscals de residents i de turistes; on era vostè, Sr. Gijón, o la

Sra. Secretària d’Estat de Turisme la Sra. Borrego quan varen

pujar l’IVA turístic del 8 al 10%? Ah, dient, advertint que

tranquils, són centenars de milions d’euros cada any de

facturació, però això no afectarà l’arribada de turistes, ara sí,

però bé, necessiten fer un estudi per comprovar que l’impost

turístic, que tendria un impacte econòmic lògicament per una

qüestió matemàtica molt inferior a la pujada de l’IVA turístic,

serà dramàtic i catastròfic. On eren vostès, per exemple, quan

la Sra. Merkel va aprovar l’ecotaxa aèria que genera i que

reporta a les arques del Govern d’Alemanya 1.000 milions

d’euros cada any i que es calcula que només dels vols entre

Alemanya i Mallorca reporta 50 milions d’euros directament

cada any a les arques públiques alemanyes?, on era la

Federació Hotelera?, on era Exceltur?, on eren tots aquests

grans pensadors del turisme de la immediatesa?

No els haurien de preocupar també als senyors i senyores

del Partit Popular, parlant de fiscalitat, les fugues de capital a

paradisos fiscals de centenars de milions d’euros en aquesta

terra que està sent jutjada aquests dies mateixos a Palma en

l’operació Llampec, lligada en bona mesura a l’especulació

turística immobiliària, això no preocupa?, o convé que se’n

parli gaire perquè hi ha determinats llinatges de famílies amb

molt de poder ficades per enmig? Parlam, pens, dels mateixos

temes.

I sí, els deia al principi de la meva intervenció, ho han

tornat a fer i en lloc d’entrar en raons i en arguments sòlids, jo

diria que de modernitat, com el que demanda el sentit comú, en

un debat necessari a qualsevol destinació turística solvent i

preocupada pel seu present i -insistesc- sobretot pel seu futur en

lloc de fer això, s’aferren una altra vegada als arguments dels

turistes residents per seguir fent, per seguir fent que és el pitjor

i pel que han estat castigats, de corretja de transmissió de la

federació hotelera acostumada a fer amb vostès i amb el

Govern d’Espanya, no s’ho perdin, perquè hi ha poder, hi ha

poderío aquí, que diuen, el que han volgut tota la vida.

Jo els recordava l’altre dia quan parlàvem de desobediència

civil citant Howard Zinn, el problema no és la desobediència,

sinó l’obediència, sobretot en el seu cas.

Igual que vàrem fer per exemple l’altre dia, la federació va

dur el secretari d’Estat de seguretat a la Platja de Palma, de pas

varen convidar a la delegada del Govern, m’imagín que també

en campanya ara quan arribin les eleccions generals i s’apropin

també tornaran dur ministres i supòs que, Sr. Gijón, tal vegada

a vostè el convidaran al míting que muntin com a candidat del

Partit Popular o no, perquè ara sembla que el candidat del Partit

Popular o de Madrid és la Sra. Borrego, la secretària d’Estat de

Turisme, que en realitat és la candidata de la federació hotelera,

eh?, sí, sí, alguns feim primàries i altres els designen

directament els lobbys econòmics, quins han de ser els

candidats a les eleccions, però no es preocupin perquè a pesar

de tot tenc la sensació, potser equivocada, que anam

evolucionant almanco ja no es proposa matar al conseller com

sí va fer algú en altres temps parlant d’aquest mateix tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per fixació de posicions, pel Grup

parlamentari Podem Illes Balears..., el Sr. Jarabo, per un temps

de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, per començar reconec

que no surt de la meva sorpresa davant les propostes del Partit

Popular. Vostès tornen mostrar la seva preocupació per

l’aplicació d’un impost turístic, que encara no està decidit com

es podria aplicar i que encara no té definida la seva finalitat.

Entenc que el debat serà llarg, no només en aquesta seu

parlamentària, sinó també en la seva tramitació així com quant

al diàleg necessari amb tota la societat, la societat civil i

principalment el sector turístic. Per tant, no m’imagino que

aquest govern avanci en la implantació d’aquest impost sense

els informes necessaris per vostès solAliciten.

La meva sensació quan els sento expressar la seva

preocupació em recorda la veu del corb Rockefeller, com si

tinguessin algú darrere que els mogués la boca i els gestos, però

evitant aparèixer en públic, però tots ens podem imaginar de

qui estam parlant. 

Per això crec adient recordar alguna cosa que ja hem repetit

en nombroses ocasions, que no són les plomes dels grans

hotelers, sinó els bolígrafs dels ciutadans els que han de dictar

les lleis d’aquesta comunitat.

Vostès, ja ho sabem, han augmentat el deute d’aquesta

comunitat fins a uns nivells que fan molt complicat, no només

retornar aquest deute, sinó sobretot gestionar amb unes

mínimes garanties pressupostàries les diferents conselleries

d’aquest govern. Vostès varen tenir al seu poder la possibilitat

de gestionar de manera eficient els diners de tots i varen decidir

seguir sense vigilar la despesa. Ens varen dir que havien de

retallar partides i varen decidir fer-ho en tot allò que podia

provocar un deteriorament dels nostres serveis públics, varen

tenir l’oportunitat de repartir l’impacte de la crisi i varen

decidir augmentar els impostos indirectes.

Amb vostès es va batre el rècord de turistes a Balears i

curiosament en lloc de negociar un impost amb el sector turístic

que permetés augmentar, encara que fos mínimament els

ingressos, varen decidir mantenir els privilegis i els beneficis de
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les seves amistats a costa de l’empobriment de la població que

treballa per als nostres visitants.

 I ara vénen aquí com caiguts de Saturn criticant la falta de

finançament del nou govern, la seva incapacitat per portar

endavant les seves polítiques de canvi i criticant la possibilitat

d’augmentar els nostres ingressos, alguna cosa que sens dubte

és absolutament imprescindible i ho fan qüestionant una taxa

que podria aplicar-se a les pernoctacions dels nostres visitants

sense obrir la boca en el seu possible cobrament en ports i

aeroports, que per cert era aquí on nosaltres no hauríem

acceptat que els residents pagassin el mateix que els visitants,

no en l’altra opció que és la de les pernoctacions on lògicament

consideram que tothom ha de pagar per aquestes pernoctacions,

pot ser que se’ls hagi oblidat qui governa en l’Estat o potser la

seva capacitat d’interlocució amb el Govern central no sigui la

més adient. 

En qualsevol cas, haurien de reconèixer que resulta del tot

incoherent que critiquin aquest govern en la seva cerca per

augmentar els ingressos mitjançant un impost a les

pernoctacions mentre vostès no mouen un dit per convèncer els

seus companys a Madrid perquè es pugui aplicar una taxa als

nostres ports i aeroports.

Si tant els preocupa el benestar dels seus amics facin un

esforç i compensin els seus companys que, ja que els ciutadans

d’aquesta comunitat els importen ben poc, almenys protegeixen

els interessos dels que els han ajudat a redactar no poques

normatives, imagino que estalviant-los un bon diners amb

missers. 

Com que no tenc massa esperança que això passi em

centraré en el possible treball que hem de fer els altres grups.

No em cansaré d’insistir en l’enorme càrrega de responsabilitat

que té aquesta cambra en aquesta legislatura del canvi, la de

major pes progressista de la seva història i amb gran neguit ho

expresso avui més com un desig que com una realitat, però soc

optimista, escèptic, però optimista, tenim davant el suport

social, el marc necessari per provocar una transformació del

nostre teixit social i productiu que generi nous vincles socials,

units a dos eixos que vertebren la nostra identitats com són el

medi ambient i el turisme. 

Tenim davant nosaltres el repte d’aconseguir democratitzar

la política turística, segrestada durant massa temps pels

ventrílocs que mouen les boques dels nostres monchitos i

rockefellers. 

Per això, m’ha sorprès l’excessiu protagonisme que des de

la Conselleria de Turisme s’ha donat a les trobades amb la

patronal hotelera, unes trobades no exemptes de morbositat,

però on les conclusions que extrec són les següents: encara cal

demanar-los permís i ara més cal agrair-los que acullin

refugiats a les seves habitacions, però en fi, tornem a la taxa.

Donam per segur que el lobby del Govern de Rajoy no

negociarà amb el Govern balear el cobrament de la taxa dels

ports o aeroports, per tant, només ens resta l’opció sense dubte

insensata, segons alguns, de cobrar un impost a les

pernoctacions, en totes, ho dèiem abans, sembla que així serà

o almenys entenc que s’intentarà, si s’aconsegueix regular

adequadament el mercat del lloguer vacances de manera que els

hostes d’aquests allotjaments també aportin la seva contribució

als nostres ingressos.

I tothom ha de pagar?, nosaltres consideram que sí, que

tothom efectivament ha de pagar, si es fa per aquesta línia.

Consideram que és evident que hi ha una necessitat

imperiosa d’implantar l’impost turístic. Crec que ja ho han

debatut els diputats i les diputades d’aquesta cambra durant la

passada legislatura, l’anterior, l’anterior també, les dades són

que rebem més de 13 milions de turistes multiplicant per deu la

població resident i som unes illes amb un equilibri ambiental i

social molt, molt fràgil.

Des del punt de vista econòmic la nostra indústria turística

necessita garantir la nostra competitivitat a mig i a llarg termini,

per això només podria ser garantint els equilibris de les nostres

muntanyes, de les platges, dels nostres ecosistemes, aiguamolls,

etc., i per descomptat garantint també els drets i l’estabilitat

dels nostres treballadors, només així podríem passar a ser més

competitius, que també és important, i més eficients mantenint

el lideratge turístic.

Cal recordar que cuidar del nostre territori és part de la

garantia de la nostra competitivitat i consideram que aquest

impost el podríem fer servir. 

També l'OCDE insta Espanya al fet que escometi una

reforma fiscal verd i crec que ho hauríem d’escoltar.

Necessitam resoldre els costos mediambientals i també els

socials d’atendre els 13 milions de turistes en períodes curts

amb la càrrega i pressió que això suposa per un territori fràgil

-insistesc- com és el nostre.

I la petjada d’aquest impacte ambiental, d’aquests 13

milions de turistes, com es recupera?, el que volem és

convertir-lo en una acció estratègica, que posicioni de nou les

Illes Balears en un compromís per a la natura, dissenyar una

economia verda. 

Necessitam fer un ús més eficients dels nostres recursos, la

sostenibilitat no és alguna cosa que s’imposa, s’escull, perquè

és el més convenient per al nostre planteta, per a les nostres

illes i per al nostre futur i, per descomptat, per a les nostres

butxaques.

Estam en una economia dual en la qual es treballa durant sis

mesos i es malviu durant altres sis mesos. Això sí, amb tota la

tranquilAlitat del món, però amb una visió molt, molt curta en

allò social i en el mediambiental des del món empresarial. Tant

curta que malgrat la riquesa que genera el turisme l’anterior

govern del Partit Popular va voler convertir Mallorca en

l’escombraria d’Europa, queda clar quins símbols adoren

vostès.

I mentre obliden que Balears compta amb un dels centres de

recerca de la natura més destacats, com l’Imedea, han investigat

sobre les efectes del canvi climàtic i sobre els seus efectes

sobre les nostres platges i les illes i, per descomptat, com

afectarà la temperatura. 
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No els semblaria intelAligent que utilitzàssim el talent per

preservar el futur?, per saber com afectarà el nostre territori, les

nostres platges, la nostra vida, les conseqüències d’aquest canvi

climàtic, com ens adaptarem si no sabem con ens afectarà.

Ja he preguntat en diverses ocasions al Sr. Barceló per la

finalitat de l’impost i repeteix com un mantra la seva resposta,

millores a unes zones turístiques, inversions en recerca i

innovació, preservar el medi ambient i recuperar el patrimoni

històric i cultural. En altres ocasions em preocupo quan el sento

parlar de reinversió exclusiva en la indústria turística, em

preocupa aquesta confusió, que entenc que és a causa del fet

que ens trobem a l’inici del debat. Em preocupa perquè entenc

que aquesta legislatura...no (...) s’ha alimentat (...) que és ni

més ni menys que tot allò que vostès també varen defensar

juntament amb la societat en la passada legislatura, aquest lema

que “Qui estima aquestes illes no les destrueix”. 

Per tant, s’agrairia un missatge més clar quant a la

distribució de les finalitats del que es recapti, que permeti

començar el dibuix del nostre model de producció per a les

properes dècades en què el turisme serà la nostra principal

activitat econòmica en un entorn mediambiental perfectament

preservat, però en el qual a més percebrem com a reals els nous

motors de generació de riquesa vinculats a la recerca i a la

innovació, sectors que des de Podem consideram essencials per

diversificar el model de producció.

Estam convençuts que un món millor es construeix i no

s’espera, defensant el sector de l’hostaleria i turisme la

sostenibilitat en (...) econòmic, mediambiental, cultural i

institucional que inclogui d’una banda els grups socials i els

sectors implicats en aquesta activitat i d’altra banda una

previsió a llarg termini que asseguri la pervivència d’aquest

sector per a les properes generacions, i volem fer-ho des d’un

compromís colAlectiu, des d’una responsabilitat compartida.

Per tant, és necessari incorporar aquest compromís als

operadors turístics i per descomptat als hotelers, ells són els

principals interessats, o haurien de ser-ho, en cuidar el nostre

paisatge i el nostre medi ambient. És part de la seva

responsabilitat social. Ara hem de pensar i decidir el que és

més convenient per al futur de les illes, per a un futur compartit

per a totes i tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Per part del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.

Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Molt sovint en aquests debats ens dedicam més a fer judicis

d’intencionalitat de les propostes que es fan, que a analitzar les

propostes concretes que s’han plantejat. Al nostre grup

parlamentari ens preocupa molt que aquest impost, ja sé que

tècnicament no és una ecotaxa, però ja ens entenem si li deim

ecotaxa, ens preocupa molt l’actitud que puguin tenir

determinats grups que donen suport al Govern, de vèncer, però

no convèncer. I en aquesta qüestió és molt important convèncer

també, no només és important aprovar l’impost, sinó que és

important convèncer a la societat de la bondat d’aquest impost.

I veig poca preocupació en aquesta qüestió que per a nosaltres

és bàsica, perquè el que no crec que sigui estratègicament

positiu per a les Illes Balears és que cada canvi de govern

suposi una aprovació o una derogació d’aquest impost, o suposi

un enfrontament entre sectors socials molt importants.

Nosaltres en el discurs d’investidura ja vàrem dir que no era

una bona idea fer un TIL al turisme. I continuam reivindicant

aquesta idea i com que no consideram positiu fer un TIL al

turisme, no consideram positiu vèncer, però no convèncer,

pensam que els grups que donen suport al Govern s’haurien

d’esmenar un poc més en el to que utilitzen i amb el

plantejament que fan d’aquesta qüestió. Perquè el to

d’enfrontament que he sentit aquí, el to d'enfrontament cap als

hotelers, cap un sector econòmic tan important com és el

turístic a les Illes Balears, no crec que sigui el camí correcte per

convèncer. Però vostès sabran què fan i com gestionen les

seves polítiques.

És cert que en aquesta proposta del Partit Popular hi ha

moltes incoherències? És cert, Sr. Abril, coincidesc amb vostè.

Havia subratllat i havia pensat les mateixes idees. És cert que

el Partit Popular va apujar l’IVA i que segurament no va ver

cap estudi, ni se va preocupar molt a convèncer? Segurament

és així, i això és una gran incoherència, perquè allò que

demanen aquí per a l’ecotaxa no s’ho varen aplicar ells quan

governaven o quan governen. I és cert que el Partit Popular és

absolutament incoherent amb això del lloguer de vacances,

perquè sempre varen dir que estava regulat i a l’altra estava

prohibit. Per tant, per a ells no existia aquest lloguer de

vacances del 40%, estava fora del món i de la seva òrbita. Però

és una gran realitat i aquesta gran realitat s’ha de regular, i

aquesta gran realitat ha de pagar l’ecotaxa, perquè per

convèncer necessitam que tothom la pagui, que tots els que fan

una oferta turística la paguin. I, de fet, els empresaris del

lloguer de vacances la volen pagar, el que passa és que s’ha

d’instrumentalitzar la manera que la puguin pagar. I la manera

lògica, normal, racional de fer això possible és que estiguin

regularitzats, és que hi hagi un control, que hi hagi una

comunicació prèvia de la conselleria per fer aquest lloguer de

vacances i a partir d’aquí poder establir un sistema de mòduls,

establir un sistema per al cobrament d’aquest impost.

Per tant, aquestes incoherències hi són i no les negam. Però

bé, nosaltres ens volem centrar a convèncer i per convèncer la

societat i tots els sectors afectats, que ha de ser l’element bàsic

perquè l’impost funcioni, necessitam que el lloguer de vacances

la pagui i necessitam que hi hagi estudis que donin consistència

a el que estam a punt de fer. Perquè tots podem tenir

sensacions, tots podem pensar que així com està el nord

d’Àfrica, que és ver que aquestes temporades els hotelers

apugen els preus, vol dir que hi ha un marge, eh?, tots podem

tenir aquestes sensacions i que, per tant, no afectarà el turisme

..., però això són sensacions i està bé que aquestes sensacions

després tenguin fonaments darrere, i amb aquests fonaments

allò que aconseguirem és poder convèncer més.
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Per tant, no acab d’entendre la seva negativa que el Govern,

en teoria amb més objectivitat i amb més imparcialitat, demani

uns informes que tal vegada altres entitats no han fet amb

aquesta objectivitat i amb aquesta imparcialitat. Per això, és

evident que nosaltres donarem suport a aquesta proposició no

de llei, donarem suport que hi hagi estudis, hi hagi fonament,

hi hagi convicció per part de tota la societat, que el lloguer de

vacances que per a nosaltres és un compromís, tenim

presentada una iniciativa per a la seva regulació, amb uns

criteris determinats, n’hem parlat en comissió a les

compareixences del conseller, pensam que són processos que

poden ser perfectament paralAlels, el de la regularització del

lloguer de vacances i el de tramitació de l’impost turístic. Per

tant, en principi no ha de ser un endarreriment en el seu

calendari d’implementació de l’impost. I pensam que en la

mesura que la legalitat doni marge, que en això certament tenim

dubtes, pensam que en la mesura que la legalitat doni marge,

els residents no l’haurien de pagar. 

Aquest seria un objectiu desitjable, un desideràtum. Ja

sabem que això plantejarà problemes amb les normatives

europees, etc., però com a desideràtum en principi donam

suport a aquesta proposta. Després ja veurem si efectivament

el Govern fa els informes i demostra clarament que això amb

la normativa europea és impossible, evidentment tots l’haurem

de respectar i haurem d’acotar el cap i reconèixer que aquest

desideràtum no ha estat possible.

Moltíssimes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Menorca per

fixar posicions, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades. Bé, el

nostre grup MÉS per Menorca duia en el seu programa

electoral la posada en marxa d’aquest import turístic i per tant,

votarem en contra d’aquesta moció. Celebro el seu to

conciliador de dir que ja no estam en contra de l’impost, però

volem millorar-lo. Però de totes maneres les diferents mesures

que vostès proposen, tampoc no ens semblen adequades.

No em sembla adequat per exemple el tema de demanar

estudis sobre l’impacte que tindrà. En la mateixa línia que el Sr.

Abril, per exemple, sobre els experts que poden opinar sobre el

tema, jo li citaré per exemple Thomson-Cook, l'operador

turístic britànic que tots coneixem. A unes declaracions el 10 de

setembre en el Diari de Menorca i era una frase lapidària, “los

turistas dejarán de venir a Baleares si deben pagar la

ecotasa”, una cosa que evidentment fa riure. És a dir, si pensam

que tenim una destinació turística tan lamentable que pel fet de

pagar 1 o 2 euros els turistes deixaran de venir, això és

totalment absurd. Jo he sentit alguns arguments de les

associacions hoteleres, que diuen que això resta competitivitat.

Jo ho he reconegut en algun article a la premsa. Evidentment

tot impost resta competitivitat a un producte, però per fer

segons quines coses, per fer segons quines polítiques cal

recaptar i cal tenir impostos.

Un altre posicionament també d’experts en el tema, el 31

d’agost Exceltur, per boca del Sr. Amancio López, “la ecotasa

es la peor amenaza del sector turístico”. Exceltur, el lobby

hoteler. Però en canvi, fixin-se què deia el Sr. Amancio López

sobre la saturació del destí, “no se puede realizar a nivel

normativo, sino que la solución debe venir con el diseño del

modelo turístico, en el que se de más valor, se regule y se

apueste por la calidad, invertiendo y renovando”. I a mi em va

fer ganes de demanar al Sr. Amancio López, i qui invertirà i

renovarà? Vostès renovaran?, perfecte, endavant. Però quan ell

deia, “hem de millorar la destinació no normativament, sinó

invirtiendo y renovando”, estava apelAlant que l’administració

inverteixi i renovi. Doncs molt bé, en el punt següent parlarem

de sostre de despesa i els explicaré les fortíssimes restriccions

pressupostàries a les que haurem de fer front durant aquest

exercici que ve. 

I per continuar invirtiendo y renovando es necessiten

ingressos. I aquests ingressos han de venir de la mateixa

activitat, perquè segurament el que pretén Exceltur és que

aquesta inversió i aquesta renovació vingui dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma. I els pressuposts generals

de la comunitat autònoma no donen per a aquesta inversió i

aquesta renovació perquè no tenim doblers ni per fer front a les

necessitats més peremptòries. Vostè té tot el temps del món pel

que sembla, diu qué prisa tienen, de dónde les viene la prisa.

Doncs sí, tenim pressa, tenim molta pressa, des de l’any 2002

que es va aprovar la primera ecotaxa, que vostès van derogar

l’any 2005, hi ha pressa, hi ha pressa precisament per alimentar

aquest negoci amb inversions pagades des del sector públic,

però degudament proveïdes pels impostos recaptats per aquesta

mateixa activitat. Per tant, escoltin allò de solucioni el

problema o creem una comissió. Vostè allò que ens proposa és

la variable d’això, solucionem el problema o fem un estudi.

Doncs no, senyor, hem de solucionar el problema.

En el segon punt demana paralitzar els tràmits fins que no

estigui regulat el lloguer de vacances, evitant així que més del

40% dels turistes no el paguin. Ara veig que està preocupat

perquè els turistes no el paguin, pensava que vostè estava

preocupat perquè els turistes paguessin. Bé, com li deia,

després parlarem del sostre de despesa. L’impost turístic ens

permet disposar de més ingressos sense augmentar la pressió

fiscal als residents. Per tant, és un dels poquíssims recursos que

ens queden per augmentar els ingressos de la comunitat

autònoma. La situació és d’emergència, quan vostè pregunta:

pero qué prisa tienen, que no ha sentit abans la Sra. Santiago

responent a la Sra. Ballester sobre les necessitats de la renda

social i de la renda mínima? No ho ha sentit? Aquesta pressa

tenim, aquesta emergència social. En aquesta comunitat

autònoma hi ha emergències socials i ja tardem a posar en

marxa aquest impost. Jo demano i estalono el Sr. Conseller que

el posi en marxa el més aviat possible.

Ara bé, estic d’acord amb vostè, tothom ha de pagar, els

que van a un hotel i els que van a lloguer de vacances. I, per

tant, espero que la llei estableixi els mecanismes perquè també

en el lloguer de vacances es pagui aquest impost i si no,

regulant-ho específicament en la legislació sobre el lloguer de
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vacances. De totes maneres, com li deia, hi ha una contradicció,

hi ha una contradicció en la seva preocupació perquè semblava

precisament que el que volien vostès és que no paguessin els

turistes, però veig que sí, que en aquest cas els que són de

lloguer de vacances sí que els preocupen que no paguin. Fa la

impressió, com he dit abans, que vostès més que defensar els

interessos dels turistes, defensen els interessos dels lobbys

hotelers.

El tercer punt, els residents. El punt més demagògic de tota

la seva moció. Escolti, si es pot fer, perfecte. Jo particularment

i el meu grup estem en contra que els ciutadans de Balears

paguin aquest impost si legalment és possible. Però per què no

proposen per exemple que els ciutadans de Balears no paguem

l’IVA, no els dos punts de més, sinó el general, el 21% d’IVA

que paguem quan anam a comprar, què li sembla? Estaria bé

aquesta solució, perquè això sí que seria...

(Remor de veus)

No, no és cap demagògia, Sr. Gijón...

(Remor de veus)

Mirin, l’IVA grava el consum i l’impost grava l’estada

turística. Qui consumeix paga l’IVA i qui fa estada turística

paga l’impost d’estada turística. Per tant, demagògia cap ni una.

Els impostos es paguen en igualtat de condicions. 

Per tant, si arribam a la conclusió que s’ha de gravar

l’estada turística i nosaltres hi hem arribat, ho vam posar en el

nostre programa electoral, ho van posar la major part de forces

polítiques que tenen la majoria en aquest Parlament, si arribam

a la conclusió que s’ha de gravar l’estada turística, tots els que

fan estada turística l’han de pagar. Això és tan evident que no

cal estendre-s’hi més.

En conclusió, crec que vostès amb aquesta postura opten

per posar-se al costat dels grups de pressió, que no dels hotelers

necessàriament, sinó de determinats grups hotelers que són els

que tallen el bacallà en el sector turístic a Balears, en lloc de

posar-se al costat dels ciutadans que els voten. Per tant, celebro

aquesta via de major concòrdia en la qual han entrat. 

A mi també m’agradaria, Sr. Melià, crec que té raó, hem

d’anar per aquesta via. Si, quan es discuteixi aquest impost

aquí, anem per la via de trobar la millor solució, la que sigui

més justa, la que sigui més oportuna, molt millor per a tots.

Però aquesta moció, Sr. Melià, està dirigida a posar el dit a la

nafra en els punts que poden tenir una lectura més demagògia.

Per tant, nosaltres hi votarem en contra i els esperem en el

debat d’aquest impost, per aconseguir l’impost més beneficiós

per als ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per fixar posició del Grup Parlamentari Mixt.

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

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

Som davant un assumpte certament controvertit i basta haver

escoltat les intervencions anteriors per confirmar-ho.

Controvertit perquè hi ha forces polítiques a favor d’aquest

impost, com estan per cert a favor de molts altres imposts i

forces polítiques que hi estan, hi estam en contra, com estam en

contra per cert també de molts altres imposts. Controvertit

també perquè l’aplicació d’aquest impost divideix

profundament el sector, cosa no estranya per altra part, ja que

el mateix va passar a Catalunya a mitjan març del 2012, quan

el govern d’Artur Mas va aprovar una mesura pràcticament

idèntica, gràcies per cert, en aquest cas a l’abstenció del Partit

Popular de Catalunya, que li donava llavors suport

parlamentari. La resta de partits de l’oposició varen votar-hi en

contra d’aquest impost i contra d’altres imposts que anaven en

el mateix paquet de mesures que gravaven la butxaca de tots els

ciutadans.

I si començ per citar el cas de Catalunya, no és perquè jo

tengui cap obsessió amb aquesta comunitat...

(Remor de veus)

...com sosté la presidenta del nostre govern, sinó perquè és

aquest mateix govern i en concret el seu vicepresident i

conseller de Turisme qui recorre sovint al cas català per

justificar que a les Illes Balears un impost d’aquestes

característiques no té per què perjudicar el sector. No dic que

vagi errat, per ventura té raó. Però per ventura no la té. 

Es tracta del mateix model turístic? El perfil de la gran

majoria de turistes és el mateix aquí i allà? Serveix com a

precedent? No ho pareix, i és aquesta falta de seguretat en

relació als efectes que aquesta mesura pot arribar a tenir

damunt el sector, el que també impedeix que hi puguem donar

suport. Una falta de seguretat, em permetran que ho digui, que

també degué afectar anys enrere els partits que conformen

aquest govern, ja que a la darrera legislatura del pacte, varen

anar ben alerta a ressuscitar la llavors anomenada ecotaxa, no

devien tenir-les totes, m’imagín. En tot cas, encara és hora que

qualcú autoritzat per fer-ho, per ventura l’actual senador

Antich, sense anar més enfora, ens expliqui el perquè d’aquest

comportament "guadinesc". 

I aquesta sensació d’inseguretat continua vigent, per molt

que ara els partits que ens governen, pareixin decidits a

implantar l’impost. Per no tenir, s’ha dit avui repetidament, no

tenim cap estudi que demostri els efectes benefactors d’aquest

impost. Tenim, és ver, el compromís del Govern de fer d’aquest

impost un impost finalista, de reinvertir la recaptació en

aspectes relacionats amb el sector, medi ambient, patrimoni,

infraestructures turístiques, etc. Beníssim. Però no comptam

amb cap estudi independent i fiable -insistesc en aquests dos

adjectius, independent i fiable- que garanteixi que aquest

impost no afectarà negativament la nostra competitivitat com

a destinació turística, o sigui, l’afluència de turistes, els llocs de

feina que en depenen i, en definitiva, la principal font de

riquesa d’aquestes illes.
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Per altra banda, aquest impost estava pensat perquè el

pagassin, està pensat vull creure, perquè el pagassin els que ens

visiten i s’allotgen en establiments turístics, no perquè el

pagassin els residents. No serà així, la Unió Europea no permet

fer diferències entre visitants i residents. Si l’impost s’aplica,

l’haurem de pagar també els balears que vulguin passar uns

dies en un establiment turístic de la mateixa illa on viuen o a

qualsevol altra de l’arxipèlag, ja sigui per raons de feina o

purament d’oci. No creim, doncs, que sigui una mesura

fàcilment comprensible i per tant aconsellable.

Però totes aquestes consideracions arriben a un grau

considerable de paroxisme quan pensem que aquest impost

s’aplicarà a tots els establiments turístics de Balears i en canvi

no s’aplicarà a tots els habitatges plurifamiliars, els anomenats

lloguers de vacances. Per què? No per falta de ganes del

Govern, que és evident, n’estic convençut, més aviat per

incapacitat o per fer via, per falta de temps, o sigui que el

problema dels lloguers de vacances no s’arregla, s’ha dit i

repetit, en un parell de dies, i els acords de governabilitat,

també ho entenc, no poden esperar.

Però no sé si és conscient aquest govern que un impost

ineficient, que no s’aplicarà, segons càlculs que s’han fet, a un

40% dels turistes que s’allotgen a ca nostra, és un impost també

discriminatori, com a mínim per al 60% restant on sí s’apliqui.

Quan el vicepresident i conseller del ram va comparèixer

davant la Comissió d’Economia d’aquest parlament, ens va

parlar d’un nou model econòmic, d’un nou model més

diversificat en què el turisme no havia de tenir el pes

hegemònic que té ara. És possible que un model d’aquesta casta

sigui desitjable, no dic que no, i allà li vaig dir també, sobretot,

ja que parlam d’això també, pel que té de diversificació del

risc; però de moment hi ha el que hi ha i seríem ben beneits si

ho posàssim en perill per culpa d’un impost, per molt ben

intencionat que aquest impost sigui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per fixar posicions del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El

Govern ha dit que durà un impost a les estades turístiques al

Parlament, ho ha fet en compareixença parlamentària per

explicar les línies d’actuació del Govern, a la interpelAlació que

origina aquesta moció, a preguntes parlamentàries de diversos

grups, a intervencions públiques i a premsa, el Govern ha obert

i manté un debat social viu.

Han dit la seva les grans cadenes hoteleres i alguns

majoristes de viatges i els catastrofistes habituals amenacen

amb les deu -van ser deu, no set- plagues d’Egipte, quan tantes

vegades ha viscut el nostre turisme dels problemes d’Egipte i

de tants altres països amb plagues socials, molt més greus que

no les que diuen provocarà l’impost turístic.

El PP, per descomptat, està en contra de tots els imposts, de

tots els imposts que no posa el PP, és clar. Han parlat, també és

cert, alguns mitjans de comunicació de països d’on rebem més

turistes, si una cosa funciona bé a les nostres illes són els

ventiladors i, com sol ser costum, el PP és qui maneja la maneta

del ventilador. Han dit la seva també els que ja demanen

legítimament tenir part en el repartiment dels beneficis, el PP

per a açò, com diem a Menorca, també en val una maneta:

“Campos pide al Govern la compra del parking de Ses Covetes

con el dinero de la ecotasa”; “El PP pide que Ciutadella

participe de los ingresos de la ecotasa”.

Mentrestant, molta gent, la immensa majoria està a l’espera,

a l’aguait, a veure com concreta el Govern la seva proposta,

una proposta que haurem de dirimir aquí en el Parlament, i serà

llavors quan podrem explicar si estam d’acord o no en

implantar i com un impost sobre estades turístiques.

No insistiré en la conveniència d’un impost sobre estades

turístiques, voldríem convertir aquest debat en un debat circular

sobre impost sí, impost no, un debat sínia destinat a donar

voltes a la qüestió sense cap intenció de treure’n ni de noves

aigua clara. Haurem de decidir de quina manera s’ha

d’implantar l’impost, quan toqui, forçar el debat ara aquí no és

fer altra cosa que especular, bufar per ajudar a empènyer les

aspes del ventilador.

El Parlament ha de ser o hauria de ser l’espai del consens,

la continuació del debat cívic i social sobre l’impost, l’àmbit el

debat social de convèncer, com diu, amb raó, el Sr. Melià. En

aquest debat, en aquests debats no hi pot sobrar ningú, ningú no

pot excloure ningú, no és, no pot ser un debat sectorial, la

indústria turística abasta molts de sectors i tots són

imprescindibles, fins i tot en forma part qui de la indústria

turística no se’n sent part, aquest també té dret a ser escoltat,

les decisions que afecten a tots han de ser patrimoni de tots, les

nostres illes són de tots, ho són els nostres recursos naturals, la

nostra cultura, la nostra identitat, i no són més de ningú que de

ningú altre.

Ha de ser aquest un debat social i parlamentari serè i

inclusiu, el futur és una decisió que ens pertany a tots. Ningú no

pot expropiar el futur a les generacions que vindran, ningú no

pot embargar el debat que ha de ser dels ciutadans i de les

ciutadanes, de tothom. Hi ha veus poderoses, és clar, que es

faran sentir de manera legítima d’una manera especial, tenen els

seus altaveus endemés, i els ventiladors, voldrien dur, i ho fan,

la veu cantant, tenen dret a ser escoltats amb especial atenció,

que ponderem de manera acurada la seva opinió, experta i

interessada, legítimament interessada, en són part de cuixa, tot

i que de vegades es confonguin i pensin tenir-hi sobre el

turisme no només part de cuixa, sinó fins i tot dret, dret de

cuixa. No pot ser la seva veu l’única veu que es faci sentir ni

pot ser la seva paraula la darrera paraula, la darrera paraula

correspon a aquesta casa, el Parlament.

Ens demana el PP, cometes, “no imposar cap ecotaxa o

impost turístic que afecti residents”; sabem tots de la dificultat

tècnica i jurídica que açò té, tots volem i voldríem que els

residents no haguessin de pagar l’impost. Ara, no paguen la

taxa zero nàutica els residents que tenen ni que sigui una petita

barqueta amarrada a un moll, ara? No pagam els residents les
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dures taxes d’AENA, privatitzada, tot i tenir els aeroports de

les Illes Balears 188 milions de beneficis l’any passat, ara? No

haurien pagat el no nat import sobre els envasos que va avortar

la carrera política del vicepresident Aguiló, ara? No és

discriminatori que les empreses de rent a car d’aquí, només les

d’aquí, hagin de pagar l’impost que ens va imposar el Govern

Bauzá, quan no l’han de pagar les que matriculen els vehicles

a la península? I no el pagam repercutit els residents si llogam

un cotxe? “Las noventa empresas de rent a car que se fueron

a Madrid quieren volver a tributar en Baleares”. I no pagam

IVA turístic els residents cada vegada que fem un cafè, una

canya o un menú a un restaurant? Un IVA turístic que Rajoy

havia de baixar i que, ben el contrari, el va pujar. No ens fa

perdre competitivitat l’IVA turístic? Vam sentir queixar-se

gaire els que ara tant es queixen i tant s’exclamen? Tant de bo

que estan en contra dels imposts que graven el turisme, Sr.

Gijón!

Anem a veure si entre tots, amb serenitat, podem resoldre

aquest problema, que els residents no paguin, és difícil, però ho

hem d’intentar i, si no, veure com es pot començar la qüestió.

Però açò no ens pot fer desistir i molt manco a priori de voler

implantar l’impost, no és causa suficient per negar la major,

quan ni sabem encara ni com ni on ni tan sols i sobretot quant,

quina serà la quantitat a pagar. Ens demana el PP que facem,

cometes, “estudis de demanda per tal de conèixer l’impacte real

que tindrà la implantació de la denominada ecotaxa”. Estudis

de demanda de què? De demanda de l’impost? Estudis fets, diu

el PP, per organismes o empreses especialitzades del sector

turístic; tots sabem que els lobbys en el nostre país mai no es

diuen lobbys. Estudis per tal de conèixer l’impacte real? Açò

és el que es fa quan s’estudia el (...), quan i sobretot quan

s’estudia el quant.

La llei ha d’entrar en aquest parlament amb els estudis fets

i els informes preceptius, quin govern va ser qui es va carregar

el Consell Econòmic i Social perquè no li agradaven els seus

dictàmens? Qualsevol projecte de llei entra en aquest parlament

amb les memòries econòmiques i jurídiques i d’impacte que

mana la llei, o no va estudiar el Govern Bauzá l’impacte sobre

el paisatge i el medi ambient d’alguns articles de la Llei agrària,

amb els seus camps de golf o de polo en ANEI? O de la Llei de

turisme amb nous hotels permesos en espais protegits si estan

fets per arquitectes de reconegut prestigi? I amb la Llei de

ports, amb les concessions i privatitzacions a la carta? I amb la

concessió del segon casino de Palma? Va fer estudis de

demanda del TIL el Govern Bauzá o va mesurar a ull qui el

reclamava el TIL?

Ens demana el PP que instem el Govern, cometes, “a

paralitzar els tràmits per a la implantació de l’ecotaxa fins no

tenir regulat el lloguer de vacances”, ho pretén fer així el

Govern, posar primer l’impost i després regular els lloguers? Jo

no li he sentit a dir al Govern, ben el contrari, ja hem sentit fa

estona el vicepresident. Vostès açò no ho volen, volen evitar,

diuen, cometes, “que més del 40% dels turistes allotjats a les

nostres illes quedin absents del pagament de l’esmentat

impost”. Compartim la preocupació. Val més que paguin

l’impost de manera transitòria només el 60% dels turistes o és

millor que no el pagui ningú? El 60% dels turistes que van a un

hotel, saben que una part del 40% restant de turistes

possiblement no paga IVA per la seva estada? Les coses estan

així com estan perquè així ho va decidir el PP, fa quatre dies,

Llei 8/2012, de turisme, llei del conseller Delgado, qui,

recorden, es fotografiava amb la seva concepció del consens

posada per capell.

Quina revolució vol el PP dels lloguers dels habitatges

turístics? La de la Llei de turisme? Amb aquesta regulació,

bona part del 40% dels turistes que no van a l’hotel queden

absents, queden absent del futur impost turístic i de les taxes i

dels imposts existents. Una de dues, o no regulen o regulen a la

banda, discos dedicats i després miren cap una altra banda: “El

Consell -d’Eivissa- todavía tramita sanciones de taxis pirata

denunciadas el 2012".

Estan ara per ara d’acord, senyors i senyores del PP, a

regular d’una vegada per totes el problema dels lloguers? Han

canviat de parer, com sembla que han fet, almanco amb la Llei

de símbols? Continuam posant tots els ous en el paner dels

hotels? Continuam mirant cap a una altra banda? “Restauración

(...) para frenar la competencia desleal”; “Los fijos

discontinuos se multiplican por cuatro gracias a las

inspecciones.”

Tindrem el debat de lloguers, com tindrem el de l’impost,

donem temps al temps, ara de moment tot és foc d’artifici, fum

de formatjada, tot és escalfar la maneta del ventilador de

l’alarma social, de la por, tot és un braser d’incerteses alimentat

amb benzina pels campions de la seguretat jurídica. Quina

pizzeria més estranya aquest govern, Sr. Gijón, els consumidors

de les pizzes han decidit canviar el gerent, per alguna cosa deu

ser, igual és per sentit comú, com tant li agrada a vostè afirmar,

el sentit comú hem d’aplicar, el sentit comú han aplicat els

consumidors de pizzes de les Illes Balears, han canviat el

Govern.

Hi ha eleccions en quatre dies, han aparegut altres galls més

joves i més nous que volen cantar dins el galliner electoral del

PP. Senyores i senyors del PP, en el seu desfici han fet Pasqua

abans de Rams; que l’impost no surti del Parlament tan afinat,

com tots hauríem de voler que surti, que aquest debat no sigui

un debat avortat dependrà de la voluntat i del seny de totes i de

tots nosaltres.

Com solen dir per Sant Joan a Ciutadella: al pla hi falta

gent! En aquest pla, en el pla del debat i del consens sempre

ens hi trobaran.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón del Grup Parlamentari

Popular per fixar-ne la posició i assenyalar les esmenes

acceptades.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. David Abril, dice: lo hemos

vuelto a hacer. No sé exactamente qué es lo que hemos vuelto

a hacer, porque si traer aquí una propuesta que es exactamente

la misma que hace doce años le parece extraño, lo hemos vuelto

a hacer, pues sí, lo hemos vuelto a hacer. Lo que usted no ha
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vuelto a hacer es ponerse camisetas, veo que ahora ya no se las

pone, y que, además, no le gusta que otros se las pongan. Algo

hemos ganado en todo esto.

Mire, cada vez que usted vea en las propuestas del PP que

somos 20 diputados, igual le parece que somos pocos, pero no

olvide que hay 122.000 personas que han votado al Partido

Popular, 122.000 personas, y convendría que cada uno de

ustedes lo tuvieran en cuenta. Ustedes, sumando todos, ganan

evidentemente, y ustedes por eso están gobernando, pero no se

olviden ni simplifiquen las propuestas del Partido Popular, no

son tan sencillas como ustedes quieren presumirlas, igual en el

fragor de la batalla política parece que queda bien, pero no se

olviden que hay 122.000 personas que han votado al Partido

Popular.

(Alguns aplaudiments)

Mire, lo han dicho varios de los portavoces, hablan de las

tasas, hablan del IVA, yo no sé como decirlo, subir el IVA

turístico no es bueno, evidentemente que no es bueno, no era

una medida que estuviera para nosotros dentro de las

prioridades. Se subió el IVA, efectivamente, y no es bueno;

pero tampoco se olviden de una cosa, no tiene nada de bueno

ese impuesto, pero sí tiene algo que no tiene el impuesto de la

ecotasa, y es que el IVA se ha cobrado a todos los destinos

turísticos de España con los cuales competimos, a todos por

igual, sea el de Andalucía o sea el de la costa de Levante, que

no es poca cosa. Porque sigo pensando que no saben cómo

funciona esto del turismo, porque parece, los escucho decir que

2 euros no son nada, pero yo me pongo en la piel de una

persona que tiene que elegir un destino y ese destino lo elige

por precio, porque nosotros, a día de hoy, el 60% de los hoteles

son de tres estrellas, estamos ofreciendo, a día de hoy, más o

menos el mismo producto que otras zonas de España, por tanto

lo que estamos comparando es precio. Y este precio ustedes lo

van a aumentar un 17% y me extraña, me llama la atención que

una cosa tan de sentido común como es hacer un estudio previo

a ustedes les parezca una aberración, es que no lo entiendo,

¿qué tiene de malo hacer un estudio previo, qué tiene de malo?

No tiene absolutamente nada de malo.

Mire, el Sr. Vicepresidente, porque al final los problemas

vienen de aquí, el Sr. Vicepresidente, el día 3 de julio, dice:

“No correremos para hacer las cosas mal -esto es en Diario de

Mallorca, está entrecomillado-, no correremos para hacer las

cosas mal, ha puntualizado Barceló, quién ha recordado que el

acuerdo de gobernabilidad entre PSIB, MÉS y Podemos

contempla que el impuesto turístico no recaerá sobre los

residentes, lo pagarán usuarios de todo tipo de alojamientos y

se negociará con todos los actores afectados.” Es decir, ustedes

han hecho un pleno al 15, tres de tres; será para los residentes,

no está consensuado y no lo pagará todo el mundo, ¿y ustedes

cambian ahora de criterio? Bueno.

(Alguns aplaudiments)

Eso son declaraciones del Sr. Barceló, pueden hablar todo

lo que quieran, pero son declaraciones del Sr. Barceló,

vicepresidente, no somos nosotros que lo estamos diciendo.

Bueno, pues, están haciendo un cambio de criterio en un tema

que es especialmente sensible.

Y les voy a decir una cosa, no han hecho absolutamente

nada diferente con la implantación de la ecotasa de lo que

hicieron hace doce años, nada. Y cómo no han hecho nada

diferente respecto a hace doce años, volverá a ser otro fracaso

como lo fue hace doce años. Por tanto, miren, no hace falta que

cada vez que salgan aquí digan lo mal que lo ha hecho el

Partido Popular, efectivamente, si no tenemos el apoyo de la

gente es que algo habremos hecho mal, evidentemente, ya están

ustedes gobernando, pero si siguen haciendo exactamente las

mismas cosas que hicieron hace doce años, seguirá siendo un

fracaso como fue hace doce años. Y lo que estamos

proponiendo aquí, me alegra al menos, y quiero dar las gracias

al Grupo de Ciudadanos y al Grupo de El Pi, que hayan

apoyado, porque ya no es sólo el Partido Popular, ya no es sólo

el Partido Popular el que parece que está aquí obcecado con

defender..., por cierto, usteden están insistiendo en un

argumento que es tan simple y tan absurdo que no tiene ningún

sentido: sólo defendemos a los hoteleros. No es verdad, no es

cierto, lo que pasa es que ustedes sí que tienen algo contra los

hoteleros y quieren que paguen, hagan lo que hagan, pero lo

que estamos defendiendo es de sentido común.

Le voy a poner un ejemplo que no sé si lo conocen, pero

cada vez que hablan de los hoteleros ustedes deben estar

pensando en los grandes hoteleros, Playa de Palma tiene 140

hoteles de los cuales menos del 10% de las plazas hoteleras

están en manos de grandes cadenas, el resto está en manos de

un propietario, una familia que están todo el día trabajando; por

tanto, dejen de hacer este tipo de argumentos.

Y luego, para finalizar, me sorprende que el Grupo

Podemos no vote a una propuesta que ustedes estaban diciendo,

y más con argumentos tan extraños como que si lo pagan en los

aeropuertos..., no estamos de acuerdo que lo paguen los

residentes, pero si lo pagan en los alojamientos sí. Miren, yo,

hace unos días, pensaba que la presidenta era la Sra. Armengol,

pero quien mandaba de verdad era la Sra. Camargo, ahora veo

que no, ahora veo que la que manda de verdad es la Sra.

Presidenta, lo cual está muy bien...

(Alguns aplaudiments)

... lo cual está muy bien, porque significa dos cosas: uno, que

manda quien tiene que mandar, que eso es evidentemente, y

dos, porque así vemos la incoherencia de lo que ustedes llaman

vieja política.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació. Qualcú demana votació separada?

No. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34. Per tant, queda

rebutjada la moció.
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IV. Compareixença, amb debat i votació, de la Sra.

Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, en

relació amb la presentació del límit màxim de despesa no

financera per a l’exercici 2016, solAlicitada mitjançant

l’escrit RGE núm. 5636/15, complementat amb el RGE

núm. 5977/15.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a la

compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera

d’Hisenda i Administracions Públiques, en relació amb la

presentació del límit màxim de despesa no financera per a

l’exercici 2016, solAlicitada mitjançant l’escrit RGE núm.

5636/15, complementat amb el RGE núm. 5977/15.

Té la paraula la Sra. Consellera Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon

dia. Hi ha un aspecte de l’economia pública, la de les nostres

institucions, que és molt semblant a la gestió de l’economia

domèstica, aquella que practiquen les famílies per arribar a

final de mes, qualsevol mestressa de casa sap que si cada mes

gasta per sobre dels seus ingressos que entren a la llar, aviat

arribaran els problemes.

Aquest senzill plantejament em serveix per deixar ben clar

i palès el plantejament del Govern des del moment inicial de la

meva intervenció en aquest debat sobre la xifra de límit de

despesa no financera per als pressuposts del 2016 de la

comunitat autònoma de les Illes Balears. El Govern assumeix

de forma clara i llampant la importància de contenir el dèficit

públic com a principi general. Per tant, treballarem de valent

per adequar ingressos i despeses de forma equilibrada. En el

moment actual ja no és possible defensar algunes actuacions

com les d’un president d’aquesta comunitat, que defensava la

despesa pública sense miraments, assegurant que qualcú ja la

pagarà, i aquest expresident, avui té una agenda judicial que

ningú no li enveja i que coneix de ben a prop la condemna

penitenciària.

Nosaltres assumim, com totes les famílies, la major cura en

la despesa perquè no superi els ingressos, que és la millor

manera de tirar endavant qualsevol economia. Però només hi

posarem un límit, un límit obligat per la consciència social, que

les xifres de balanços no passin mai per damunt de les

persones; que les persones, la classe mitjana en general i

sobretot les més febles i amb més dificultats, no siguin

sotmeses a la dictadura de les xifres ni de les polítiques

financeres que ofeguen les classes mitjanes i treballadores i

deixen tirats a la cuneta els més necessitats.

Els assegur, senyores i senyors diputats, que no tinc el

menor dubte, entre les necessitats de les persones i els

interessos dels grans fons financers, sempre estarem al costat de

les persones, passi el que passi. Aquest va ser el nostre

compromís durant la campanya electoral i és el principi bàsic

dels acords pel canvi, un govern al servei de la gent. I una altra

cosa que vull deixar ben clara, no estam gens d’acord i ens

rebelAlam amb la norma dictada pel Govern del Sr. Rajoy sobre

el límit de despesa pública imposat a les Illes Balears, perquè

creim que és perjudicial per als ciutadans i ciutadanes d’aquest

territori. I així ho hem posat de manifest en els dos Consells de

Política Fiscal i Financera a què hem acudit, votant en contra

del límit de dèficit imposat per a 2016 pel Govern d’Espanya

a les Illes Balears d’un 0,3% del PIB, així com també estam en

contra de l’injust repartiment vertical que fa l’Estat envers les

comunitats autònomes.

Dit això, també vull expressar amb el mateix èmfasi, que el

Govern té la voluntat ferma de complir totes les disposicions

legals en referència al límit de deute i dèficits imposats pel

Ministeri d’Hisenda i treballarà de valent en aquest sentit. Com

és evident, ens preguntaran com es pot fer una cosa i l’altra,

contrària al mateix temps i tenen tota la raó. És un problema

metafísic que ja va ser anunciat per l’escolàstica de Sant

Tomàs. Treballarem seriosament per complir les disposicions

legals i el sostre de despesa, però ens mourem entre dos límits,

el que ens imposa injustament el Sr. Montoro i el que ens

marca legítimament la ciutadania de les Illes Balears. I en cas

de confrontació entre els interessos del Sr. Montoro i el de la

ciutadania del nostre país, no tenim cap dubte, les persones, el

poble de les Illes Balears, la nostra classe mitjana que s’enfonsa

en el marc de les retallades, els més necessitats, les famílies

treballadores que viuen amb un peu dins la pobresa i aquelles

que ja hi són dins, totes aquestes persones van primer que el Sr.

Montoro, sí, totes van primer que el Sr. Montoro, i els assegur

que no en tenim cap dubte i qui dins aquest parlament en

tengui, que s’ho faci mirar.

Senyores i senyors diputats, després d’aquest plantejament

inicial i genèric, permetin-me que entrem ja en el detall del

tema que ens ocupa. Aprovar el límit de despesa ve obligat pel

compliment de la Llei de finances de la nostra comunitat, la

Llei 14/2014 i per la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat

pressupostària. Per a la confecció de la xifra del límit de

despesa, era necessari conèixer de manera definitiva quin era

el sostre de dèficit que l’Estat havia de fixar per a totes les

administracions públiques i també per al Govern de les Illes

Balears. Això es va conèixer a l’acord del Consell de Ministres

del darrer 10 de juliol que va fixar l’objectiu d’estabilitat

pressupostària i deute públic per als exercicis 2016, 17 i 18,

tant per al conjunt de les administracions públiques, com per a

cada un dels seus subsectors corresponents a l’Administració

General de l’Estat i la Seguretat Social i a les comunitats

autònomes i entitats locals, i també es va fixar el límit de

despesa no financera de l’Estat per a l’any 2016. 

Finalment, el Consell de Govern va acordar el passat 4 de

setembre el límit de despesa no financera, que ha de contenir

necessàriament el pressupost de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l’any 2016, per un import de 3.479 milions

d’euros. Això suposa un augment d’un 3,85% sobre el límit de

despesa de l’any 2015, 130 milions més que l’any passat. Ve

determinat pels objectius d’estabilitat pressupostària fixats per

l’Estat per a l’any 2016, que són un dèficit públic del 0,3% del

PIB i un deute públic del 29,1% del PIB. Però també és fruit

d’un esforç notable per cercar alternatives davant d’un impacte

neutre de finançament estatal per a l’any 2016, que no ha

augmentat els nostres recursos i que només ha servit per

compensar la retallada del sostre de dèficit del 0,7 al 0,3 del

PIB.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505636
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505977
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505977
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Les previsions de creixement econòmic de la nostra

comunitat per al 2016, confirmades per diferents fonts i en les

quals hem basat el nostre càlcul, estan entorn del 3% del PIB.

Així també, hem estimat un PIB regional per al 2016 de 28.975

milions d’euros. La distribució desglossada dels ingressos

previstos en aquest límit de despesa és la següent. 

Els ingressos no financers suposen 3.222 milions d’euros.

Aquesta xifra es composa pels tributs cedits, com són l’impost

de patrimoni, l’impost de successions i donacions, l’impost de

transmissions patrimonials i actes jurídics documents, els

tributs propis, les taxes, les aportacions que fa l’Estat via

sistema de finançament autonòmic, les aportacions alienes

provinents d’altres administracions i fons europeus. 

Aquí hem de dir que la recaptació dels ingressos cedits

gestionats per l’Agència Tributària de les Illes Balears a

setembre de 2015 havien augmentat en un 18,7% respecte de

la recaptació del mateix mes de l’any 2014. A aquesta xifra

d’ingressos no financers hi hem d’afegir uns ajustaments que fa

la comptabilitat nacional, que suposen 170 milions d’euros. I

finalment, hi hem de sumar els ingressos permesos pel dèficit

sobre el PIB previst i autoritzat pel Ministeri d’Hisenda, a

través del Consell de Política Fiscal i Financera, del 0,3%, que

això suposa només 87 milions d’euros. D’aquí el total és 3.479

milions d’euros, que és el sostre de despesa que avui plantejam

aquí a debat i a aprovació.

En relació amb els tributs cedits, aquest sostre de despesa

recull les principals mesures tributàries previstes en els acords

pel canvi, amb l’objectiu de lluitar contra la desigualtat social.

Això significa una major progressivitat en l’impost de

successions i donacions, en l’impost de patrimoni i en l’impost

de transmissions patrimonials. A l’apartat dels tributs propis, el

Govern farà ús de la seva facultat normativa per a la creació i

posada en marxa d’un impost turístic durant l’any 2016, que

permetrà crear un fons finalista, que contribuirà a millorar la

competitivitat del sector turístic i a reduir la petjada ecològica

del turisme. Finalment també es preveu la posada en marxa

d’un ambiciós pla de lluita contra el frau, que realitzarà

l’Agència Tributària de les Illes Balears i que permetrà

l’aflorament d’important borses de frau, sobretot pel que fa a

operacions immobiliàries.

Per tant, pel que fa a la política tributària de competència

autonòmica, aquest sostre de despesa vol reflectir la ferma

voluntat de contribuir a un major i millor repartiment de la

riquesa que genera la nostra societat. La gran majoria de

persones de les Illes Balears no poden suportar una nova

estirada de la desigualtat.

Arribats a aquest punt, he de posar de manifest dues grans

dificultats per quadrar els comptes públics que ens hem trobat

només arribar al Govern. Mirin, no m’agrada parlar d’herències

i molt manco abusar-ne. Els polítics estam per mirar endavant,

marcar noves polítiques i resoldre problemes, com a molt,

ocasionalment i mentre avançam, hem de donar un cop d’ull

enrere, pel retrovisor, no fos cosa que se’ns adjudiquin pecats

comesos per altres. Per tant, em veig obligada a referir-me

objectivament i sense estridències als comptes que ens ha

deixat el Sr. Bauzá. Per una banda 9.000 milions de deute, que

això és més del 30% del PIB. Per una altra banda, un

incompliment del dèficit de tancament de l’any 2014 amb

l’1,71%, quan l’objectiu era de l’1%. I una previsió de dèficit

de tancament per al 2015 de l’1,5%, quan l’objectiu també

havia de ser un 0,7. Per cert, es tracta d’objectius que el govern

anterior mai va votar en contra en el Consell de Política Fiscal

i Financera quan es van plantejar a l’aprovació de les

comunitats autònomes. Els va incomplir sense alçar la veu, en

silenci, no fos cosa que molestés els caps de Madrid.

Per altra banda, com hem denunciat en moltes ocasions, ja

dins aquests 100 primers dies de govern, Balears és una

comunitat mal finançada, i així ho han reconegut recentment

tant el president del Govern d’Espanya, el Sr. Mariano Rajoy,

com el seu ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro. Com bé

saben, perquè no ens cansarem de dir-ho, una de les prioritats

del nostre govern és la millora del sistema de finançament, que

esperam que ja comenci a veure els seus fruits a partir dels

resultats de les eleccions generals del mes de desembre.

Però ara mateix ja podem dir que dins els primers 100 dies

de Govern hem aconseguit tenir una data per a la celebració de

la Comissió mixta bilateral d’Economia i Hisenda, entre Estat

i Balears que com ja hem anunciat serà a final de mes

d’octubre. Aquest serà l’espai adient per negociar la

recuperació de les inversions estatutàries, els deutes pendents

d’antics convenis, la creació d’un grup de feina per treballar de

forma seriosa el règim econòmic especial per a les Illes

Balears, etc. 

I torn aprofitar aquesta compareixença per convidar tots els

grups parlamentaris a treballar de forma conjunta i unitària, en

la millora del sistema de finançament que els ciutadans i les

ciutadanes de les Illes Balears es mereixen.

Senyores i senyors diputats, amb l’aprovació d’aquest sostre

de despesa, comença la tramitació parlamentària dels

pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2016, uns

pressuposts que reflectiran els primers compromisos de l’acord

de governabilitat, signat per les formacions MÉS per Menorca,

MÉS per Mallorca, Podem i PSIB; uns pressuposts que posaran

a les persones per davant de les xifres econòmiques. 

La prioritat és recuperar totes aquelles persones que han

perdut el tren de la prosperitat a Balears, aquelles persones que

es troben en risc d’exclusió social, les explotades laboralment,

les que no troben feina, les que no arriben a final de mes, totes

aquelles persones que s’han vist despenjades del tren de vida de

la classe mitjana. 

La prioritat és recuperar les bases demolides d’un estat del

benestar que ha estat malmenat durant la passada legislatura i

recuperar els serveis públics tan deteriorats com l’educació, la

salut i els serveis socials. Obrim el llarg i necessari camí de

recuperació de la igualtat i la solidaritat que en la pràctica

pressupostària començam a marcar a partir de la xifra del límit

de despesa que oferim avui als diputats i a les diputades.

I ja acab, però no ho vull fer sense referir-me als

treballadors públics de la comunitat autònoma. No debades, el

meu càrrec també és, a part de consellera d’Hisenda,

d’Administracions Públiques. Darrere de cada mesura social hi

ha uns funcionaris que són els braços, els ulls, el rostre de cada
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actuació social. Quan parlam de renda bàsica, darrere hi ha

treballadors públics que la gestionen, l’avaluen, la tramiten.

Quan parlam de recuperació de drets socials, darrere hi ha

treballadors públics. Quan parlam de millora de llistes d’espera

sanitària i quirúrgica, d'obertura de centres de salut els

horabaixes, allà hi ha metges, infermeres, zeladors, etc. Quan

parlam de recuperar la normalitat en els centres educatius

públics, allà també ens referim a treballadors de la funció

pública. Treballadores i treballadores que són el motor de totes

les mesures socials que prenem, perquè defensam allò públic.

Per això vull aprofitar per aclarir la postura bàsica d’aquest

govern en aquest moment. 

L’ajornament de la carrera professional dels empleats

públics és una mesura obligada pel Govern davant la tempesta

econòmica perfecta que ens hem trobat, per la manca

d’alternatives econòmiques i davant les necessitats imperioses

que aquest govern ha trobat i que es veu obligat a prioritzar.

Aquesta mesura es pren únicament per ineludibles

circumstàncies econòmiques. Quan parlam de recuperar drets

perduts per a la ciutadania, ens referim també a la recuperació

dels serveis públics i òbviament als drets perduts pels

treballadores de la funció pública. 

El Govern té les portes obertes de bat en bat al diàleg i a la

negociació i està disposat a oferir la recuperació de forma

progressiva dels drets perduts amb el Decret Llei 5/2012 i a

reconèixer i aplicar el plus de carrera professional quan la

situació econòmica ho permeti. I això arribarà en el mateix

moment en què la situació social hagi deixat de ser

d’emergència per a tanta gent a Balears. Per això demanam

seny i responsabilitat, ja que qui l’havia de tenir, el govern

anterior, no l’ha demostrada. Reclamam comprensió i un vot de

confiança per part dels sindicats a l’inici d’una legislatura que

ha de ser de recuperació de tantes retallades patides, també per

als funcionaris. I, com exemple, tenim l’acord de la

desconvocatòria de la vaga plantejada fa tants de mesos en el

sector educatiu de Balears i que també suposa recuperar la

situació davant de les dures retallades realitzades la passada

legislatura, una notícia de la qual ens n’alegram profundament

i sincerament. En aquest camí no ens aturarem, continuarem

avançant, no sempre al ritme que voldríem, però avançant. 

Senyores i senyors diputats, vull acabar amb les mateixes

paraules que he començat, tenim un govern responsable que té

la màxima cura de la despesa i la major energia per reclamar

els recursos econòmics que amb justícia corresponen a les Illes

Balears, governi qui governi a Madrid, i així ho hem demostrat

en anteriors legislatures. Estic segura que comparteixen tots

vostès el valor de la transparència dels doblers públics i la

prudència en la despesa que s’ha de mirar euro per euro, els

comptes han de sortir. Però els vull assegurar una cosa, que

ningú no esperi d’aquest govern que per quadrar les xifres

desquadri les persones. Això mai més!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps del Grup Parlamentari

Popular. Deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

Tenia preparada una intervenció de 15 minuts, però no sé si

tendré temps per tot. En qualsevol cas obrim avui el debat del

límit de despesa no financera. Avui per primera vegada aquest

parlament debatrà aquesta qüestió i ho feim perquè així ho

marca i obliga la Llei de finances aprovada l’any passat. Una

llei de finances que amb aquesta qüestió i amb moltes altres,

suposa un avanç, suposa una passa endavant molt important

quant a transparència, control i objectivitat, una llei impulsada

i aprovada pel Partit Popular i que va comptar amb un ample

consens de tots els grups parlamentaris. 

Avui feim idò un important exercici de transparència. Avui

el Parlament pot, prèviament a la presentació dels pressuposts,

debatre sobre quin ha de ser el límit màxim de despesa no

financera. Avui hem pogut conèixer les explicacions de la

consellera d’Hisenda, la Sra. Cladera, i avui li podem plantejar

els nostres dubtes i el nostre punt de vista sobre aquells punts

que consideram més foscos i li podem demanar explicacions

d’allò que consideram que és incoherent.

Un primer punt que pens que hem de considerar com a

qüestió prèvia és si el límit de despesa no financera que se’ns

proposa per part del Govern és creïble o no. I crec que basta

repassar l’hemeroteca per veure que la proposta que se’ns fa

avui no és creïble, és irreal i vostè, Sra. Consellera, ho sap

perfectament, perquè no ho diu el Partit Popular, ho diu el

mateix Govern. El límit de despesa, i vostè ho ha dit, està

calculat en funció d’un objectiu de dèficit del 0,3%. Un

objectiu que el Govern, ja ho ha dit per activa i per passiva, ha

dit que no tenia intenció de complir, que no feia comptes poder

arribar a aquest objectiu de dèficit, que no tenia cap intenció de

fer-lo. Per tant, avui estam debatent un document que és una

farsa. Aquest document que avui ens presenta no té cap sentit,

perquè ja sabem perfectament, perquè vostès ja ho han dit, que

no es complirà. Estam fent un paperot, Sra. Consellera. Vostè

està defensant una cosa que ni vostè no se la creu. Estam

parlant d’una proposta que ja se sap amb antelació que és paper

banyat.

Però analitzem alguns elements d’una manera més concreta,

per demostrar precisament també la irrealitat d’aquest

document. Ens preocupa molt l’increment exponencial en la

recaptació prevista en determinats impostos propis i cedits.

Sabem que el Govern ha anunciat pujades generalitzades de

tots els impostos. Però allò que preveu el document del límit de

despesa és una, des del nostre punt de vista, una de les majors

destralades que mai s’hauran fet a les butxaques dels ciutadans,

en el seu conjunt i en especial a les classes mitjanes, que també

són persones, perquè quan vostè parla de persones, aquests que

pagaran els impostos també són persones. 

Per una banda es preveu un increment del 65% de la

recaptació de l’impost de successions i donacions. Fa poc es va

fer públic un document del Consell General del Notariat, que
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a Balears des de l’any 2007 a ara s’havien triplicat els casos

d’hereus que havien renunciat a la seva herència, i açò que el

tipus impositius a Balears de l’impost de successions és dels

més baixos d’Espanya. Amb l’increment espectacular del tipus

impositiu de l’impost de successions i donacions que es preveu

per a l’any que ve, segons aquest document que vostè ens ha

presentat, és molt probable que les xifres de renúncia

d’herències es multipliquin. A partir de l’any que ve, morir-se

a Balears serà un bé de luxe, molts no es podran permetre morir

aquí a Balears, miri què li dic. Pensa introduir, Sra. Consellera,

un increment de l’impost de successions entre pares i fills?

Pensa modificar el pacte successori d’Eivissa i Formentera?

Són qüestions que li feim avui perquè ens interessa saber a què

es deu aquest increment del 65%.

També es preveu un augment en la recaptació de l’impost

de patrimoni en un 45%. El que ens fa pensar que també hi

haurà un important del tipus impositiu d’aquest impost. Un

altra destralada a la butxaca dels ciutadans. També hi ha un

increment d’un 18,16% de l’impost de transmissions

patrimonials, la qual cosa també, i vostè ja ha anunciat que hi

hauria una major progressivitat d’aquest impost i m’agradaria

saber com han pensat quina serà aquesta progressivitat perquè

es pugui produir aquest increment tan important de la

recaptació amb aquest impost. Estam, per tant, davant d’una

autèntica barbaritat, un autèntic saqueig a les economies

domèstiques. Vostès volen fer pagar els seus capritxos sobre

l’esquena de la gent, i aquí es demostra amb aquesta proposta

que vostès ens fan. És una autèntica bogeria.

Després hi ha una altra dada curiosa, i és la previsió de

recaptació de més de 50 milions d’euros per impostos propis.

Vostè ja ha dit que açò ve a ser l’ecotaxa, o l’impost de les

estades turístiques; no voldríem pensar que aquest increment

també es deu a un altre increment en el cànon de sanejament,

seria, creim nosaltres, ja un cop duríssim sobre les butxaques

dels ciutadans. Però clar, com pensa vostè recaptar, si açò és

així, aquests 50 milions d’euros amb l’ecotaxa quan ja ha dit el

Govern que l’aplicació de l’ecotaxa començarà a partir del mes

de novembre de l’any que ve? Pensa vostè recaptar 50 milions

d’euros amb l’ecotaxa aplicant dos mesos, novembre i

desembre, dos mesos d’hivern, aquest impost? No creu, Sra.

Cladera, que ha inflat aquesta partida per poder quadrar?

Vostè, Sra. Cladera, Sra. Consellera, ha inflat els ingressos per

poder gastar més, vostè ens ha fet de "triler" avui aquí i ens ha

presentat un document que és fals, de la primera a la darrera

lletra. Aquells que avui votin a favor d’aquesta proposta es

faran còmplices d’aquesta mentida. I és més, qui aprovi avui

aquesta proposta de límit de despesa també es farà còmplice de

la major pujada d’impostos mai coneguda en aquesta comunitat

autònoma.

Però anem detallant altres qüestions que també ens criden

l’atenció, em referesc a una altra dada curiosa que torna a posar

en qüestió la credibilitat d’aquest document. Diu en el

document que com a mesura de prudència no s’ha previst com

a ingrés l’import de 80 milions d’euros corresponent al conveni

de carreteres, i no obstant açò, si miram els ingressos del

capítol 7, transferències de capital, veim que preveuen 122

milions d’euros, quan l’any 2015 es va pressupostar per aquest

mateix capítol un import només de 114 milions. Sra. Cladera,

si no hi ha els ingressos del conveni de carreteres, quins

ingressos preveu el capítol 7?; inversions estatutàries, com ja

ha dit que encara s’han de reunir, que no estan previstes en els

pressupostos generals de l’Estat?; ingressos per FEDER, que

ara mateix són impossibles? Sra. Cladera, no entenem que

vostè avui pugui preveure 122 milions en transferències de

capital, necessitam que ens ho expliqui, però en qualsevol cas

la nostra impressió és que torna a inflar els ingressos per

justificar el seu límit de despesa, torna a inflar ingressos per

poder gastar més, i sap què vol dir açò?, idò açò vol dir 80

milions més de dèficit i 80 milions més de deute.

També ens hem fixat en una altra cosa: ens resulta també

molt dubtós allò que fa referència als ajustaments de

comptabilitat nacional, i en concret quan posa que es preveu un

ajustament positiu de 44,2 milions d’euros en interessos. Des

del nostre punt de vista sembla que vostè ha considerat que dins

el 2016 es produirà un ajustament similar al que es va produir

l’any 2015, i nosaltres consideram que és molt dubtós que açò

es pugui produir, és molt dubtós que dins el 2016 es produeixi

un ajustament d’aquesta magnitud. Més bé consideram que

l’ajustament de 2016 el més probable és que sigui fins i tot

negatiu. Torna a inflar, Sra. Consellera, els ingressos, torna a

enganar els ciutadans, torna a posar més ingressos per poder

justificar més despeses. 

Sra. Cladera, el paper ho aguanta tot, aquí haguera pogut

posar qualsevol cosa i el paper ho aguanta, però vostè avui ens

vol vendre una moto sense rodes i sense motor, ens presenta

una proposta que ningú amb un mínim de rigor intelAlectual no

pot prendre seriosament. En definitiva, la proposta de sostre de

despesa no financera que ens planteja avui el Govern és la

primera pedra d’una etapa de dèficit i de creixement

exponencial del deute. Estam davant un despropòsit que els

nostres fills pagaran amb escreix.

I per últim vull posar en evidència un altre tema que

demostra allò que sempre hem dit: que l’actual sistema de

finançament que van aprovar el Sr. Zapatero i el Sr. Antich és

un autèntic nyap, i que ens és molt perjudicial a tots els que

vivim a la nostra comunitat autònoma. Resulta que, tal i com

posa de manifest la proposta de límit de despesa per a l’any

2016, i a causa d’una incomprensible fórmula de distribució del

sistema de finançament, Balears rebrà el 2016 100 milions

manco en concepte de recaptació d’IVA; és a dir, si l’any 2015

l’Estat transferirà a Balears 1.126 milions d’euros, per al 2016

es preveuen, en concepte d’IVA, només 1.102 milions, i açò

que segon l’Agència Tributària la recaptació d’IVA s’ha

incrementat un 20%. Com és possible, Sra. Cladera? Aquest

sistema de l’any 2009, aprovat per vostès, que tots aplaudien,

ens du a açò, ens du al fet que ens restin 100 milions d’euros.

On són tots aquells que aplaudien el sistema de finançament de

2009?, on són aquells que defensaven les bondats d’un sistema

de finançament que per arte de birlibirloque ens detreu 100

milions de la recaptació de l’IVA?

Senyores i senyors diputats, avui el Parlament hauria de

votar en contra d’aquesta proposta. Avui aquest parlament

hauria de tornar a la Conselleria d’Hisenda aquest document i

li hauria de demanar una nova proposta, més rigorosa i més

sensata. Avui...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant, un segonet. Avui el Parlament no hauria de

permetre aprovar allò que des del meu punt de vista és una

estafa. El Parlament no hauria d’aprovar la pujada impositiva

més brutal de tota la història de les Illes Balears, i molt manco

en qüestions tan sensibles com l’impost de successions, que pot

provocar que milers de famílies hagin de renunciar a les seves

herències. 

Sra. Cladera, rectifiqui, presenti’ns una nova proposta més

assenyada, reconegui que s’està equivocant, reconegui (...) els

ingressos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant, senyora... En definitiva, Sra. Consellera,

rectifiqui, presenti una altra proposta i des del nostre punt de

vista el nostre vot serà, lògicament, en contra d’aquesta

proposta, que consideram totalment negativa i que no respon a

la realitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears. 

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, membres del

Govern, treballadors i treballadores de la cambra, és important

avui per a nosaltres tenir l’oportunitat d’explicar el que pensem

sobre el que s’ha fet en matèria econòmica durant aquest temps,

i no només sobre el que ens ha presentat la consellera Cladera,

perquè és l’oportunitat que reivindiquem per poder parlar d’un

canvi de model en relació amb la democratització de

l’economia i la redistribució equitativa de la riquesa.

El límit de despesa que avui s’ha presentat dóna per bo

començar la casa pel sostre, acceptant sense ni tan sols fer un

petit matís ni una petita crítica la imposició d’una llei que

anteposa interessos que res no tenen a veure amb el benestar de

les majories socials i que a més es basa en la modificació de

l’article 135 de la Constitució. Em refereixo a la Llei 2/2012,

de 27 d’abril, anomenada Llei d’estabilitat pressupostària.

Aquesta llei, que ha marcat el discurs de la consellera i el límit

de despesa que s’ha presentat avui, em fa recordar el text de

Galeano sobre el món al revés: “El mundo al revés nos enseña

a padecer la realidad en lugar de cambiarla, olvidar el pasado

en lugar de escucharlo y aceptar el futuro en lugar de

imaginarlo. En esta escuela son obligatorias las clases de

impotencia, amnesia y resignación”. La Llei d’estabilitat

pressupostària és un alAlegat de la impotència, l’amnèsia i la

resignació.

Sense qüestionar els orígens, les arrels de tot plegat, mai no

trobarem solucions. El Govern d’Espanya va aprovar aquesta

llei un 1 de maig de fa tres anys. Quina tràgica coincidència!,

el dia del treballador es va aprovar un autèntic crim contra la

classe treballadora; va ser un dia negre, el dia en què la majoria

social havia d’assumir que els seus drets anirien cada cop a

menys. Els salaris ja havien començat a baixar i es començaven

a veure dues persones cobrant el sou d’una. L’"austericidi", que

ja havia començat a l’època del govern de Zapatero, es

reafirmava. A més, en un senyal més del centralisme miop del

Govern d’Espanya, l’Estat es reservava la majoria del dèficit

pel Govern central, i feia que les diferents autonomies només

tinguessin la capacitat de repartir-nos la misèria, de gestionar

misèria, que és al que finalment ens estem veient obligats a fer

en totes les autonomies, i això ho va fer un govern que, seguint

com a dogma de fe la idea de Merkel, no deixa d’augmentar el

dèficit cedint sobirania i provocant drames socials com abans

no s’havien vist.

La contenció de la despesa, lluny de produir un alleujament

del deute, l’incrementa exponencialment. Fa por mirar pàgines

web on es pot veure l’augment del deute, una mitjana de 1.700

euros per segon, 102.000 euros per minut, 6.120.000 euros per

hora, i així creixent de manera exponencial. 

Però qui guanya amb aquest augment vertiginós del deute?

Qui en surt beneficiat? Una altra vegada qui presta els diners?,

els bancs i les grans empreses, grans empreses que per cert en

el cas espanyol de l’IBEX 35 han augmentat els seus beneficis

en un 70% des de l’any 2007: Bankia, Endesa, Acciona...

Mentre hi ha milions de famílies d’aquest país que lluiten per

fer front al pagament dels seus tres menjars diaris, per posar la

calefacció a l’hivern, per pagar hipoteques, els empresaris de

Fedea segueixen engreixant els seus comptes bancaris. Resulta

obscè, senyories, tant com el fet que hi hagi polítics importants

en aquestes empreses. Pura casualitat o més aviat pura

causalitat?

Fixin-se, diputats i diputades, membres del Govern,

consellera Cladera, en els tres objectius d’aquesta llei

modificada l’any 2012, una vegada ja feta la modificació, com

deia abans, de l’article 135 de la Constitució; en primer lloc,

garantir la sostenibilitat financera de totes les administracions

públiques; en segon lloc, enfortir la confiança en l’estabilitat de

l’economia espanyola; i en tercer lloc, reforçar el compromís

d’Espanya amb la Unió Europea en matèria d’estabilitat

pressupostària. Clarament, no es pot negar, aquesta llei està feta

per posar-nos als peus d’una Europa feta a mida dels mercats

financers, que s’ha demostrat incapaç de donar resposta a les

necessitats dels països del sud, una llei que demostra

empíricament com Espanya és un protectorat d’Alemanya. De

fet aquesta llei és conseqüència directa del Tractat europeu

d’estabilitat que Alemanya va aplicar al conjunt de la Unió

Europea i d’acord amb el qual els països membres anaven

cedint cada cop més sobirania econòmica. Les principals

institucions de la Unió Europea es reserven el dret d’intervenir

en les decisions pressupostàries i imposar mesures fiscals
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dràstiques per tal de reduir el dèficit públic dels estats

membres, i ja s’ho faran les escoles, les escoles bressol, les

universitats, els hospitals públics, els programes socials, i si els

pobres se serveixen de la democràcia com a escut enfront de

l’austeritat, ja s’ho farà també la democràcia.

El futur d’Europa, d’Espanya, de les nostres illes, estava

escrit en aquesta llei, un futur europeu poblat de banquers

feliços i societats desgraciades. En aquest model el capital és

el genet i els pobles són el cavall. Les majories suporten el pes

de l’enriquiment de les minories sense rebre res a canvi, però

ho sabem i tenim les proves: és un model fallit, és un model

que no ha funcionat. Les administracions públiques es troben

en una situació molt complicada, i ho hem pogut veure avui

clarament en aquesta presentació. L’estabilitat de l’economia

espanyola es troba en perill, i no ho dic jo, no ho diu tampoc

Podemos, sinó dictàmens de l'AIReF; la Autoridad

Independiente de Responsabilidad Fiscal diu clarament que no

hi ha diners ni per cobrir despeses de la Seguretat Social,

precisament per la feble evolució dels salaris i per l’augment de

l’atur.

La llei, a més a més, la Llei d’estabilitat pressupostària,

estableix tot un seguit de sancions, mesures de correcció, diu,

s’anomenen en aquest rosari d’eufemismes que fan servir

aquests que s’agenollen als mercats financers per diferents

casos de no respecte de la seva disciplina. Entenc que per això

s’ha decidit respectar la disciplina de la Llei d’estabilitat

pressupostària.

Pel que fa al sostre de dèficit, una de les altres injustícies

que clamen al cel de la qual ja hem parlat en altres ocasions,

l’Estat es reserva, com deia abans, la majoria del dèficit i ens

deixa a les comunitats autònomes un 0,3%, i ha necessitat de

manera vergonyosa comptar amb els negocis ilAlegals, les

drogues, la prostitució per fer una estimació més elevada dels

seus comptes i una projecció del creixement per a l’any que ve

de més d’un 3%. I és que al govern de Mariano Rajoy li agrada

molt fer projeccions, però aquestes varien dependent del seu

interès. Interessa dir que el PIB espanyol pujarà més d’un 3%

perquè la gent pensi que les coses van bé i que l’escletxa entre

rics i pobres i el desmantellament de tot allò públic quedin en

un segon terme.

Nosaltres a Podem som radicals, radicals en el sentit

d’observar i analitzar la realitat des de la seva arrel, i si es vol

un canvi en la manera de fer els pressuposts perquè siguin, tal

com ha dit la consellera, els nombres de la recuperació de drets

perduts, de serveis bàsics que han estat víctimes de la voracitat

de les retallades practicades durant aquesta passada legislatura,

hem de començar posant en dubte i fent arribar al Govern de

l’Estat, que esperem que a partir de dia 20 de desembre sigui

un govern de canvi, la necessària derogació d’aquesta llei

d’estabilitat pressupostària i de la regla de despesa. Les lleis

han d’estar al servei del benestar del poble, no de les butxaques

dels empresaris de Fedea, de la patronal de l’IBEX 35.

Malgrat això no hem pogut sentir en el discurs de la

consellera..., sí que hem sentit crítiques a la Llei Montoro i a

aquesta actitud del govern de Rajoy, però no hem sentit

crítiques en aquest sentit. Donarem suport a la proposta de la

consellera, però demanem, com hem fet altres vegades, que es

posi en marxa ja l’auditoria ciutadana del deute, una auditoria

externa, una auditoria interna, també, fetes amb transparència

i fetes amb participació de la ciutadania. Aquesta és una de les

mesures imprescindibles per alleujar la situació greu que patim,

no només per la manca de finançament sinó precisament pel seu

origen, que és el deute.

Aquí tenim un deute, ja s’ha dit en altres ocasions, de

gairebé 9.000 milions d’euros que clarament afavoreix el

capital privat en lloc d’afavorir les persones, i provoca moltes

mancances, moltes de les que patim en aquestes illes, a l’Estat

espanyol i als països del sud d’Europa. És com una mena

d’esclavitud. Amb el permís i amb el perdó de Galeano, una

altra vegada, com el seu poema sobre la utopia i l’horitzó, quan

pensen que t’acostes ella s’allunya un poc més; el pagament del

deute només serveix per pagar més deute. L’any 2008 s’anava

a regular el capitalisme i ara seguim fent sacrificis dels drets

més bàsics en els seus altars. Seguim, com diu Stiglitz, amb el

capitalisme d’amiguetes. 

Però què passa a casa nostra? S’ha dit per part de la

consellera que tenim 3 mil 400... (...) de màxim per gastar i

amb això hem de fer malabarismes, però hem de tenir clara una

cosa: quines són les prioritats d’aquest govern? És veritat que

estam ofegats, és veritat que hem de pagar el sector sanitari, és

veritat que hem de pagar els professors i les professores, la gent

de serveis socials que es desviuen pels altres, i hem de tenir

sempre clares les nostres prioritats. En això estam d’acord.

L’Estat ens demana que només ens endeutem un 0,3%, però ell

no paga les inversions estatutàries, i en això hem de ser sempre

molt convincents i molt ferms, en aquesta petició, que per llei

a més a més s’haurien d’haver pagat ja. El Govern de l’Estat

incompleix la llei i vol que nosaltres la complim, és a dir, no hi

ha reciprocitat, i sobre això també voldríem contundència.

L’hem sentida però la volem tornar a sentir una vegada i una

altra. Necessitam un REB de veritat i no el nyap que va signar

Bauzá, el nostre REB ha de ser un REB seriós.

És veritat que tenim un dèficit fiscal del 14%, però això és

fruit precisament de la Constitució assumida per l’Estat

espanyol, és a dir, segons la Constitució l’estat de les

autonomies està basat en el principi de solidaritat, i aquest

principi hauria de garantir en darrera instància la igualtat entre

les regions. Necessitem una ecotaxa, necessitem un impost de

patrimoni i de successions clarament, i també necessitem -

pensem des de Podem, Sra. Cladera- que hi hagi diàleg amb el

sector que reclama la carrera professional; pensem que només

amb diàleg es poden resoldre les coses de bon de veres i no

amb les darreres tècniques del darrer govern. 

Finalment, Sr. Camps, ens hem de preocupar no tant de les

grans xifres sinó dels noms i dels cognoms de les persones que

ens envolten, que tenen cara i ulls i necessitats que no poden

esperar per a demà, perquè puguin viure millor a les Illes, avui,

aquí, i també el dia de demà. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus, pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.
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EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En

primer lloc, gràcies Sra. Consellera per la seva exposició sobre

el límit màxim de despesa no financera per a l’any 2016 que ha

presentat aquí avui per al seu debat i aprovació. 

Aquest govern tendrà un repte molt complicat per a l’any

2016, i en general per al trienni 2016-2018, el repte de

compaginar uns pressuposts que s’ajustin a un objectiu de

dèficit del 0,3% del PIB de la comunitat autònoma l’any 2016,

el 0,1 l’any 2017 i l’equilibri pressupostari l’any 2018, una

obligació que ens imposa l’Estat, i tot això s’ha de compaginar

amb la necessitat d’uns pressuposts per als propers anys que

apostin vertaderament pel rescat ciutadà, pel rescat de totes

aquelles persones que la crisi ha deixat al marge. Necessitam

uns pressuposts que permetin pas a pas recuperar els serveis

públics, recuperant treballadores i treballadors i recuperant els

seus drets. Necessitam en els propers anys uns pressuposts que

encetin una transició cap a un model econòmic més sostenible,

més just i més diversificat,  on la innovació ha de jugar un

paper clau.

Tres objectius, per tant: rescat ciutadà, recuperació de

serveis públics i un model econòmic més sostenible. Tres

objectius que són ambiciosos i que hauran de quadrar dins un

marc pressupostari amb unes exigències d’objectiu de dèficit

imposades per l’Estat, que ja hem discutit en aquesta cambra i

no està de més recordar on som. 

Venim de tancar l’any 2014 on hi havia un objectiu de

dèficit de l’1%, uns 267 milions d’euros, i que es va tancar amb

un 1,71%, uns 460 milions d’euros, més de 190 milions més de

dèficit. Venim d’uns comptes d’enguany, de 2015, amb un

objectiu de dèficit del 0,7%, 190 milions d’euros, i que es

preveu tancar amb prop de l’1,5%, més de 400 milions d’euros.

En aquest context, sense escoltar l’Autoritat Independent de

Responsabilitat Fiscal, l’AIReF, l’Estat ens fixa per a totes les

comunitats autònomes un objectiu de dèficit del 0,3, que vénen

a ser 86 milions d’euros. L’AIReF, recordem, demanava tenir

en compte la capacitat de finançament dels serveis públics a

l’hora de fixar objectius de dèficit, un 0,3 front d’un 2,2 que es

reserva l’Administració General de l’Estat, set vegades més,

més de set vegades més; un 0,3% a les administracions que han

de gestionar l’educació, la sanitat i els serveis socials enfront de

l’Administració General de l’Estat; un 0,3 per a les

administracions que tenen bona part dels serveis bàsics. L’Estat

que recepta austeritat es guarda la tallada més grossa.

Hem viscut uns anys on la prioritat del Govern, del Govern

de l’Estat, ha estat el rescat de la banca, només per posar un

exemple, més de 50.000 milions d’euros injectats a través del

FROB, del Fons de Reestructuració Ordenada Bancari,

injectats en els bancs, la major part a partir de l’any 2012. 

L’Estat, ara tan preocupat pel dèficit de les comunitats

autònomes, ha creat milers i milers d’euros de dèficit per a

l’Estat socialitzant les pèrdues de les entitats bancàries

convertides ara en dèficit públic. Tot això, en aquests anys,

mentre s’adoptaven mesures de retallades, algunes, com la

retirada de la targeta sanitària a diversos colAlectius, que ni tan

sols perseguien un estalvi com han demostrat les dades. 

Tornant a Balears, però, aquest govern haurà de tancar un

pressupost amb un objectiu de dèficit de 86 milions d’euros i

amb un finançament totalment insuficient que, a pesar de certes

millores, continua suposant un vertader espoli per a aquesta

comunitat, i dic certes millores perquè si un analitza les sèries

de finançament de l’Estat a la comunitat autònoma veurà que,

per exemple, l’any 2009 hi va haver un augment de

finançament i que els anys 2012 i 2013 es reberen uns 300

milions d’euros més que no en els anys 2010 i 2011. Però és

veritat que és un sistema imperfecte, és un sistema, a més, que

té uns decalatges per sistema de liquidació que genera

situacions injustes com la que patim enguany on, com ja es

deia, amb un augment important de l’activitat i un augment

important del PIB, es preveu una menor recaptació d’IVA que

en tot cas serà compensada d’aquí a dos anys. 

Dins aquest entorn els objectius que ens marcam -els torn

a citar-, el primer objectiu, rescat ciutadà. Dins els acords dels

partits que donam suport al Govern aquesta és una prioritat,

rescatar persones, entre altres mesures introduir una renda

social garantida, amb l’augment de beques de menjador, amb

plans contra la pobresa infantil. Segon objectiu, la recuperació

dels serveis públics bàsics, que això implica també la

recuperació de treballadors i treballadores del sector públic, ja

ha començat aquest govern amb la incorporació de més de 350

professors per al nou curs i també amb la recuperació

progressiva dels seus drets, també ha de ser un objectiu. 

Per aconseguir aquests dos objectius serà necessària

l’adopció de mesures tributàries que ja estaven esbossades en

els acords pel canvi, unes mesures amb una intenció clara de

progressivitat perquè qui més té més aporti. No és l’augment

més important d’impost que s’ha produït. A més, hem de tenir

en compte que no tot és via modificació de tipus sinó que hi ha

augment de la progressivitat i també hi ha augment que

provenen de l’augment de l’activitat econòmica. Aquí s’han

produït augments veritablement escandalosos, com el que es va

produir en el seu moment del cànon de sanejament, per posar

un exemple. 

Tercer objectiu, un model econòmic més sostenible, en

aquest apartat ha de jugar un paper clau un nou impost sobre

les estades turístiques, un impost que ha de finançar la

sostenibilitat d’un sector que tant ha aportat en aquesta terra,

però que a la vegada ha tensat al màxim el nostre territori i els

nostres recursos naturals. És imprescindible i de justícia que

d’aquest sector surtin els ingressos per finançar actuacions

adreçades a aconseguir un model més sostenible i també

avançar en sectors claus com la innovació. 

Són tres objectius -rescat ciutadà, recuperació de serveis

públics i model econòmic més sostenible- que hem de ser

conscients que amb les circumstàncies que hem esmentat de

límit de dèficit i manca de finançament, seran difícils

d’aconseguir. Som a la cua en finançament, som a la cua en

inversions a un estat on gasten a raó de 10 milions d’euros per

quilòmetre d’AVE. És aquesta la gent que ens demana

austeritat.
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El que demanam és de justícia, aquesta comunitat amb els

recursos que genera ha de poder estar en el nivell que pertoca

en serveis públics, i no hi estam. A pesar de liderar l’augment

del producte interior brut som en la cua en empleats públics, no

aconseguim arribar a la mitjana en despesa sanitària. 

Donarem suport a aquesta proposta de límit de despesa no

financera, però també és necessari fer aquesta reflexió i crec

que això pels debats que hem tengut i per les intervencions que

hi ha hagut estam tots d’acord. Sense un nou model de

finançament no ens en sortirem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Consellera. Si la capacitat d’incorporar el sofriment dels altres

a la nostra acció de govern o d’oposició és el camí, que crec

que hi estaran d’acord, és a dir, la capacitat de poder incorporar

el sofriment dels altres a la tasca tant d’oposició com de

govern, si coincidim que és el camí, amb 3.478 milions d’euros

podem complir? No. Sabem abans de començar l’any que ve,

a 1 de gener, encara heu de brufar el Nadal i donar la

benvinguda a l’any 2016, que no complirem. Tots ho sabem.

I aquest és el debat, aquest és el debat. Hi ha un gran

cantautor i poeta mexicà, José Alfredo Jiménez, que el

coneixen, si no, coneixeran les seves cançons, que diu, “si nos

dejan” i fins i tot diu “si nos dejan nos vamos a querer toda la

vida”, i vaig molt de debò i vaig molt de debò. Jo deman, ens

deixen a aquest petit país que es diu Balears? No ens deixen, no

ens deixen. Fins i tot ell diu que si no, se n’anirà a viure a un

món nou. El problema que tenim és que cada vegada l’Estat ens

deixa menys a una cosa que tots vostès estan d’acord, que és a

poder viure, poder tenir oportunitats.

Avui la Sra. Camargo, i que no serveixi això per obrir un

debat, deia, deia, aquests 5.400 persones joves que han fugit

d’aquí, com ho podrien fer perquè retornin? És impossible, és

impossible. És impossible perquè són els més preparats de tota

la història i si no tenim doblers en el pressupost per invertir en

noves tecnologies, en I+D, en recerca, en transferència del

coneixement, aquests joves no tornaran. Per tant, el primer que

ha de constatar aquesta casa és que hem fracassat. Des de l’any

83 hem fet creure a Madrid el que realment necessitam. El

problema és aquest, no n’hi d’altre, no n’hi ha d’altre. 

El Pi creu que si no hi ha un nou sistema de finançament

que cregui en el principi d’ordinalitat i que anem, que anem

cada vegada caminant més i més cap a un concert econòmic, o

el nom que li vulguin dir vostès, això no té solució. Devíem,

devíem, segons deia el Sr. Marí l’any passat i també el Sr. Pons

per part del PSIB-PSOE, devíem l’any 2007 2.346 milions

d’euros, devíem l’any 2011 5.250 milions, devíem el mes de

març, deia el Sr. Biel Barceló vicepresident, avui, del Govern,

el mes de març de 2014 7.068 milions d’euros. Avui estam a

punt de deure 9.000 milions d’euros. 

Parlam que aquests pressuposts d’aquesta despesa sense

comptar la part financera de 3.500 milions, jo faig números

rodons, s’hauran d’incorporar a uns 600 milions de mota a

haver de pagar perquè dins aquests 3.500 ja estan ficats els

interessos, per tant parlam que en pagarem 600 de mota i 200

o 300 d’interessos. Bé, no es preocupi, parlam de 1.000 milions

de pessetes, de més de 1.000 milions de pessetes. Això no és

sostenible. 

Cada estiu tancam cent llits dels hospitals, tenim o hem

tengut, més de 1.500 persones menys dins el sistema de salut

entre infermeres, metges i personal de sanitat; a les escoles les

substitucions de menys de quinze dies no els substituíem,

moltes famílies no poden pagar ni menjador escolar i molts ni

la corrent. Podria seguir i no acabar i no acabar, i aquestes són

les conseqüències, senyors del Partit Popular, d’algunes de les

retallades de l’anterior govern, sense cap dubte, qui ho vulgui

amagar... però és així. 

Però mirin quina paradoxa, avui, el portaveu del Partit

Popular li diu a la consellera que infla els números i si un agafa

els Diari de Sessions d’allà, l’any passat el Sr. Pons al conseller

li deia que inflava els números. Qui ens infla és Madrid! Però

ens infla de mala manera, ens malmena, ens maltracta. Jo, que

som una persona que no hi ha engany, que estic còmode dins

aquest estat, no permetré que el meu estat se’n rigui més com

se’n riu. I això és el que aquí hi hauria d’haver, un sol cos i un

sol clam a l’hora de reivindicar, perquè el que feim aquí,

reivindicar postures polítiques de retroalimentació amb una

malaltia endogàmica, que fins i tot qualsevol que va pel carrer

ja ens diu que només pensau en nosaltres. 

Davant d’aquesta situació de deute d’aquests 9.000 milions,

parlam del 30% del nostre producte interior brut, qualsevol

empresa estaria en fallida, i nosaltres hi estam, hi estam, perquè

no poder donar solució a totes les coses que aquest govern i

Podem, que li dóna suport, han dit que faran i veure que han

llevat tota una sèrie de taxes que hi havia l’any passat i

lògicament s’apujaran tota una sèrie d’imposts que fan que de

3.349 passem a 3.478 amb 900, 900 mil euros, això vol dir que

unes coses que deixam de cobrar, vol dir que estam apujant els

imposts i encara, sota el nostre punt de vista, no està

consensuada l’ecotaxa. I aquestes qüestions a El Pi li fan molt

difícil poder votar a favor d’aquest tema. 

Insisteix El Pi, què necessita aquesta comunitat? Que el

milió cent i busques de persones que hi ha sàpiguen què tenim

i què devem, què tenim i què devem, i a partir d’aquí aquesta

societat, i això que els agrada tant als cercles de Podemos, i si

hem de fer un referèndum facem un referèndum, li direm a la

gent com vol que ho gastem, perquè el maldecap no és també

sols el que ens deu Madrid, el maldecap està en com decidim

gastar aquests 3.500 milions d’euros. Tots aquests 3.500

milions d’euros estan ben gastats? Hem fet un pla d’eficiència,

que nosaltres demanam en aquest sentit, Sra. Consellera, per

veure realment a quines borses podríem no gastar-los i que la

societat no ho veuria malament?
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Aquí és la feina, és dura aquesta feina, clar que és dura, i és

difícil, clar que és difícil. Es aquí on El Pi creu que hauríem de

ser. Com pensam gastar aquests doblers ho veurem en el

pressupost, perquè nosaltres el que li puc dir és que no li

votarem a favor aquest sostre, no li votarem a favor. Ens hi

abstendrem, però li recordam, si no venim amb l’ecotaxa

consensuada votarem en contra dels pressuposts. Si els imposts

penalitzen la classe treballadora i la classe mitjana, la petita i

mitjana empresa, no votarem a favor dels pressuposts, hi

votarem en contra. Pensam que aquells que han estat capaços

de pagar durant aquests vuit anys de crisi, que va començar en

el mes d’octubre de 2007, maldament no ho volguéssim saber

perquè els que cobren més a vegades no ho saben i si de pas és

funcionari menys, però qui era un empresari i va veure

l’estadística de finals d’octubre de l’any 2007 que començava

a tenir unes baixades, unes dents de serra molt més grosses que

les de l’any 1992, es va adonar que hi havia un canvi radical,

i així ha estat i se n’ha duit per endavant treballadors,

treballadores, petits i mitjans empresaris com mai. Ni el 72, que

jo tenia 11 anys i vaig veure com s’anava l’empresa de mon

pare, va ser tan dur com han estat aquests vuit anys que hi ha

hagut aquí. 

Aquesta consciència, tal vegada per edat i que comences a

tenir, que ja tens els cabells blancs, és la que almenys hauríem

de tenir a l’hora de fer un pressupost. La lluita en defensa,

unida, forta, tots junts, a veure si Madrid ens deixa d’una

vegada per totes poder tenir les mateixes oportunitats que té

qualsevol altre indret de la península, cosa que la Constitució

diu que em toquen en drets i oportunitats. I aquí, crec que és on

hem fracassat els polítics.

Vull dir més, per altra banda, aquest 0,3% de dèficit s’ha de

finançar i s’haurà de finançar a través del fons de liquiditat

autonòmica. Això no deixa de ser una paradoxa, i no som el

primer que ho diu, és a dir, hi ha hagut gent del seu equip que

ho ha dit, que hem de demanar doblers a l’Estat que prèviament

els hem donat via imposts recaptats en aquesta terra. Ara li hem

doblers d’aquells que nosaltres... 

Miri, l’any passat va millorar la recaptació en IVA i en

IRPF, la pujada va ser 70, 80 milions d’euros per a nosaltres,

per a l’Estat aquesta pujada entre 700 i 800, ho deia el Sr.

Barceló l’any passat també això, enguany ha augmentat també,

nosaltres tal vegada passarem de 90 a 110, Madrid passarà de

800 a 900. Aquí està l’assumpte. 

El Pi diu basta i volem que els ciutadans de Balears, votin

qui votin, sàpiguen que això si no feim una pinya tots junts, i

ara hi ha una oportunitat dia 20 de desembre, no podrem

complir amb totes les expectatives del salari social, els mestres,

els professors, una televisió on vulguin internalitzar el personal,

el que parlàvem aquests dies també que afectava els funcionaris

de part d’administració, és a dir, tot això és impossible, per

tant, El Pi el que vol, si pot ser, és que no s’ofeguin els que

paguen els imposts i ens han fet aguantar aquests vuit anys i

hem pogut tenir liquidesa per anar pagant i que el Govern, Sra.

Consellera, que li desig molta sort, pugui fer un pla

d’eficiència, perquè és l’única manera, perquè si vostè no fa un

pla d’eficiència es trobarà que enguany no es complirà aquest

2015, el 2016 no complirà ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, ha d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, em queden 22 segons. És a dir, pugui...

(Algunes rialles)

Sra. Presidenta, acab, aquest pla d’eficiència perquè si no,

el 2017 quan venguem aquí tornarem a dir el mateix que hem

dit ara, que no tenim i no complim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, jo li he de dir que

el document aquest que ens ha fet arribar no l’he vist gens clar,

no l’he vist gens clar perquè ens han donat unes fotocòpies

indecents, antipàtiques, gairebé impossibles de llegir. Jo, com

diu aquell, ni amb les gafas del cerca. Li faig aquesta broma,

però ara que hi ha el Sr. Marc Pons li hauria de dir a la

directora general de Relacions amb el Parlament que els

diputats ens llegim els documents que ens tramet el Govern, i

a més a més, el problema no és de la fotocopiadora, és que el

PDF que van portar és que era ilAlegible, per tant vull dir que

m’ha costat molt preparar-me aquesta intervenció per aquesta

problemàtica física.

Tot i així he entès algunes coses del que diu el document,

he entès, per exemple, com hem dit, que el sostre de despesa no

financera serà de 3.478 milions d’euros, un 3,8% més que el

del pressupost del 2015, i que, en canvi, els ingressos, que els

han hagut de calcular per poder calcular el sostre de despesa,

es preveu que augmentin un 8,2% respecte del 2015; és a dir,

ens veiem obligats a augmentar els ingressos molt més del que

podem augmentar la despesa. Això dóna un resultat no financer

de 257,5 milions negatius, òbviament, i ens trobem amb la

circumstància que, així com el 2015 respecte del 2014, el

resultat no financer va haver de disminuir només en 4 milions

d’euros, en el 2016 respecte del 2015, ens veiem en l’obligació

de reduir-lo en 113 milions d’euros. És a dir, aquí el Sr. Camps

ens ha donat lliçons de gestió, d’estalvi, de no pujar els

ingressos, jo no..., ja ho ha fet el Sr. Font molt ben fet, jo no

parlaré, diguem, de les dades que tenim dels pressuposts

liquidats i de com van ser totalment incapaços vostès

d’acomplir els objectius que s’havien marcat i de les

diferències que hi ha en el pressupost liquidat del 2014 respecte

del pressupostat, amb un resultat, o el resultat no financer, el

liquidat, respecte del pressupostat del 2014, té un dèficit de 70

milions més del que ja s’havia previst.

Bé, en això no cal estendre-s’hi perquè ja s’ha comentat.

Bé, per què aquesta situació, per què ens veiem obligats a fer

aquesta rebaixa tan dràstica de 113 milions d’euros en el
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resultat no financer? Bé, doncs també s’ha dit evidentment,

perquè la llei Montoro o més que la llei Montoro, diguem,

l’aplicació que fa el Govern de la llei Montoro, ens posa aquest

límit màxim de dèficit del 0,3, del qual ja en parlàrem aquí fa

un parell de setmanes, i això senzillament és una retallada, amb

un plis-plas de 108 milions d’euros. Bé, és el sistema de la Llei

2/2012 que per a la nostra comunitat autònoma té uns efectes

perversos, primer, perquè com que obliga que s’actualitzi la

despesa de la comunitat autònoma sempre en relació amb la

despesa anterior, aplicant-hi aquest increment del creixement

previst; bé, aprofundeix i cada vegada fa més gran el

subfinançament històric de les comunitats autònomes com la

nostra que tenen un mal finançament. Això en primer lloc. I en

segon lloc, obliga que les despeses creixin només al ritme que

ho ha el PIB estatal i no el PIB regional, que, en el nostre cas,

evidentment, seria molt més avantatjós, com una comunitat

autònoma econòmicament dinàmica que som.

El panorama que dibuixa això és el de..., i em sap greu que

no sigui aquí el Sr. Jarabo, perquè ara anava a fer una cita seva,

és una autonomia segrestada i pervertida, ell ho va dir respecte

d’una altra institució de la comunitat autònoma, però realment,

quan m’he preparat això, els adjectius que m’han sortit és:

tenim una autonomia segrestada i pervertida, segrestada perquè

realment no som amos dels nostres doblers, i pervertida, perquè

això no és autonomia ni és res, és a dir, no tenim els

instruments bàsics per poder fer front a les competències i a les

obligacions que tenim davant els ciutadans.

Aquest 0,3% pesa sobre nosaltres i sobre tots els ciutadans,

mentre l’Administració general de l’Estat, com es diu, que per

a mi és un eufemisme, hem de recuperar i dir les coses pel seu

nom, el Govern central, el Govern de Madrid, perquè açò

d’Administració general de l’Estat no en té res, només

beneficia uns interessos d’una casta, d’una elit extractiva de

Madrid; es reserva aquest Govern de Madrid el 2,8% del dèficit

per fer què? Per fer l’AVE, n’hem parlat molt, per a les

despeses en defensa; per al servei exterior, aquest servei

exterior que no és capaç ni que els ciutadans votin en

condicions; també té la competència de justícia, i ja sabem com

va la justícia i, a més a més, s’incrementen les taxes per

finançar la justícia; és a dir, és realment un forat negre on va a

parar aquesta quantitat que, com s’ha dit, septuplica el dèficit

que se’ns permet a nosaltres. Tot açò per alimentar aquestes

elits extractives, els amiguetes, que es deia abans, l’economia

dels amiguets, que viuen a costa nostra, dels treballadors, dels

empresaris que no fem que treballar al tall per poder finançar

aquest sistema pervers.

La consellera s’ha presentat davant un dilema: ens rebelAlam

o acomplim? Vostè deia que ens rebelAlàvem, jo crec que més

aviat el que fa és acomplir, ja li entenc, eh, deia que era un

diàleg metafísic, jo crec que és simplement polític, no és

metafísic. És a dir, efectivament, o ens rebelAlam o acomplim,

ja entenc que no som en el moment de la història potser per

rebelAlar-nos i hem d’acomplir, però hem de ser conscients que

menjam la medicina, com deia la Sra. Camargo, que deia

Eduardo Galeano, la impotència, l’amnèsia, la resignació, açò

és el que fem avui aquí i n’hauríem de ser molt conscients per

començar a prendre les mesures per deixar-ho de fer.

Jo realment, perquè aquí cadascú representa qui representa,

el Sr. Font, que ha fet un discurs doncs molt en la línia del que

dic jo, representa el centre dreta mallorquí; nosaltres

representem l’esquerra mallorquina, menorquina, i nosaltres

podem fer sobre aquest tema..., la solució política d’aquest

tema, sobretot, Sra. Consellera, és al seu partit. A mi

m’agradaria realment veure el programa electoral del seu partit,

perquè el problema que tenim avui no el resoldrem avui i com

que no el resoldrem avui nosaltres votarem a favor d’aquest

límit, d’aquest sostre de despesa, malgrat tot el que he dit, però

el problema s’ha de resoldre políticament i s’ha de resoldre en

els programes electorals de les eleccions generals, i a mi

m’agradaria veure realment, en el seu programa electoral, com

pensen enfocar aquesta qüestió, perquè la situació és totalment

insostenible.

I m’agradaria veure-ho, perquè, tot i que el Sr. Font, que em

sap greu que tampoc no és aquí, ha dit que ell se sent còmode

en aquest estat, jo realment no puc entendre, després de tot el

que he dit, com ha dit que se sent còmode en aquest estat; jo, i

el que jo represent ara aquí, no ens sentim còmodes en aquest

estat i nosaltres pensem que no ens enganyem, el problema que

discutim aquí el culpable no és el PP, el culpable és Espanya.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari

Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Com

és natural, quan un puja aquí per parlar de qualsevol tema

relacionat d’una forma o altra amb el finançament, el primer

que li ve al cap és queixar-se, queixar-se d’un sistema que tots

convenim a qualificar d’injust, d’unes inversions de l’Estat que

tots trobam insuficients i d’un límit de dèficit que tots

consideram excessivament just i fins i tot opressor. I és ver,

Balears és una comunitat mal finançada i crec que amb això

tots hi estam d’acord. Però, una vegada formulada la

lamentació, no ens queda més remei que tocar de peus a terra,

o sigui afrontar la realitat.

I la realitat avui és aquesta proposta de límit màxim de

despesa no financera que acaba de presentar la consellera. El

Govern basa els seus càlculs en una sèrie de paràmetres, idò bé,

després d’analitzar-los, Ciutadans hem de reconèixer que no

podem estar-hi d’acord, o no del tot, com a mínim, començant

per les mesures fiscals.

Nosaltres no som partidaris d’augmentar els imposts i

encara manco de crear-ne de nous, ho hem dit i repetit aquest

mateix matí sense anar més enfora a la moció anterior, i això

per una raó: finalment els que acaben rebent són sempre els

mateixos, les classes mitjanes, o sigui no els que més tenen,

desgraciadament, que això seria realment un impost progressiu

com cal, sinó els que més feina fan, els que més feina tenen,

que són dues coses molt diferents.
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A la proposta també s’anuncia un pla de xoc de lluita contra

el frau fiscal, benvingut, però fins ara qui s’ha cuidat de lluitar

contra aquest frau ha estat l’Agència Tributària de les Illes

Balears. No ho ha fet bé, no ho ha fet prou bé? Quina garantia

tenim que aquesta expressió, pla de xoc, canviarà les coses?

I llavors el creixement econòmic, és ver que la tendència és

bona i que tot fa pensar que aquest creixement es consolida,

però, per desgràcia, ens movem en un terreny econòmicament

molt inestable, tant a Europa, el cas de Grècia el tenim aquí

devora, com a tot el món, per exemple pensem en Xina en

aquest moment. I els mercats evidentment ho acusen i finalment

una dècima més o una dècima manco pot acabar trastocant tot

un pressupost.

En realitat aquest límit màxim de despesa planteja tota una

altra sèrie de qüestions, a algunes s’hi ha referit la consellera

abans, qüestions que lògicament apareixeran en el debat dels

pressuposts, però que no està malament que ja avancem aquí.

Poden resumir-se, probablement, en aquesta pregunta: per què

volem una major despesa? Cosa que evidentment, des del punt

de vista de la resposta immediata és, evidentment, per poder

gastar més; però podríem preguntar-nos també si és per

incrementar, per exemple, el capítol 1, el capítol de personal,

per ventura. Però aquest increment no bastarà, per exemple, per

complir els compromisos derivats de la carrera professional del

sector sanitari, que no es començarà a pagar, segons ha afirmat

el mateix Govern, fins a l’exercici del 2017.

Volem una major despesa per poder incrementar, per

exemple, el capítol 2, referit a béns i serveis? Segurament, ja

que, evidentment la comparança dels exercicis 2014 i 2015

l’increment ja és un increment visible. És ver que en aquest

capítol hi ha tot el que afecta el manteniment d’infraestructures,

però també s’hi inclouen, i no estaria malament tenir-ho

present, els lloguers, per exemple, d’immobles de la mateixa

administració, en els quals probablement també es pot estalviar,

i no poca despesa. Ho dic perquè aquesta despesa llavors

evidentment es pot dedicar a altres coses, és un poc el pla

d’eficiència que reclamava, en part que reclamava el Sr. Jaume

Font, el Sr. Jaume Font fa un moment aquí mateix.

En tot cas, el que realment ens convendria és que aquesta

despesa recaigués en els capítols realment productius, els que

afecten les inversions. Ja sé que aquí tenim, i no m’hi referiré,

tota una sèrie de problemes amb els quals he començat, però,

en tot cas, aquests són els que permeten realment el

desenvolupament, el creixement i els que tenen efectivament un

efecte segur en el teixit socioeconòmic, i en aquests capítols els

augments, ho hem vist i ho hem lamentat i tot, són ben magres.

En resum, no podem votar a favor d’aquest límit màxim de

despesa, perquè inclou una pujada d’imposts i fins i tot la

creació de qualque tribut nou i això ens sembla inadequat i

contraproduent, perquè ja sabem que l’objectiu de dèficit no es

podrà complir, i perquè aquest límit màxim de despesa

descansa en un pronòstic de creixement i en un futur control del

frau fiscal que tant de bo es converteixin en fets, però que a

hores d’ara no són sinó esperances i bones intencions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Andreu Alcover del Grup

Parlamentari Socialista.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

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

Consellera, vostè té un repte difícil, però en això ningú ens ha

enganyat, a vostè tampoc, vostè ha de fer compatible allò que

volem amb allò que podem, ara ja sabem el que podem, el que

podem és la xifra que vostè ens ha posat damunt la taula, el que

volem és solucionar o almanco palAliar les necessitats que té

aquesta comunitat i principalment els seus ciutadans.

Vostè té qualque avantatge per fer aquest repte que se li

presenta, el primer és que el que ara parlam és el primer límit

de despesa, per tant els del 2016 seran els primers pressuposts

d’un total de quatre que tendrà per endavant. Un altre és que

també s’haurà de parlar del nou model de finançament. Un

altre, i no gens menyspreable, és que, i tal vegada seré un poc

agosarat, m’atrevesc a dir que tendrà el suport gairebé unànime

d’aquest parlament per reclamar allò que és just, que és un

millor finançament per a aquesta comunitat. Evidentment, si

governa el Sr. Sánchez, el Sr. Iglesias o fins i tot, m’atrevesc a

dir, el Sr. Rivera, segurament serà unànime, si governa el Sr.

Rajoy, també m’atrevesc a dir que pràcticament segur que

almanco vint vots d’aquests no els tendrem.

Però també té alguns desavantatges i tampoc no són

menyspreables: vulguem o no el primer any de govern sempre

es generen moltes expectatives, en aquest aspecte no som cap

excepció, evidentment s’hauran de temporalitzar aquestes

expectatives, jo vull recordar que el pacte dels acords pel canvi

suposen un acord de legislatura, si tothom espera veure en el

primer pressupost, en el primer límit de despesa que avui

aprovam, la totalitat de les mesures que conté aquest acord pel

canvi, segurament tendrà una certa decepció; és a dir, no era

això l’objectiu. L’altre és que, evidentment, el ministeri el

tenim en contra, el Sr. Montoro el tenim en contra, ens ho han

demostrat amb el REB, amb les inversions estatutàries també

inexistents, s’ha demostrat amb la previsió de l’IVA, Sr.

Camps, previsió, que no model de finançament, de l’IVA, amb

una baixada del 10%, quan tots els estudis diuen que

l’economia continuarà pujant. I també s’ha demostrat amb la no

obertura del debat sobre el finançament autonòmic que ja

s’havia d’haver produït l’any 2014.

Per aquí no hi podem comptar, també és vera que tenim el

mes de desembre unes eleccions que, com he dit abans,

esperem que hi hagi un canvi i almanco el suport unànime

d’aquesta cambra estic convençut que el podrà tenir.

Fruit d’aquest suport del Parlament, ja aquí hem aprovat un

parell de proposicions no de llei de suport d’aquestes polítiques

d’increment de la despesa, bàsicament social, que ha de

menester aquesta comunitat. Vàrem incrementar, vàrem

solAlicitar l’increment del límit de dèficit; vàrem solAlicitar un

suport explícit a les esmenes als pressuposts generals de l’Estat,

i també, i de manera unànime aquesta vegada, vàrem solAlicitar

reclamar les inversions estatutàries. Clar, amb 300 milions

d’euros més damunt la taula per a inversions no parlaríem del
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mateix escenari, el problema és que incomplim la llei, una llei

orgànica, l’Estatut d’Autonomia, i no els tenim. Per tant, de

moment, i mentre el Partit Popular continuï governant, no els

podem tenir en compte.

Vull recordar també el que ja vaig dimarts passat, el

finançament serà el gran cavall de batalla d’aquesta legislatura,

amb això crec que tothom hi estarà d’acord, no només perquè

hem d’obrir el nou meló del finançament autonòmic, sinó

perquè ha de possibilitar la millora del gran objectiu que té

qualsevol Govern i evidentment també aquesta, el qual no ha de

ser altre que millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, per

això és necessari, i ho ha dit el Sr. Font, i jo hi estic

absolutament d’acord, és necessari millorar el sistema de

finançament.

Vull recordar que aquest límit de despesa, també ho ha dit

el Sr. Castells, incrementa, suposa un increment respecte del

límit de despesa de l’any passat del 3,85% i fruit de tres vectors

bàsicament: la millora del cicle econòmic; l’increment de la

progressivitat i la lluita contra el frau fiscal. Si l’economia

incrementa més d’un 3%, i això no ho dic jo, evidentment ho

diuen molts estudis, fins i tot els del BBVA i fins i tot,

evidentment, del ministeri del Partit Popular, on és aquesta

destralada tant sagnant que anunciava el Sr. Camps? Realment

tal vegada és que no hi és o no hi és tant, ho dic perquè encara

no hem vist aquesta anunciada progressivitat sobre els imposts.

Ens agrada especialment el compromís d’anteposar la

legitimitat dels ciutadans front de l’injustícia del Sr. Montoro,

és un compromís clar i diàfan dels acords pel canvi, aquest

parlament, en general, no entendria una cosa contrària, per tant

li agraïm especialment aquesta referència.

I Sr. Camps, deixi’m dir-li un parell de coses, perquè, si no,

no em quedaria absolutament tranquil: miri, jo som nou en això

del Parlament, jo venia de l’ajuntament, però jo som nou, però

jo em pensava, i ho he fet convençut, estava convençut, de fet

ho he fet així, jo em pensava que per contestar una

compareixença d’una consellera primer s’havia de saber o

d’escoltar quina era la compareixença, sembla de sentit comú,

vostè ha dit textualment que és poc creïble, que és paper

banyat, que ha fet de trilero i ho ha llegit, vol dir que ho duia

apuntat, vol dir que ho duia apuntat...no, no, unes coses són les

dades i l’altra l’explicació que la conselleria podia fer

d’aquestes dades, és molt diferent, Sr. Camps, molt diferent...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Una cosa són les dades..., el paper ho suporta tot, ha dit;

una cosa són les dades que conté el paper i l’altre l’explicació

que ha de fer la consellera que com a mínim, com a mínim...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, no entri en debat amb els diputats.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

...com a mínim té el deure d’escoltar.

Miri, he apuntat una frase de la Sra. Prohens que ha dit

abans, que fins i tot ha dit al Sr. Tarrés, a veure si havia escoltat

bé, resulta que sí, ha dit textualment... i ho tenc per aquí que

“l’impost de successions i donacions va a l’arrel de les

famílies”, li ha faltat dir de les famílies que tenen alguna cosa,

Sra. Prohens, perquè evidentment de les famílies, de totes les

famílies no és correcte, no és correcte, no és correcte. Vostès

han criticat la progressivitat sense veure quina progressivitat hi

ha, no l’han vista, no l’han vista perquè tampoc no l’hem vista

nosaltres, és a dir, no l’ha vista... a la conselleria supòs que fan

números, per tant, no l’han vista.

(Remor de veus)

És que, senyors del Partit Popular, no parlam del mateix,

vostès saben que hi ha un 30% de la població en risc d’exclusió

social, no parlam del mateix, discutim de coses diferents;

nosaltres discutim del rescat de la ciutadania, són coses

diferents, són coses diferents. Per tant, qui més té que més

pagui, això és una gran diferència respecte de les polítiques

fiscals de l’anterior executiu. 

La diferència és que nosaltres no hem enganat ningú, vostès

poden llegir tots i cadascun dels programes electorals dels

equips que formen el Govern i dels equips que donen suport al

Govern i veuran que, literalment, diuen exactament el que

proposam, no hem enganat ningú. Jo encara és l’hora que vegi

una paraula de pujar IVA i IRPF, taxes aeroportuàries, benzina,

etcètera, etcètera, etcètera, encara és l’hora que ho vegi. La

diferència és que nosaltres no hem enganat ningú, és aquesta la

diferència.

Una altra cosa, el límit de dèficit és important, sí, ho ha dit

la consellera, estic d’acord, és important, ara bé, és tan

important que ni l’Estat ni aquesta comunitat autònoma en

quatre anys no han complert mai el límit de dèficit i l’únic any

que el va complir va ser perquè el Sr. Montoro va incrementar

el límit, perquè si no tampoc no l’hagués complert. És tan

important, vostès es presenten com a megacracs de la gestió

econòmica pública, és tan important que mai no es va complir,

mai..., escolti, si nosaltres pressuposam -pressuposam- que no

es complirà perquè entre d’altres ho diu l’AIReF, l’Autoritat

Independent de Responsabilitat Fiscal, alguna cosa podrem...

ho podrem dir.

Miri, nosaltres tenim forces esperances de redreçar la

situació amb el pressupost de l’any 2016 i bàsicament per un

motiu: perquè hem vist que aquests tres mesos amb un

pressupost que no ens era propi i on a més hi havia moltes

decisions ja compromeses, s’han fet moltes de les coses que

esperàvem d’aquest govern i això ens dóna moltes esperances.

Per tant, nosaltres evidentment hi donarem suport, a aquest

límit de despesa, i esperam -hi tenim plena confiança- que els

pressuposts de l’any 2016 també vagin per aquest camí.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Contestació de la Sra.

Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques sense

limitació de temps.

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. Senyors diputats, aquí hi som per aprovar el sostre

de despesa no financera que ha de ser el principi del camí del

pressupost del canvi, del pressupost de 2016 i que, com bé ja

han dit alguns diputats, és el pressupost per recuperar la

ciutadania, per recuperar els serveis públics i per fer un canvi

de model econòmic.

I és clar que ens rebelAlam davant la imposició que ens fa

Madrid d’aquests objectius de dèficit, d’aquests objectius de

deute que ens dificulta molt poder fer això que volem fer,

aquesta recuperació que hem comentat, és clar que ens

rebelAlam i ens continuarem rebelAlant, de fet continuarem

demanant que per a l’any que ve es flexibilitzi el dèficit per

poder incrementar aquest sostre de despesa, ja que els ciutadans

de Balears han dit prou de retallades, i crec que ha quedat ben

clar, han dit que volen que es recondueixi la política pública i

per tant, aquestes despeses que vostè diu que nosaltres volem

créixer no va per aquí, sinó que es tracta de tornar a prioritzar

la despesa i de poder incrementar en alguns aspectes.

Jo, Sr. Camps, li he de dir que vostè em diu que aquesta

xifra de despesa és irreal i el primer que li hauria de dir és que

el pressupost..., la xifra de despesa de l’any passat també devia

ser irreal perquè només entrar hem trobat un forat de 800

milions d’euros, hem trobat un conveni de carreteres

pressupostat, que no us heu ocupat de negociar i de recuperar,

amb 80 milions d’euros; hem trobat un forat de nòmines de més

de 50 milions d’euros; unes indemnitzacions per

acomiadaments que era per a un pla d’eficiència teòric, que són

més de 10 milions d’euros; unes deficiències en pressupostar

farmàcia i recepta hospitalària, amb més de 100 milions

d’euros; sentències també que s’havien d’acomplir i que heu

procurat no acomplir i deixar-les sense acomplir, fins al

moment del canvi amb més de 30 milions, etc., hi ha un llistat

de coses que li podria dir i que això són més de 300 milions

d’euros de forat que ens hem trobat només entrar, i que per

tant, també hauríem de dir que el sostre de l’any passat no era

real.

I a sobre hem trobat una herència social molt fotuda, hem

trobat una ciutadania que ho passa malament, gent que es troba

al límit de la pobresa, etc., tot això que ja hem comentat, i a

sobre això nosaltres ara ho hem de rescatar i per tant encara ho

tenim molt més complicat del que vosaltres ens ho poguéreu

deixar... o vosaltres dieu que us ho podíem deixar abans.

No estarem per un rodet de tinta, Sr. Castells, tot i aquesta

situació de forat, li farem arribar un rodet de tinta per imprimir

bé els seus papers, però sí que és vera que hem hagut de

bloquejar el pressupost perquè -com bé ja hem dit- no podíem

ni pagar les nòmines que en teoria estaven ben pressupostades

i que això no ha estat possible.

Quant a compliment de dèficit, ja s’ha dit, crec que aquesta

comunitat autònoma no l’ha complit mai i per exemple de l’any

2014 nosaltres només arribar hem trobat un 1,71 de dèficit i un

pla econòmic financer que tampoc no estava fet i que nosaltres

ara hem de fer, i el mes de juny ja ens hem menjat tot el dèficit

que té permès aquesta comunitat, que és el 0,7, perquè al mes

de juny tenim un 0,77%.  És vera que l’AIReF diu que Balears

ho té complicat per complir i que es preveu ja un 1,5% per a

Balears, un 1,5 a finals de 2015.

Per tant, no digui que no volem complir el dèficit, és veritat

que així com Madrid ens ho deixa i ens ofega és complicat

poder complir i vostès ho saben perquè ho demostra

l’experiència, cap any no s’ha complert el dèficit, excepte l’any

que el Sr. Montoro va ampliar aquesta possibilitat l’any 2013.

Però passem a una altra de les demagògies que avui s’han

dit aquí i que es pretén enganar els ciutadans amb un discurs

fals i que això no és així. Quant a les mesures fiscals nosaltres

no posam mesures fiscals que vagin dirigides a la classe

mitjana, el contrari, són unes mesures fiscals que, com ha dit el

Sr. Alcover, estan anunciades a la majoria de programes

electorals dels partits que han firmat l’acord pel canvi; són unes

mesures fiscals que van a redistribuir la renda, que qui més té

més contribueixi, i a més, no acab d’entendre d’on ha tret els

seus números, perquè nosaltres encara no hem anunciat en

concret aquestes mesures i vostè parla de percentatges sense

haver vist les mesures. Per tant, això també és demagògia i això

és enganar els ciutadans. 

No ha tengut en compte la millora de recaptació dels tributs

que jo he anunciat o he comunicat, que això és una dada

pública, que els tributs propis i cedits de la nostra comunitat

augmenten respecte de l’any passat de l’ordre del 19%, per

tant, pot entendre que això també suposarà una millora

d’ingressos per a l’any que ve.

Quant a les mesures fiscals que vostè diu que nosaltres

gravarem tant, li he de recordar algunes pujades que ha fet

l’anterior legislatura, tant a nivell estatal com a nivell

autonòmic. Podem parlar de l’IVA, que l’IVA ha estat una

pujada molt gran i que precisament no acaba arribant a Balears.

Un altre dels temes és que el Sr. Bauzá..., sí, però després li ho

explicaré perquè no arriba, després l’impost de transmissions

també el va pujar el Sr. Bauzá, l’impost especial sobre

hidrocarburs, estam en el màxim permès, també això ho va fer

el Sr. Bauzá, el cànon de sanejament es va pujar un 10%,

l’impost especial sobre determinats mitjans de transport també

va pujar del 14,75 al 16%, etc., jo no m’estendré. Però n’hi ha

una també especialment sensible: som l’única comunitat

autònoma en què el Sr. Bauzá va llevar la deducció per

habitatge habitual, per exemple. Llavors no ens omplim la boca

que nosaltres anem a pujar els impostos perquè el que anam a

fer és una redistribució de la renda i a més augmentam la

progressivitat de determinats impostos a partir de determinades

quantitats i no és una pujada que afecti la classe mitjana, al

contrari ens assegurarem que a la classe mitjana no hi arribi, i

això ho veurà quan anunciem les mesures, no parli abans

d’hora, quan no les ha vistes.
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Bé, quant al que hem dit de l’impost sobre estades

turístiques, crec que no hi ha cap confusió, aquest sostre de

despesa té una previsió d’un impost sobre estades turístiques

que aquest parlament aviat el coneixerà o ben aviat s’anunciarà

i es consensuarà amb el sector o es comunicarà i es consensuarà

amb el sector i que entrarà al Parlament. I de seguida que sigui

aprovat, vostès saben que això necessita uns terminis, es posarà

al cobrament. Per tant, durant l’any que ve no sabem en quin

mes en concret, perquè depèn d’aquesta tramitació, hi haurà

impost sobre estades turístiques i això és el que recull el sostre

de despesa.

I hem de parlar de sistema de finançament. A mi em sap

greu que critiquin el model de l’any 2009 perquè va suposar

una millora qualitativa del nostre sistema de finançament i els

experts saben que els models, tots els models, poden tenir

complicacions o poden tenir errades. El que és lamentable... bé,

el model 2009 va suposar una millora, com he dit, i va

millorar... va deixar Balears a la mitjana i això ho mostren els

gràfics i els experts li ho poden mostrar, no cal que ho faci jo,

però és vera que el que em sap greu és que aquests quatre anys,

aquesta darrera legislatura no s’hagi gestionat una millora per

corregir els errors que tenia aquest model, que no s’han vist fins

que ha estat en marxa, fins que el cicle econòmic ha actuat no

hem vist els possibles errors que tenia aquest model, i això el

Govern anterior no ha estat capaç de reclamar-ho i això ho

diuen els experts.

I això és el que passa, però a més tenim que la gestió del

model que fa Madrid, que fa el Sr. Rajoy i el Sr. Montoro és

prou discrecional o prou opaca i és el que produeix que aquí no

arribi l’IVA en el moment que ha d’arribar o que vengui a l’any

ena més 2, a l’any 2018 per així com està el sistema, però això

es podria haver negociat, canviar-ho i no s’ha fet, això sí que

hauran de reconèixer que és una millora que es podia fer i no

s’ha fet, igual que reclamar una millora d’aquest sistema si no

venia bé a Balears després que el veiéssim en marxa.

Per tant, això em serveix per dir que tornam a ser... que per

a aquest govern el sistema de finançament serà una de les

prioritats com ja hem dit, i agraesc molt l’oferiment del Sr.

Font i de la resta de partits que s’ofereixin per treballar això de

forma conjunta i unitària, perquè serà la manera d’aconseguir

aquest tema que Madrid ens ofega o no nos dejan, no?, perquè

està clar que el gruix del finançament dels nostres pressupostos

de la nostra despesa, perdonau del nostre sostre de despesa, ve

pel sistema de finançament i és aquí on hem de treballar.

Nosaltres serem contundents en el tema de reclamació de la

millora del sistema de finançament, també serem contundents

en la recuperació de les inversions estatutàries, que no entenem

molt bé per què aquests quatre anys no se n’ha recuperat ni tant

sols una, ni tan sols una de totes les que haguessin pogut

arribar, també serem contundents a fer o a elaborar i aprovar un

nou sistema econòmic especial, un nou REB, i també per

suposat, sense cap mania, a demanar i reclamar la

flexibilització del dèficit per a l’any 2016.

Esperam que el nou govern que surti de les eleccions

generals en el desembre d’enguany sigui més sensible amb els

territoris i flexibilitzi aquest dèficit, perquè el que ha fet l’Estat

és deixar-se el marge per a ell, per ell fer política ara i no

deixar-la a les comunitats, quan les comunitats tenen és el gruix

de la despesa social i no és l’Estat, per tant, són les comunitats

les que haurien de tenir més marge de dèficit i això és el que

reclamarem i no ens cansarem de fer-ho.

Per tant, el finançament és el cavall de batalla, és la prioritat

d’aquest govern i així ho esperam, esperam que hi sigueu

també, esperam que hi sigui el Partit Popular i esperam que hi

siguin tots, perquè efectivament no nos dejan, com han dit.

I finalment, només dir que en relació amb el pla

d’eficiència, nosaltres també hi fem feina i hi farem feina, però

no ho farem de qualsevol manera, no ho farem com s’ha fet

aquesta passada legislatura, en què, per exemple, en el sector

públic instrumental s’han acomiadat molts de treballadors, però

que al final això costa 10 milions a les arques públiques, ja em

direu quina mesura d’eficiència hem fet.

Concloent, aquest govern amb aquest sostre de despesa el

que pretén és fer tot el contrari del que s’ha fet fins ara, és

recuperar la ciutadania, acabar amb les retallades, millorar els

serveis públics i canviar el model econòmic perquè aquestes

Illes Balears donin als seus ciutadans el que es mereixen.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. Rèpliques dels grups

parlamentaris, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el

Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

primera qüestió per deixar les coses també un poc clares:

l’impost de successions i donacions, que s’incrementarà un

65%, no té res a veure amb l’evolució de l’economia, no em

diguin que es morirà més gent perquè l’economia va millor.

L’impost de successions augmentarà un 65% i açò vol dir una

pujada de tipus a petites famílies que heretaran la casa de son

pare, petites..., a persones, a persones, açò afectarà les

persones. 

Parlen de rescat ciutadà, i aquells malalts i acompanyants de

malalts que han de venir  a Son Espases de Menorca, d’Eivissa,

de Formentera que hauran d’anar a un hotel, aquests són

persones? Aquests hauran de pagar l’ecotaxa? I açò són

persones, no són persones? Aquests també sofriran les

conseqüències de la pujada d’impostos.

(Remor de veus)

Açò és rescat ciutadà? És rescat ciutadà la pujada

escandalosa de l’impost de successions? Açò és rescat ciutadà?

Mirin, Sra. Cladera, vostè diu que s’ha trobat una tormenta

perfecta, vostè s’ofega amb un got d’aigua...

(Rialles i remor de veus)

...sí, si vostè hagués viscut...
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(Alguns aplaudiments)

... la tormenta perfecta del 2011, vostè trobaria que el que

té ara és una marejadilla, és una marejadilla, açò, allò era una

tormenta perfecta, amb 1.600 milions d’euros de factures sense

pagar, amb un dèficit d’un 4% que hem pogut reduir a un 1,5,

a un 1, allò era una tormenta perfecta, vostè té una marejadilla.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Mirin, sempre i en aquest parlament hi ha hagut suport

unànime per modificar el model de finançament, tots els partits,

fins i tot -encara que el Sr. Alcover no ho cregui- demanam el

principi d’ordinalitat i hem presentat una proposició no de llei

defensant el principi d’ordinalitat, açò ho hem fet. 

Quan no hi va haver unanimitat va ser quan es va aprovar

el model de finançament de 2009, que vostès aplaudien, tots

aplaudien, i ara ens trobam que aquest model de finançament,

no Montono, no, el model de finançament ens lleva 100 milions

d’euros de recaptació d’IVA,...

(Alguns aplaudiments)

... 100 milions d’euros menys culpa d’un model de

finançament que vostès varen aprovar i varen aplaudir. Aquesta

és la realitat, Sra. Consellera.

Qüestions que no m’ha contestat, primera: com pensa

recaptar 50 milions d’euros d’ecotaxa aplicant aquest impost en

dos mesos d’hivern, com ho pensa fer, com ho pensa fer? Com

pensa justificar el capítol 7, si vostè no hi inclou els 80 milions

del conveni de carreteres, com ho pensa fer?

Miri, a bote pronto vostè ha inflat els ingressos, a bote

pronto, en 174 milions d’euros. Açò ja surt amb 174 milions

d’euros més de dèficit, com a mínim, com a mínim. Certament,

crec que avui no podem aprovar aquest document. La proposta

que vostè ens fa avui aquí, la proposta de sostre de despesa no

financera és la declaració de guerra a les butxaques de tots els

ciutadans de Balears, és la declaració de guerra, un 65% a

l’impost de successions, açò és una declaració de guerra. 

Hem d’estar preparats, per tant, els ciutadans, tots, per al

major increment de tributs propis i cedits de tota la història

d’aquesta comunitat. Hi ha una diferència molt grossa amb el

que vam haver de fer al 2011 quan, certament, hi havia una

tormenta perfecta, i el que vostè farà ara, perquè nosaltres

vàrem pujar els impostos i és cert, en contra dels nostres

principis, a contra pelo, per reduir el dèficit i el vam reduir

d’un 4,3% a un 1,8 el primer any, per reduir el dèficit, i vostès

posen més impostos per gastar més, vostès posen impostos per

gastar més i per tenir més dèficit, és tot el contrari del que s’ha

de fer.

Sra. Cladera, aquest avui, l’any que ve era el moment per

reduir impostos, no per augmentar-los, tocava tornar als

ciutadans els sacrificis fets durant els anys durs de la crisi, era

el moment per donar confiança a la gent i no per crivellar-la a

impostos.

Ha perdut, Sra. Cladera, una gran oportunitat per donar el

protagonisme al sector privat, a l’emprenedor, al petit

empresari, a aquells que cada dia obren les portes del seu

negoci i lluiten per tirar endavant una família. Vostè, Sra.

Cladera, ha decidit ofegar-les i no deixar-les ni respirar..., sí, sí,

Sra. Cladera. 

Per tant, Sra. Cladera, membres tots del Govern, rectifiquin

el rumb de la nau, recuperin el seny, posin sentit comú,

presentin una nova proposta, més sensata, més real, més de

peus a terra i la gent els ho agrairà. Les persones els ho

agrairan.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Camps. Per part del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentemente es obvio que lo

que se está escenificando aquí, de lo que estamos debatiendo es

de esta tensión entre la realidad y el deseo, entre el que podem

i el que volem, el no nos dejan, pero nos gustaría. Es evidente

que todo esto es de lo que estamos discutiendo.

Sin embargo yo creo que hay que hablar de lo que en

realidad hemos venido a hacer aquí, por lo menos la gente de

Podemos. Y en este sentido por esto hemos firmado els acords

pel canvi, porque hemos venido a rescatar a la ciudadanía y no

precisamente a rescatar bancos, ni a montar nuevas marejadas

en las colas de la iglesia de los Capuchinos, en las colas de los

comedores sociales, a nuevos casos de Palma Arena, Son

Espases, (...), Sr. Camps. Evidentemente las marejadas que nos

importan son las marejadas que vive la gente, un tercio de la

población de estas islas en riesgo de exclusión social. Eso es lo

que hemos venido a arreglar y evidentemente creemos que los

acuerdos por el cambio van en esta dirección.

Claro que es necesaria la redistribución de la riqueza de

manera más equitativa, claro que es necesaria. Y además esto

se hace, Sr. Font, teniendo también en cuenta sin duda a las

clases medias. En absoluto creo que lo que se ha planteado, y

lo veremos claro que sí, cuando tengamos los presupuestos

delante, debe descuidar a las clases medias ni a las pequeñas y

medianas empresas, evidentemente que no, porque si no se

favorece a estos sectores tampoco se acabará rescatando a las

clases trabajadores porque hay una cadena en la cual todo

influye y todo está relacionado, esto es así. Por tanto, esta

tensión entre la realidad y el deseo para nuestro grupo

parlamentario se resuelve claramente apoyando a quienes peor

lo han pasado, producto de esta estafa en la cual se han creado

muchísimas tormentas, terribles para las mayorías sociales.

Por otra parte, por parte de la consellera no se ha

respondido exactamente..., por lo menos no me ha parecido

entender esta respuesta en relación a la modificación de la Ley
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de estabilidad presupuestaria, su punto de vista sobre

modificación, yo he dicho derogación y sobre la regla del

gasto, porque precisamente creo que lo que ejemplifica es el

hecho de la no reciprocidad. Es decir, el hecho de que mientras

no se nos está escuchando en la cuestión de la mejora de la

financiación, en la cuestión de las inversiones estatutarias, en

la cuestión del REB, sí que hay dinero para otras cosas, lo ha

dicho el Sr. Castells, hay dinero para montar AVE, hay dinero

para gastos militares, el Sr. Montoro también sabe de esto, y

hay dinero para cuestión de que la M-30 vaya a manos del

hermano de De Guindos. Para todo esto hay dinero, pero no

hay dinero sin embargo para financiar de manera digna a

nuestras islas. Y yo creo que una manera de dar un golpe en la

mesa y de decir que necesitamos que esto se cambie es también

poner en tela de juicio la regla de gasto y la Ley de estabilidad

presupuestaria de la cual sin embargo no he sabido cuál es su

punto de vista.

Por supuesto que los impuestos que gravan a las rentas más

altas, Sr. Camps, son imprescindibles para garantizar salir de la

situación a la que ustedes nos han conducido, claro que sí, es

que no hay otra manera. Por supuesto... en esta frase que ha

citado el Sr. Alcover y que me ha parecido muy adecuada, una

frase en la que estaba citando a la Sra. Prohens, sobre a quién

afecta realmente esto del impuesto de sucesiones, ¿a qué

bolsillos afecta? Claro que sí, afecta a los bolsillos que ustedes

se han dedicado a favorecer durante cuatro años y seguirían

favoreciendo otros cuatro y otros ocho más, porque son a

quienes ustedes se deben. 

(Alguns aplaudiments)

Es decir, ustedes se deben a aquellas personas que tienen

más, que acumulan más y que empobrecen a las clases

populares. Claro que sí. Por lo tanto, son muy coherentes con

su programa, pero evidentemente no son coherentes con el

programa que nos ha traído aquí, con los votos que nos han

traído aquí, que son los de aquellas personas que defienden que

es necesario repartir la riqueza y no acumularla cada vez en

menos manos. Evidentemente esto no les gusta, claro que no,

cómo les va a gustar, si al final lo que ocurre va a desfavorecer

a los cuatro o cinco de siempre.

Por tanto, en este sentido vamos a esperar..., antes de

continuar, antes de terminar, por supuesto el tema de la ecotasa.

Vamos a considerar que tiene que ser de inmediata

implantación para recaudar este dinero sobre el que se discutía

antes aquí. Pero finalmente lo que queremos, incidiendo un

poco en lo que se ha comentado por parte de otros diputados y

diputadas, es el hecho de que necesitamos ver estos

presupuestos, necesitamos que tengan un carácter

eminentemente social, necesitamos saber que estos

presupuestos están al lado de la gente que más lo necesita y que

son verdaderos presupuestos del cambio, presupuestos para el

rescate ciudadano de las mayorías sociales.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La

veritat és que tampoc no tenim massa ganes de tornar

intervenir, però he quedat astorat en la darrera intervenció del

Sr. Camps que ha dit que era el moment de reduir imposts, de

tornar aquest esforç que s’havia fet. Si el Sr. Camps fa aquesta

proposta, el primer que ens podria dir, és aquests 200 milions

d’euros aproximadament que ens vàrem passar de dèficit l’any

2014 i aquest forat de 200 i busques de milions que ens hem

trobat el 2015, a veure quins 200 milions d’euros de despesa

hem de llevar per complir l’any 2016 un 0,3% de dèficit? Quins

200 milions d’euros que no importava, de despesa superficial

supòs, es varen gastar l’any 2014 i es tenen prevists l’any 2015

que no fa falta que es gastin l’any 2016. 

Jo crec que hem de ser seriosos. S’està plantejant un límit

de despesa amb unes figures impositives que se revisaran,

d’acord amb uns criteris de progressivitat, tal com es va

acordar en els acords pel canvi. Tal com deia el Sr. Alcover,

aquí no hem enganat ningú, no com va fer el Partit Popular que

va apujar tots els imposts que va poder i més, a contrapelo,

com ha dit, que vol dir en contra del seu criteri, com ell bé ha

reconegut, enganant els ciutadans. Aquí no enganam ningú.

Una observació respecte del sistema de finançament. Dades

d’estadístiques de la comunitat autònoma, publicades la

passada legislatura. El sistema de finançament no es limita a

l’IVA, el sistema de finançament és un sistema per desgràcia

bastant complex, que es composa de diferents liquidacions,

liquidacions de dos anys enrere, de diferents avançaments i

bestretes de diferents imposts. Els anys 2006, 2007, 2008 es

rebia una mitjana d’1.600.000 del total del finançament

autonòmic. L’any 2009 es varen rebre 2 milions d’euros, els

anys 2010 i 2011 que vàrem patir els efectes de la liquidació

negativa d’imposts per la crisi econòmica, varen baixar fins a

1.600.000 i ha tornat pujar fins 1.900.000 i 2 milions d’euros

aquests anys. Per tant, ens trobam entre 300 i 400 milions

d’euros més d’abans de la crisi econòmica i d’abans del nou

sistema de finançament. Per tant, qualque cosa s’ha avançat. 

I per a l’any 2016 aquest sistema que s’ha de mirar en

global, no només la liquidació de l’IVA, aquest sistema mirat

en global suposa 100 milions d’euros més. 100 milions que

equivalen a la retallada del 0,7 al 0,3, però que per arribar a

aquests 200 milions d’euros que vostès ja es varen passar l’any

passat i que ja duen sobrepassats enguany, fan falta mesures i

nosaltres donam suport a aquest límit de despesa perquè les

mesures que es proposen són les que se varen acordar en els

acords pel canvi.

I una darrera reflexió. Evidentment la contenció del dèficit

ha de ser un objectiu, però si el límit del dèficit es mesura com

el percentatge damunt el producte interior brut i la sostenibilitat

del deute es calcula en base a un percentatge sobre el producte

interior brut, la comunitat autònoma seria sostenible amb un

dèficit de fins a un 0,9-1% del dèficit. Si l’Estat ens permetés
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un 1% de dèficit, això no empitjoraria la ràtio d’endeutament

respecte del Producte Interior Brut, perquè afortunadament

tenim un creixement del producte interior brut d’un 3%. I, per

tant, és un debat que cal tenir en compte, no és tot generar

superàvit per reduir endeutament, les circumstàncies

macroeconòmiques influeixen també i dèficits d’entorn del 0,3

i de l’1% poden ser perfectament sostenibles.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Consellera, és evident que crec, a més ho ha dit el portaveu el

Sr. Adrover del PSIB, que la progressivitat no l’hem vista, si

volem ser seriosos, si volem anar de fira podem de fira, però si

volem ser seriosos i els que hem hagut de gestionar pressuposts

duran setze anys d’un ajuntament, sabem que fins que no

acabes de veure la progressivitat, no saps de què parles.

Normalment l’oposició sol sempre caure en aquestes trampes,

jo sé que som a l’oposició, però vull mirar de no caure dins el

que és un fet, que quan vegem la progressivitat podrem dir qui

realment, com deia la Sra. Camargo, on i quines capes realment

afectarà.

Hi ha una altra qüestió que va passar la passada legislatura,

si no vaig equivocat, el cànon del sanejament de l’aigua va

passar a no ser finalista. És a dir, nosaltres som dels que

pensam que hauria de ser finalista. El problema que tenim és

que els emissaris estan romputs i el problema que tenim és que

les depuradores necessiten inversió i tenim un problema davant

el turisme, que és la qualitat de les nostres aigües de bany i això

és un problema greu. Ara que no hi ha periodistes ho podem

dir.

Dit això, que supòs que els periodistes ho sabran manejar,

és evident que necessitam veure la progressivitat i veure segons

quines taxes o impostos, de quina forma del pressupost vostè

els reflecteix per veure si desembossam segons quines

qüestions que jo crec que són estratègiques per a aquesta

comunitat, com pot ser l’aigua i el turisme, ja no parl del

patiment que ha tengut enguany mateix l’illa d’Eivissa,

importantíssim, i com recuperam els aqüífers de Menorca en

aquest sentit.

Dins aquesta qüestió, maldament hi hagi una millora de

l’ocupació, que es va visualitzant, maldament es vegi una

millora del consum intern, és evident que això va arreglant

economies familiars, situacions personals, però el que no passa

amb això és que reverteix en molts més ingressos per a la

comunitat autònoma i si reverteix en 100 milions més, o 110

milions més, el problema que tenim -i no vull contradir el Sr.

Camps-, no tenim un problema que es negui en un tassó

d’aigua, no és un tassó d’aigua o un got, és una cascada que

tenim, una cascada i per la boca ja no respiram i de passada ens

fan estar de puntetes i pegant botets i respirant pel nas de tant

en tant. Aquesta comunitat respira pel nas, pegant botets i de

tant en quant. Hem après a fer submarinisme, apnea. No, no,

això és així, sinó demanin-li-ho, agafant aquesta metàfora, a

una família que només cobra 900 euros i són quatre persones i

han de pagar lloguer, a veure si no fan submarinisme i apnea i

qualque cosa més. El problema és aquest, el problema és que

ni vostès són tan dolents ni ells són tan bons, ni ells són tan

bons ni vostès tan dolents. Que és el mateix que he dit abans,

perquè no m’he equivocat. 

Per tant, això vol dir que o feim aquest front comú, el Sr.

Alcover també s’hi suma, perquè això seria responsabilitat,

perquè el que passa aquí dins no és el que passa a fora, què va!

I si vol ara vostè i jo caminam fins la plaça Major i ho veurà i

veurà que no és el que passa fora.

Dit això, l’ecotaxa, l’esperit que el Sr. Melià ha reivindicat

avui aquí, aquest esperit. És a dir, deixem fer feina al Sr.

Barceló. Jo vull creure que el Sr. Barceló està intentant

consensuar-ho, ja no donarem més branca, però que no sigui a

l’estil de la Sra. Camargo, jo esper que es posarà i punt. No, no,

no, tots ens hem de baixar els fums, tots, tots i la ciutadania està

per damunt nosaltres. Si podem arribar a un acord, Sra.

Camargo, maldament vostè hagi firmat el pacte pel canvi, si

podem arribar a un acord vostè en sortirà més reforçada,

maldament nosaltres perdem els tres diputats, que no els

perdrem, eh?, no els perdrem, no es preocupi...

(Algunes rialles)

Dit això, nosaltres volem aquest esperit que el Sr. Melià

reivindicava avui matí en temes importants com és un impost

i com és l’ecotaxa. Agaf el guant del Sr. Alcover i el que hem

de fer, sense desmerèixer el Sr. Camps en cap moment, aquí hi

ha el Sr. Marí, que crec que és responsable, és seriós, podem

coincidir o no coincidir, però el nostre camí és que ens vegin

junts, si ens veuen junts s’arribaran a preocupar i en sortirem.

I per acabar, perquè no vull que la presidenta me pugui

cridar l’atenció, quin problema hi veig jo real a això? El

problema real que hi veu El Pi, el Sr. Melià, la Sra. Sureda i jo,

els que conformam El Pi, és que amb això no canviam el model

amb aquest pressupost, no canviam el model, i aquesta hauria

de ser la nostra preocupació. És a dir, els doblers que tenim no

ens deixen canviar el model, no hi ha un canvi de model. No

garantim poder obrir línies d’investigació. I acaba amb una

cosa que maldament sigui reiterativa, ja sé que vostès sempre

diuen que jo ho dic a segons quins partits, no li facin un

malbé..., ja sé que no tenim doblers,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, si no vol que el cridi l’atenció vagi a la qüestió i

acabi per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vostè té tota la raó Sra. Presidenta. No li faceu malbé a

crear una facultat de medicina, perquè una facultat de medicina

no són els alAlots que aniran a escola, és que farem feina per a

un nou model en investigació i recerca. La dimensió del cervell
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és aquesta avui, no és arreglar els problemes només d’aquí

devora, sinó també dels que vendran més lluny. Als de devora

jo estic per ajudar-los.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, Sr. Camps, realment no

l’entenc. Vostè adverteix la consellera, “gastaran més”...

(Remor de veus)

Sí, sí però és que jo amb la consellera ja hi he parlat abans.

“Gastaran més, el sostre és excessiu, gastaran més”. I després

per una altra banda diu: “hem d’ingressar menys, hem

d’ingressar menys”. Escolti, com ho hem de casar, això? Com

pot ser que vostè ens faci aquests dos crits d’alerta i després

estigui en contra d’un impost turístic? Un impost turístic que no

repercuteix sobre els residents i per tant, no agreuja la pressió

fiscal...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castell, el debat és amb la consellera, no amb un altre

diputat.

(Remor de veus)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, sí, però quan es donen informacions que són

equivocades, com per exemple ha dit el Sr. Camps sobre aquest

debat s’han de rebatre, s’han de rebatre totalment. 

(Alguns aplaudiments)

Sí, perquè aquí s’ha donat una informació falsa, s’ha dit que

l’impost de successions ha augmentat del 2015 al 2016 un 65%,

perquè en el pressupost de 2015 s’havien previst ingressar 74

milions d’euros i en el pressupost del 2016, o en aquest avanç

de pressupost, se’n preveuen 123. Efectivament, de 74 a 123 hi

ha un 64% d’increment. Però és que vostè no actualitza la

informació o les persones que intervenen en aquest debat no

actualitzen la informació, perquè ja disposem de la liquidació

provisional del pressupost del 2014 i a la liquidació provisional

de 2014 si vostè se la llegeix, li ho recomano, s’explica que es

van ingressar 91 milions d’euros el 2014 amb l’impost de

successions. Això vol dir que del 2014 al 2016 l’increment

haurà estat del 34%, o sigui estam parlant d’un increment del

17%, no del 64%, se li han escolat 20 milions d’euros amb tota

aquesta argumentació.

Un cop doncs aclarides..., això són les trampes de

l’oposició que deia el Sr. Font, fem passar bou per bèstia grossa

i posem en marxa el ventilador. Aquestes metàfores que ha fet

servir el Sr. Borràs que també m’han agradat molt.

Jo, Sra. Consellera, li agraesc les explicacions. Jo crec que

ha quedat clar que els grups que votarem a favor d’aquest

sostre de despesa ho fem amb recança, uns ho fan amb recança

perquè troben que és massa alt, els altres ho fem amb recança

perquè trobem que és massa baix, però jo crec que el debat ja

està escatat, ja s’ha dit tot el que s’havia de dir. I aquí estam

tenint un debat entre dues línies de tensió, entre la dreta i entre

l’esquerra. Els que creiem que una societat no es pot dir així si

no és capaç de proveir les necessitats dels més febles. 

Tots som persones evidentment, però és que hi ha persones

que no es poden pagar ni el tallat de l’aeroport per fer el trasllat

a l’Hospital de Son Espases. Per tant, tots som persones, però

n’hi ha algunes que tenen unes necessitats imperioses i una

societat no es mereix dir-se així si no és capaç d’atendre

aquestes necessitats. Aquesta és una línia de tensió, i ja s’ha

vist clar quins són els dos sectors.

Però després hi ha una altra línia de tensió, també, que és

entre més sobirania o més dependència a l’Estat. Jo ja m’he

manifestat, tot i que vostè en aquell moment no hi era, Sr. Font;

deia que aquí hi ha uns partits que estem..., el que representa el

regionalisme mallorquí, els que representem el sobiranisme a

Mallorca, a Menorca, que estem per més autonomia i més

sobirania per resoldre aquests problemes. Nosaltres tenim una

solució, que és més sobirania. A mi m’agradaria que els partits

estatals, i aquí pos en el mateix sac el PP, el PSOE, Ciutadans

i Podemos, ens expliquessin quina solució tenen per a aquest

problema. Jo crec que realment començarà a tenir solució el dia

que des de Madrid vegin que la nostra inquebrantable adhesión

a la idea d’Espanya comença a posar-se en perill. Llavors tal

vegada entrarem en una via de solució.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay. El Sr. Andreu Alcover,

del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

malauradament i definitivament no parlam del mateix. Quan

parlam de política fiscal i demés no parlam del mateix. Per tant

això vol dir, Sra. Consellera, que un dels desavantatges que ens

trobarem aquesta legislatura amb tota probabilitat serà

l’oposició que des del Partit Popular ens faran en matèria fiscal

i en matèria pressupostària. 

Ha insistit el Sr. Camps en el fet que l’impost de

successions i donacions incrementa un 65%. Gràcies, Sr. Font,

per recordar que ningú encara no ha conegut cap progressivitat;

gràcies, Sr. Castells, per recordar que les previsions es fan

sobre l’execució i no sobre l’anterior pressupost. Jo havia dit a

la meva primera intervenció, arran de la compareixença de la

consellera, que aquest increment de despesa se sustentava sobre

tres pilars -això ho ha dit la consellera-: la millora del cicle

econòmic; l’increment de la progressivitat, perversament

traduïda pel Partit Popular per un increment d’imposts, de
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manera certament una mica perversa; i la millora del frau fiscal,

fins i tot el Sr. Pericay hi ha fet referència a la primera

intervenció. Jo he esperat els 15 minuts del Partit Popular per

veure què en deien, perquè del finançament i de la

progressivitat n’hem parlat tots; ni una paraula del frau fiscal,

ni una, en 15 minuts, hi havia temps, eh?, ni una paraula. Jo

suposava que tothom aquí unànimement donava suport a una

campanya contra el frau fiscal en aquestes illes; ara tenc els

meus dubtes. Tal vegada per això a l’anterior pacte de progrés

es recaptaven en tema de frau fiscal 10 milions més que

l’anterior legislatura; potser era per això, i l’economia anava

pitjor, perquè hem d’entendre que n’anam sortint.

Ha parlat del conveni de carreteres; vull suposar que és el

mateix que es va pressupostar l’any passat, no?; per tant devem

parlar del mateix i vostè hi va votar a favor. Bé.

Miri, jo insistesc, si aquest límit de despesa suposa un

3,85%, que és exactament el que suposa, respecte del límit de

despesa de l’any anterior, i l’economia s’incrementa més d’un

3%, i repetesc, no ho dic jo, no sé on és aquesta clatellada, no

sé l’expressió que ha utilitzat, no l’he apuntada, però no sé on

és, no sé on és. Fins i tot la mateixa dinàmica de l’economia

podria contribuir a explicar aquest increment del límit de

despesa. No oblidem, i això també ho ha dit la consellera, que

no es pot desquadrar la vida de les persones a canvi de quadrar

els comptes autonòmics. Vostès ho varen intentar durant quatre

anys, no ho varen aconseguir cap any, quadrar els comptes, em

referesc, desquadrar la vida de les persones em sap greu dir-ho

però ho varen aconseguir des del primer moment, i vull

recordar que l’any que varen quadrar era perquè el Sr. Montoro

els havia incrementat.

Sra. Consellera, compti amb aquest parlament per reclamar

un major i més just finançament. Ho ha dit el Sr. Font, ho

repetesc jo, també m’agrada repetir-ho cada vegada que puj

aquí. Crec que tendrem, com ha dit el Sr. Font, també, moltes

més possibilitats si anam en conjunt, si anam tots plegats. Ja he

dit a la meva primera intervenció que si el Sr. Sánchez governa

estic convençut que hi anirem de manera unànime; si segueix

el Sr. Rajoy permetin que dubti que la unanimitat estigui en

aquest punt.

Compti amb el Grup Parlamentari Socialista per a

l’aprovació d’aquest límit de despesa, i l’animam a seguir per

aquest camí en les polítiques socials que ha emprès aquest

govern, i evidentment a tenir una traducció directa en els

pressuposts per a l’any 2016. Compti amb el vot favorable del

Grup Parlamentari Socialista.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques.

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. Camps, no pateixi, jo no

m’ofeg. Sí que hi ha moltes famílies que s’estan ofegant, i crec

que el que ens ha demanat la ciutadania, i vostès ho tenen ben

clar, és una altra cosa diferent del que han fet. Sr. Camps,

també li he de dir que vostè no escolta, per moltes explicacions

que li doni vostè segueix dient el que vol i el que troba, i a més

engana els ciutadans, que és molt pitjor. Sigui un poc

responsable i no digui tantes mentides. Li han explicat la resta

de diputats que les xifres que vostè fa no són reals, i jo ja no hi

vull entrar més perquè crec que és perdre el temps, però li

record que els 9.000 milions de deute que hem trobat, els 300

milions de forat que hem trobat, hi són, i això no m’ho invent,

jo no m’ho invent.

I quant als impostos que es modificaran són per fer

polítiques progressistes, per redistribuir la renta i són a uns

acords de governabilitat que tothom coneix, i no és veritat el

que vostè diu, i ja li dic que no li ho discutiré més perquè és

perdre el temps amb vostè perquè no escolta, no és un alumne

aplicat, em sap greu.

(Remor de veus i petit aldarull)

Però a més..., però a més és curiós que no protestassin per

impostos que sí que gravaven la classe mitjana com era l’IVA,

no el vàrem sentir quan l’IVA va pujar. Per tant ara no parli del

que la comunitat autònoma pot fer perquè sap que tenim poquet

marge normatiu, perquè el gruix del nostre pressupost és el

sistema de finançament, que hem d’anar tots junts a reclamar a

Madrid que millori. Per tant no és aquí el gran problema ni aquí

destrossarem les famílies de Balears amb la poca possibilitat

normativa que tenim a les Illes Balears amb els nostres

impostos o amb els impostos que tenim cedits.

I, Sra. Camargo, li dic que seguirem reclamant una major

flexibilització del dèficit i també una relaxació de les normes

pressupostàries, perquè en alguns casos es donen situacions

inversemblants. En això hi farem feina. I també..., això és.

Però, bé, per acabar i perquè ja és tard i no ens

entretendrem gaire més, jo vull concloure, i per això vull

demanar el suport de tota la cambra, si pot ser i si el Partit

Popular reflexiona i canvia d’opinió, Ciutadans també i El Pi

també, estaria molt bé. Amb aquest límit de despesa no

financera que acabam de presentar-vos hem posat la primera

pedra als primers pressupostos del canvi que aproximadament

d’aquí a un mes entraran a tràmit en el Parlament. Molta gent

em diu, o diu a aquesta consellera, que la feina que m’ha tocat

és molt complicada, perquè estic condemnada a gestionar un

pressupost insuficient per la magnitud dels canvis que aquest

govern es planteja, però jo pens i els dic precisament que per

aquesta raó, la dificultat del repte, aquesta feina és la gratitud

que..., és la més gratificant que he fet mai. El repte és enorme,

però l’objectiu és encara major: la millora de les condicions de

vida dels ciutadans, de tots nosaltres i de la nostra societat. La

nostra gent no és moneda de canvi ni carn de canó, mereixem

un millor tractament.
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En comptes de més austeritat ens exigim un canvi en la

gestió pública. Després de tants de sacrificis hem vist que

estam allà mateix, que el dolor causat no ha servit de res. Per

tant ens veim obligats a fer servir altres receptes: seguim amb

dèficit, seguim amb deute elevat. Més eficiència i més eficàcia,

però sempre per reforçar el paper dels serveis públics i dels

drets que són de tots i totes. Ja ens han fet donar prou passes

enrere i no n’hem de fer pus; nosaltres estam aquí perquè ho

hem entès; no ho tenim gens fàcil però ho intentarem i ho

aconseguirem. El canvi de rumb és enorme, d’un gran calat, el

repte colossal que mereix una actuació global, però estam

disposats a fer-ho. 

Creim en la gestió pública i creim fermament -ho he dit

abans- en el paper que per a aquesta correcta gestió tenen els

treballadors de la funció pública, els nostres ulls, els nostres

braços, la nostra força, i per això resulta imprescindible que els

governs com el nostre es puguin dotar dels recursos necessaris

per fer aquest paper amb la guia de l’interès general i amb el

mandat de la voluntat popular expressada democràticament

amb vots a les urnes, però també a través dels nous mecanismes

que adoptem per retre comptes continus de la nostra gestió i per

fer més transparent cadascuna de les nostres passes.

I com un dels primers actes de la nova gestió que els

ciutadans i les ciutadanes ens han encomanat encara que no

hem complert els primers 100 dies és la de posar al

sotmetiment dels diputats i de les diputades el límit màxim de

despesa no financera. Això és el que avui estam fent, la

columna sobre la qual s’ha de suportar el pressupost de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016.

Aquests 3.479 milions d’euros han de ser la primera passa dels

pressupostos per a l’any 2016; per això els demano que, atès tot

el que s’ha escoltat aquí, puguin donar un vot de confiança per

avançat per a aquest futur pressupost 2016; els deman un vot de

confiança a aquest govern i que pugui oferir tot el seu suport a

aquest límit màxim de despesa no financera. I, repetesc, aquest

govern té clar que per quadrar les xifres no desquadrarà les

persones.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. A continuació sotmetrem a votació

el límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de

2016, que quedaria fixat en 3.478.910.470 euros.

Votam. 

Vots a favor, 33; vots en contra, 20; abstencions, 3.

Per tant queda aprovat el límit màxim de despesa.

Aquesta ratificació serà publicada en el Butlletí Oficial del

Parlament de les Illes Balears i comunicada al Govern. 

Ara farem un recés i a les 16.30 tornarem començar.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, començam.

V. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa

d’aplicar el procediment directe i en lectura única al

Projecte de llei RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la

Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols

institucionals de les Illes Balears.

El punt cinquè correspon a l’adopció d’acord sobre la

proposta de la Mesa d’aplicar el procediment directe i en

lectura única al Projecte de llei RGE núm. 4783/15, pel qual es

deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels

símbols institucionals de les Illes Balears.

Es pot aprovar per assentiment?

Té la paraula Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sra. Presidenta, demanam votació d’aquest punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a votar. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 2; abstencions, 19.

Queda aprovat el procediment directe i en lectura única al

Projecte de llei RGE núm 4783/15, pel qual es deroga la Llei

9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols

institucionals de les Illes Balears.

VI. Debat i votació, si n’és el cas, del Projecte de llei

RGE núm. 4783/15, pel qual es deroga la Llei 9/2013, de 23

de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon al

debat i votació del Projecte de llei RGE núm. 4783/15, pel qual

es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels

símbols institucionals de les Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Conseller, Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

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

Avui és un dia de celebració per a molta gent de les Illes

Balears, avui marcam una fita a favor de la llibertat d’expressió

i en la defensa de l’educació de la llengua i la cultura de les

Illes, reivindicada per tantes i tantes associacions i entitats front

a les agressions patides durant el Govern Bauzá. Moltes,

algunes d’aquestes persones ens acompanyen avui aquí, gràcies

sinceres per ser-hi, gràcies per la vostra lluita, perquè ha estat

aquesta lluita incansable el que ens ha permès el debat que

celebrarem avui aquí en el Parlament.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504783
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I com deia, celebram amb coincidència gairebé amb els cent

dies de Govern, que recollim els primers fruits de canvi; que

hem deixat enrera una època fosca, han estat gairebé quatre

anys de retrocés en els drets socials, d’agressió a la llengua i a

la cultura de les Illes Balears, d’ignorar tot allò que ens uneix

i de promoure allò que ens separa, de governar a toc de corneta

i decret llei. Van ser anys de foment de la divisió en el si del

sector educatiu i de sembrar ombres de dubte sobre la

professionalitat i la imparcialitat del colAlectiu dels docents.

Van ser anys, on, deixant de banda la bona convivència i la

integració que regnava en els centres educatius, es va voler fer

que uns fossin més que els altres, perjudicant tant el català com

la qualitat educativa en els centres públics i concertats. I es va

fer, a més, utilitzant el parany de l’anglès, mal fet, a corre-cuita,

sense recursos, sense escoltar la veu de la Universitat, els

pedagogs, els mestres i els professors. Van ser uns anys de

persecució ideològica, d’imposició de la majoria parlamentària

sobre la majoria social, de sancions i d’expedients oberts a

aquells que senzillament volien continuar essent ells mateixos.

Tots som directors de Maó, amb aquest hashtag una societat

sencera plantava cara a un Govern basat en l’estratègia de la

por i el càstig: decidir expedientar els tres directors dels

instituts de Maó, tres persones d’una professionalitat

inqüestionable, d’una vocació docent exercida cada dia, d’una

integritat moral i humana admirada per tots els que a qualque

moment van ser alumnes seus.

Aquesta derogació d’avui suposa també el tribut a aquelles

persones valentes que digueren prou a la prepotència d’un

govern que ens va mal governar. Per açò puc afirmar avui que

la llei que ara tot seguit derogarem és tal vegada un símbol de

victòria de la lluita d’una societat incansable durant anys.

I aquesta va ser la primera decisió del nou Govern, del nou

Consell de Govern el passat dia 3 de juliol, i en el següent

Consell de dia 10 vam dur l’enterrament del TIL. Volíem que

fos el símbol del canvi, la resposta ràpida i diligent al clam de

la ciutadania a favor de formes més democràtiques i més

respectuoses amb la nostra dignitat. Per açò aquest govern es

va posar a fer feina intensament, per tal de tenir preparat

l’acord que s’aprovaria tot just un dia després de la presa de

possessió de la presidenta Armengol. Aquell dia, 3 de juliol, el

Consell de Govern acordava d’aprovar el Projecte de llei de

derogació de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús de

símbols institucionals de les Illes Balears, més coneguda per la

Llei de símbols.

Ben igual que amb aquesta llei, d’altres iniciatives han vist

ja la llum, perquè volem deixar molt clar que iniciam el camí

de canvi amb fets. El canvi ja ha començat i anam per bon

camí, gràcies a la feina de tots els partits que li donen suport,

al PSIB, a MÉS per Mallorca, a MÉS per Menorca i a Podem

Illes Balears; avui matí, aquí mateix, ja ho deia, ja hem pres

moltes decisions i actuacions que s’han traduït ja en la

recuperació de drets en educació, sanitat i serveis socials, des

de la contractació de més de 379 professors, els ajuts a

menjador escolar, l’anulAlació del TIL, el retorn de 20.000

targetes sanitàries, el pla de xoc contra llistes d’espera, fins a

les millores per a la inserció laboral, el fons d’emergència

social, el pla de lluita contra la precarietat labora i la dotació de

la renda mínima, hem demostrat que oferim ja resultats.

Han estat tres mesos de feina intensa a favor de la gent, en

benefici de la ciutadania. I avui, tres mesos després d’aquell

Consell de Govern, som aquí per defensar en aquesta cambra

la necessitat d’aprovar la norma que derogarà la Llei de

símbols i d’arguments per fer-ho no ens en falten. El primer,

perquè, tal i com va dictaminar el Consell Consultiu de les Illes

Balears la llei vigent té riscs d’infracció constitucional en

vulnerar el dret de llibertat d’expressió, i un govern no pot

permetre l’aplicació d’una norma que corre el risc de ser

anticonstitucional. Era necessari, en conseqüència, actuar

ràpidament, tal i com vam fer.

En segon lloc, perquè era un compromís dels partits que

donam suport al nou Govern, inclòs dins els acords de

governabilitat i els acords s’han d’acomplir. Derogar una llei

que atempta contra la llibertat ideològica i d’expressió és, sens

dubte, un primer pas ineludible per a un govern que tot just

inicia el seu camí, un camí que és i serà diferent del que es

seguia a les illes abans, que vol canviar la forma de fer les

coses des de la participació, el diàleg, el respecte i la

transparència.

En tercer lloc, perquè també, advertit pel Consell Consultiu,

la llei no garanteix el principi de seguretat jurídica exigit en el

dret administratiu sancionador, atesa la indeterminació en la

regulació de les conductes prohibides. No ens semblava ni

concret ni correcte establir que serà una conselleria l’òrgan que

podrà autoritzar o no la utilització d’un símbol, el qual ni tan

sols queda definit clarament dins el text legal.

En quart lloc, perquè hi ha expedients sancionadors oberts

contra membres del colAlectiu educatiu que s’han d’enterrar.

Per tot açò la llei incorpora una disposició addicional única que

obliga els òrgans administratius competents a arxivar sense cap

més tràmit tots els procediments sancionadors que s’hagin

incoat a l’empara de la Llei de símbols. És precís acabar

ràpidament amb la injustícia i la inseguretat jurídica ocasionada

i deixar sense efecte i cancelAlar d’ofici qualsevol sanció

disciplinària que s’hagi pogut imposar fins ara.

I en darrer lloc, tot i que no es tracta precisament del motiu

més important, la derogació va ser la primera acció d’aquest

govern perquè la Llei de símbols es va fer contra la majoria de

la ciutadania la qual manifestava la seva opinió.

La llei a la pràctica no es va aplicar mai i únicament es va

fer servir contra els llaços amb els quals centenars, milers de

persones protestaven per la política educativa i el

maltractament que rebia la llengua pròpia de les Illes Balears.

Va ser concebuda per evitar aquelles coses que tant molestaven

al president Bauzá, les veus contràries a la seva política, i açò,

senyores i senyors diputats, és més propi de règims

antidemocràtics que d’una societat moderna i oberta on vivim

i que ens envolta.

Va ser una llei inútil que no es va dur a la pràctica més que

per anar en contra dels docents i responsables dels centres

educatius i que va fer més profunda encara la divisió, el

conflicte educatiu i la indignació de milers de persones i

representants d’institucions. Entre aquests darrers incloc també

els ajuntaments, perquè, a més, no ho hem d’oblidar, la llei

envaïa l’espai de l’autonomia municipal i també hi va haver
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veus de batles que s’alçaren contra aquesta norma absurda que

generava situacions ridícules, com haver de demanar permís al

Govern per poder penjar banderes durant les festes del poble,

durant les festivitats religioses i culturals; per celebrar un

triomf esportiu o homenejar un vesí. Potser per aquest motiu no

es demanava permís i aquesta llei, ja ho he dit abans, no s’ha

aplicat mai, a excepció d’anar contra els llaços verds. Una llei

inútil, com deia, innecessària, generadora de confusió i

conflicte, feta per apagar les veus que tant molestaven el

Govern anterior i que no volien sentir.

Aquest nou Govern es vol caracteritzar per tot el contrari,

per escoltar la gent, i per aquest motiu proposa la retirada d’una

norma que esclafa la llibertat d’expressió, que és absolutament

innecessària i que no la vol ningú.

Els deman l’aprovació idò del Projecte de llei de derogació

de la Llei de símbols i els record que la llei vigent compta amb

(...) fetes pel Consell Consultiu per risc d’inconstitucionalitat

i que entre aquestes hi va haver fins i tot un vot particular que,

anant encara més enllà, va destacar, i ho vull llegir textualment,

deia que “la norma, en realitat, pretén instaurar un procediment

de control previ per poder utilitzar o colAlocar qualsevol altra

simbologia en els béns immobles o mobles afectats als serveis

públics”, pretén instaurar un procediment de control previ.

Açò, amb paraules planeres, es denomina censura, censura

prèvia, prohibir expressament, prohibida expressament per la

Constitució.

Els vull explicar també que aquest govern ha tingut molt

present, en el moment d’aprovar el projecte de derogació de la

Llei de símbols, tots aquells informes i alAlegacions

d’institucions i ciutadans que constaven en el procediment

d’elaboració de la llei vigent i que el Partit Popular no va voler

escoltar.

Per tant, no era necessari demanar més informes externs

dels que ja s’havien realitzat durant la tramitació per a

l’aprovació de la llei, ni fa cap més audiència pública, no

només seguint els principis d’eficiència i d’estalvi que ha de

regir qualsevol actuació pública, sinó molt especialment perquè

durant l’elaboració del projecte de llei de símbols ja es va

escoltar la gent, ja es va escoltar la gent que es va expressar

individualment i mitjançant els colAlectius i entitats que

representen la ciutadania i on totes les opinions expressades

varen ser contràries a aquell text legal.

Per tant, no és necessari fer més que escoltar totes les veus

contràries a la vigència de la regulació dels símbols i els

advertiments d’inconstitucionalitat en la seva aplicació per,

amb la mínima tramitació imprescindible que consta a

l’expedient, procedir a l’aprovació d’aquest projecte de llei i

demanar al Parlament que l’aprovi, per expulsar, com més prest

millor, una llei que no vol la ciutadania i que tanmateix tampoc

no s’aplica.

Aquest projecte de llei no desplega cap regulació,

simplement en un article únic es limita a derogar una llei

anterior i a les disposicions addicionals torna deixar la

legislació de funció pública tal com era abans que s’aprovàs la

llei vigent.

Per tot açò, i ja acab, senyores i senyors diputats, els deman

el vot favorable a l’aprovació de la llei que derogarà una norma

antidemocràtica i que farà evident que hi ha un nou Govern que

fa les coses d’una altra manera, escoltant la ciutadania i

treballant per facilitar l’expressió d’idees i de propostes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions dels grups parlamentaris en torn a favor del

projecte de llei? Qui vol intervenir a favor?

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Jo, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Podem, MÉS Mallorca, MÉS Menorca, i El Pi no ha dit

res?

(Remor de veus)

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell per Podem per

Mallorca, Podem Illes Balears.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, treballadores i treballadors

de la cambra, diputades i diputats i membres del Govern.

Una llei de 17 articles, 14 parlen de sancions, 25 mencions

de sancions i prohibicions, molt a mida amb l’esperit

d’imposició que sempre ha acompanyat el Partit Popular, una

llei mordassa balear.

Si parlam de les condicions amb les quals es va aprovar la

llei, encara escarrufa pensar com va actuar el Govern de Bauzá

amb aquesta nefasta llei. Aquell 18 de desembre, hores després

que la policia judicial, seguint ordres del Govern, ordenàs un

registre dels papers de la caixa de resistència dels docents, el

PP de les Illes Balears, amb majoria absoluta en el Parlament,

va assolir una llei mordassa a mida per a les Balears, esborrant

els símbols el Govern pensava que ofegava la veu de la lluita

per l’educació pública.

D’aquesta manera es va prohibir expressament la

colAlocació de llaços, amb les quatre barres, a façanes dels

colAlegis públics i concertats de l’arxipèlag balear, especialment

quan es van fer més visibles els últims mesos a partir de

l’aprovació del TIL.

Però la lluita dels nostres docents i mestres va continuar i

s’ha convertit en un símbol de la dignitat del poble d’aquestes

illes. Gràcies a elles i a ells avui ens toca derogar aquesta llei

mordassa, una llei de la qual Bauzá n’estava molt orgullós, una

de les seves grans obsessions i de tot el seu seguici d’adoradors

de la seva política destructiva de la nostra llengua i cultura de

les Illes Balears convertida en llei, José Ramón Bauzá,
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expresident de les Illes Balears, un dels grans defensor d’allò

nostre.

Aquesta llei que reedita la censura havia anat essent

anunciada (...) que manifestàs la paranoia de l’anterior Govern

balear respecte de les banderes i símbols que defensam la

llengua. Presos d’una obsessió centralista i sense precedents,

Antonio Gómez, vicepresident del Govern, alertà d’amenaces

d’adoctrinament polític a les escoles públiques per l’ús de les

banderes catalanes i es defensava de qui l’acusaven d’atacar la

llibertat d’expressió dient que el que s’impedia eren les

expressions ideològiques.

Mentre el portaveu del PP balear parlava del seu deliri de

no tolerar la cubanització de les escoles.

Dit tot això, és evident que el que es prohibia era expressar

tot allò que no anàs en la mateixa línia política del Partit

Popular de les Illes Balears, en un intent de fer mèrits de cara

al PP i al seu president, Mariano Rajoy, per convertir les illes

en la reserva de l’esperit nacional d’Espanya, convertint

Balears en una nova València.

De fet, i en la línia d’aquesta paranoia anticatalana, pocs

dies abans de l’aprovació de la Llei de símbols, la dreta de José

Ramón Bauzá havia votat en el Parlament la inexistència dels

països catalans mitjançant una proposició no de llei.

La Llei de símbols neix de l’autoproclamació del PP balear

i de Bauzá com a cavaller de l’alta missió de salvar les Illes

Balears d’una imminent usurpació per part de la madrastra

Catalunya i per retornar-les a la mare Espanya. Aquesta llei

tenia la ferma voluntat d’extirpar qualsevol manifestació visible

contrària a les polítiques del Partit Popular, en edificis públics

com les escoles, els centres de secundària o la Universitat. I

malgrat que no fos legislat de forma explícita en la llei, en no

ser símbols oficials els llaços verds en defensa de l’educació

pública, serien multats. 

L’anterior Govern va tenir tot aquest deliri contra la nostra

llengua i cultura la passada legislatura, experimentar amb els

nostres fills i filles amb el TIL, la qual cosa va dur a la

manifestació ciutadana més grossa de tots els temps a les Illes

Balears, els meus fills i jo també hi érem presents. Ens van

prohibir la nostra llengua catalana, ens va prohibir el llaç

quadribarrat a les escoles que reclamaven la nostra llengua i per

fer contenta la seva família popular i la del Círculo Balear,

inventant una llengua balear, reescrivint la història de les Illes

Balears, fent-la parèixer una pelAlícula de ciència ficció,

indescriptiva per a molts de nosaltres i fent una regressió de la

democràcia aquí a les Illes Balears, assolint límits

pseudofranquistes.

Senyores i senyors del Partit Popular, els símbols ajunten,

però també divideixen, cadascú té els seus i l’Estat no s’hi pot

ficar. Jo tenc molt clar qui som i d’on vénc, jo per exemple

m’identific amb la bandera republicana, sempre ho he dit, per

a mi és un símbol del nostre passat democràtic que va acabar

amb la monarquia borbònica, símbol de la corrupció

democràtica dels que varen governar durant la seva restauració.

Però alguns no senten el mateix, empren altres banderes que

també pertanyen a una majoria social que va patir les seves

retallades, que són els meus companys de lluita.

Senyores i senyors del Partit Popular, els símbols no

s’imposen, quan s’imposen vol dir que han fracassat o que

fracassaran. Els símbols es construeixen. I malgrat tot, vosaltres

n’heu creats uns, el llaç verd i el quadribarrat, ara és un nou

símbol d’orgull per a les nostres illes. El progrés que representà

el meu símbol de la República, el seu dia s’aturà de cop i volta

per un cop d’estat, que ens va submergir en una dictadura

feixista de més de 38 anys. Potser aquesta Llei de símbols ha

estat difícil de defensar perquè els nostres pobles van patir una

dictadura feixista que entenia molt bé de símbols i sobretot de

la seva imposició. Aquest règim feixista ens va imposar els seus

símbols, com la creu de l’imperio hacía Dios, l’himne, la

bandera i, a més, ens va imposar el castellà com a llengua

oficial, prohibint qualsevol altra llengua, ens deien. habla la

lengua del imperio, amb càstig físic fins i tot, establint la por i

la vergonya com a eines. Ningú no ens pot dir a cap de

nosaltres quins són els nostres símbols i molt menys imposar-

nos els seus.

Senyores i senyors del PP, es confonen, els símbols de la

democràcia els vàrem construir tots i totes i això és el problema

que tenen. Molts de nosaltres ens començam a adonar que la

democràcia, després d’haver-nos venut una transició exemplar

en el seu dia, comença a fer les primeres aigües. Així un 15 de

maig de l’any 2011, després d’una manifestació de forma

espontània, uns 40 joves decideixen acampar a la Plaça del Sol;

neix el 15M, símbol per a alguns de nosaltres, aquí presents

dins aquesta cambra, on la indignació ciutadana es converteix

en moviment social, que comparteix el 80% de la població,

segons el CIS, i mobilitza 1 milió de persones. I que significa

que a dia d’avui, alguns d’aquells que érem a les places i als

carrers manifestant-nos, avui dia som aquí dins representant els

ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, que ens varen votar

dia 24 de maig.

Senyores i senyors del Partit Popular, estan perdent les

majories, la nostra presència aquí dins us ho hauria de recordar;

estan perdent els símbols que han fet a la gent començar a

construir un país nou. Avui les lluites com la PAH, com la

marea blanca, com la verda i molts més, es converteixen en els

símbols dels de baix, una majoria silenciosa que veu que són

els símbols d’un poble que s’aixeca contra els que els roben.

M’agradaria jo mateix convidar-los a totes i a tots vosaltres,

inclòs el Partit Popular, que gaudeixin d’aquests símbols que

construeix la gent, i jo mai els ho imposaré, com vostès ho han

fet amb nosaltres, però a nosaltres ens agradaria regalar-los un

dels nostres símbols, amb l’esperança de què rectifiqueu el

vostre error.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció a favor del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca. Té la paraula la Sra. Margalida Capellà.
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LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Diputats, diputades, mestres, AMIPA, sindicats, pares i

mares, directors, directores, encausats i encausades per la

desobediència pacífica a aquesta Llei de símbols, com ja sabeu,

avui parlam de la derogació d’aquesta llei. Com ja va fer el

Grup Parlamentari de MÉS per Mallorca fa 2 anys, avui

demanam la derogació de la Llei de símbols, una llei que per si

mateixa s’ha convertit en un símbol de com no s’ha de legislar

ni governar, perquè és una mala llei i perquè atempta contra la

llibertat d’expressió de tots nosaltres. És una mala llei i voldria

recordar només alguns motius, perquè en primer lloc el títol de

la norma és ús dels símbols oficials i no coincideix amb el seu

objecte principal, només 3 dels 17 articles es dediquen als

símbols institucionals, la resta és a símbols no oficials i

sobretot a establir sancions.

En segon lloc, aquesta és una norma bàsicament

sancionadora. De 17 articles se’n dediquen 14 a les sancions,

sanciones que a més se superposen amb el que preveu la Llei

autonòmica de patrimoni. Recordem també que es preveuen

multes, avui en present, multes de fins a 10.000 euros per a qui

utilitzi o colAloqui símbols no permesos, o no autoritzats,

d’acord amb el que estableix aquesta llei, i fins a 5.000 euros

per a qui no despengi aquests símbols, o els faci despenjar

estant obligats a fer-ho.

En tercer lloc és una norma innecessària i ja els ho vàrem

dir. Té com a objectiu regular els símbols oficials i el seu ús,

que ja estaven regulats tant a la Llei estatal de patrimoni, com

a la llei autonòmica.

Finalment un altre motiu, i n’hi ha molt més, això ja ho

vàrem debatre en el seu moment, però també ho voldria deixar

clar, és una llei que atempta contra el principi de seguretat

jurídica, és un principi constitucional i atempta contra aquest

principi per la indeterminació en què es refereix als símbols

prohibits o no permesos. No es concreta enlloc, perquè vostès

no ho varen desenvolupar, quines poden ser les actuacions no

permeses o no autoritzades que podrien donar lloc a una sanció.

En aquesta cambra fa dos anys, ja es varen posar molts

d’exemples sobre l’ambigüitat de la llei i la conclusió general

va ser la simple lectura de la premsa, o del Diari de Sessions,

que aquesta és una llei absurda i per això també s’ha de

derogar.

Però el principal problema, al meu parer, és la finalitat de

la llei, recordem quina era, objectivar l’ús de símbols en els

béns mobles o immobles efectes als serveis públics perquè es

produeixi sense interferències ideològiques de cap mena. Això

no té cap fonament constitucional, estatutari o legal i el mateix

Consell Consultiu els ho va fer notar, però així i tot es va

aprovar aquesta llei. I la seva derogació avui ens obliga a parlar

en aquest Parlament, una altra vegada, de llibertat d’expressió,

de democràcia i de pluralisme perquè potser tenim un problema

tots si no entenem què significa tot això. 

Com afecta aquesta llei la llibertat d’expressió? Com vostès

saben i ha recordat el conseller Pons, i per això som aquí, la

Llei de símbols va instaurar un procediment de control previ,

que en altres temps se’n deia censura, per poder utilitzar o

colAlocar qualsevol símbol en els béns immobles, o mobles

afectes als serveis públics i a la vegada va establir normes

sancionadores en casos d’incompliment. I això mateix ho va

aprovar aquest Parlament, després de llegir en la mateixa llei

que amb aquesta autorització prèvia, censura, prohibició en

qualsevol cas de la llibertat d’expressió, i cit textualment, “no

se tracta d’impedir la llibertat d’expressió, sinó que aquesta no

es desenvolupi en espais que per si mateixos no han de tenir

cap connotació ideològica”. 

Fins i tot un mal estudiant de dret veuria que és una llei que

regula la llibertat d’expressió i això suposa així que aquest

Parlament va aprovar aquesta llei i va obviar que aquesta és una

llibertat fonamental, que només pot ser restringida en situacions

excepcionals i amb llei orgànica. Només per aquest motiu

també ja hauríem de derogar aquesta llei, per inconstitucional,

ja que no ha pogut ser impugnada davant del Tribunal

Constitucional. Per què no ha estat impugnada? Per què el

Tribunal Constitucional no s’hi ha pronunciat?

I aquí anam a la perversitat de la Llei de símbols, és una llei

que ens afecta a tots, a les AMIPA, als mestres, al pares i

mares, als sindicats, als alumnes, a tots aquells que hem penjat

i penjaríem encara cartells i llaços, i també als directores i

directores que administren els centres escolars, que els haurien

de despenjar o demanar autorització o ser multats o fins i tot

expedientats. Aquí teniu també un altre motiu per derogar

aquesta llei, perquè és una llei miserable, és una llei que acaba

d’enfrontar la comunitat educativa, en un moment en què la

unitat d’aquesta comunitat feia tremolar el Govern Bauzá. Una

llei que va fer que mestres, associacions de pares i alumnes

despengessin llaços, cartells, murals, dibuixos, tot per no causar

problemes als directors i també per por, por a multes

inassumibles.

Però l’obsessió del Partit Popular i del Govern Bauzá per

acabar amb la llibertat d’expressió no s’acaba aquí. No s’entén

si no és en relació amb una altra norma que es va aturar,

l’avantprojecte de llei de convivència escolar; aquest

avantprojecte, recordau, regulava com a falta disciplinària, molt

greu, aplicable al personal docent, la violació de la

imparcialitat, objectivitat i neutralitat en l’exercici de les seves

funcions, realitzant actuacions que expressin posicions

personals, familiars, corporatives, polítiques, clientelars o

qualsevol altra. Realment el Partit Popular a la passada

legislatura tenia un problema amb la llibertat d’expressió i si

vostès avui no voten a favor de la derogació, em faran entendre

que encara el tenen.

Com poden estar d’acord vostès amb una llei ambigua, que,

a més, atorga discrecionalitat absoluta a l’administració per

decidir què són símbols i quins poden estar penjats a un centre

públic, és això seguretat jurídica? Pensin a més, que si hi ha

aquesta discrecionalitat, és perquè vostès no varen aprovar el

desenvolupament de la llei. El seu projecte de decret era tan

atòmic que vostès mateixos el van aturar, però ho varen fer

sense assumir que s’havien equivocat. No, a mi m’agradaria

que avui, aquí des d’aquesta estrada hi hagués el diputat Sr.

Gómez que és qui va presentar aquell projecte de llei. El Sr.

Gómez va dir que no feia falta desenvolupar la llei, que la llei

ja s’acomplia amb normalitat, que tothom ho havia entès i que

aquí no passava res. Idò sí que ha passat, en aquesta comunitat

autònoma s’ha estat violant durant dos anys la llibertat
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d’expressió, des del primer moment en què es varen despenjar

llaços fins a dia d’avui. Perquè a més, aquesta Llei de símbols

és una estafa jurídica, no feia falta ser molt viu per entendre

que es tracta de tota una llei, pensada exclusivament amb les

escoles i instituts que s’adherien a les campanyes en defensa de

la llengua, o en contra de les polítiques educatives que va

engegar el Govern del Partit Popular.

I ara toca parlar d’educació. Pel que fa a la llibertat

d’expressió a l’escola, que és realment el que a vostès els

preocupava, n’hauríem de parlar en algun moment, perquè

aquest Govern vol impulsar un gran pacte educatiu i jo crec que

vostès hi haurien de ser en aquest pacte. Però abans ens

hauríem de posar d’acord sobre aquest tema. La Llei de símbols

no parla en cap moment de centres educatius, és vera, però és

evident qui són els destinataris de la llei, perquè precisament en

el mateix preàmbul de la llei, es lliga el concepte llibertat

d’expressió i educació. I aquí crec que el Partit Popular es va

tornar equivocar i el pitjor és que vostès no canvien el seu

discurs, perquè continuen parlant de l’escola com un espai

estèril, i em remet a les paraules de la portaveu, Sra. Prohens,

a un debat que hi va haver en campanya, on va dir precisament

això: l’educació i l’escola han de ser uns espai estèril.

Per mi sincerament crec que s’equivoquen, o no coneixen

vostès l’abast del dret a l’educació. Però aquell moment quan

la vaig escoltar a vostè en aquell debat, vaig entendre moltes

coses, vaig entendre que no ens entenem i sobretot que no

entenen vostès el dret a l’educació. Vostès entenen el dret a

l’educació només com el dret a una educació neutra, sense

interferències ideològiques. Bé idò, la Constitució no garanteix

qualsevol tipus d’educació, ni una simple transmissió de valors,

la Constitució parla d’una educació democràtica i amb llibertat.

I aquesta educació democràtica, amb llibertat, és una educació

en valors i el pluralisme polític i la llibertat d’expressió,

diputats i diputades, són valors bàsics que han d’entrar

necessàriament a les escoles, no només en els currículums i en

els plans d’estudis, sinó també en el dia a dia dels alumnes. Els

alumnes han de conèixer distintes idees i distintes opinions,

filosofies i opcions polítiques, evidentment, tant a l’aula, com

al pati, com a l’entrada de l’escola, que els rebia amb pancartes

verdes i llaços per la llengua i que vostès van aprovar la seva

prohibició. Tot això no és adoctrinar, sinó educar en valors i

l’educació està en mans de professionals que coneixen els

límits que no podem passar.

Aquesta llei també s’ha de derogar i els diré els altres

motius. Aquesta llei qüestiona la professionalitat dels mestres,

per això s’ha de derogar. Mentre sigui vigent no només és un

insult a la intelAligència, sinó a tot un colAlectiu que ha estat

perseguit de forma inhumana i sistemàtica per silenciar la

crítica a la política educativa i lingüística del Govern anterior.

A ells i a elles els devem la derogació de la llei. I també a

Miquel Albero, a qui recordam avui més que mai, i estic ben

segura que s’afegiria feliç a la festa que celebrarem d’aquí una

estona per celebrar-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció a favor 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. Avui

aquest Parlament està d’enhorabona, avui es posa punt i final

a una manera de fer política que retallava llibertats, una manera

de fer política que censurava, que feia callar el poble, en lloc de

cercar el seu suport, una llei que va crear polèmica, inquietud

i dubtes des del primer moment.

La llei que avui derogam és una llei que anava, i permeteu-

me que ho faci en passat, perquè ja la don per liquidada, anava

en contra de la llibertat d’expressió de la població, però no

només això, anava en contra dels nostres símbols identitaris. I

què era aquesta llei més que una llei que promovia l’odi o

l’autoodi? No oblidem que aquesta llei va ser la culminació de

tot un seguit d’actuacions de l’anterior equip de govern que

només van fer crispar més i més la població, alguns sectors més

que d’altres. Per tant, avui estam de celebració. Una celebració

agra-dolça, perquè no hauríem de celebrar derogacions de lleis

que no tenen ni cap ni peus. Però la podem derogar i això és

motiu de satisfacció.

Va ser una llei aprovada, com deim, al marge del consens

polític i social que hauria de tenir una llei d’aquest tipus. Es va

aprovar sense consens, atemptant contra la llibertat d’expressió

i en contra del Consell Consultiu, que en el seu Dictamen

55/2013 deia clarament: “atempta contra el dret a la llibertat

d’expressió, que amb rang de dret fonamental, reconeix i

protegeix l’article 20.1 de la Constitució espanyola”. 

La derogació d’aquesta llei va ser un dels compromisos que

va firmar El Pi davant notari abans de les eleccions, per poder

tornar a la normalitat. Així és que des d’aquest Grup

Parlamentari aplaudim la iniciativa del Govern de derogar

aquesta llei, com deim, ja que els símbols són una part prou

important de la nostra identitat. Esperem que mai la nostra terra

s’hagi d’enfrontar a l’aprovació de lleis que privin la llibertat

als nostres ciutadans. Aprovem lleis per consens, un consens

ample. Deixem de malmenar la societat amb lleis que s’han de

derogar o canviar cada vegada que hi ha un canvi de color

polític en el Govern. Creem seguretat, llibertat i oportunitats,

en lloc d’oprimir, prohibir i crear inseguretats. És una feina de

tots, és una responsabilitat de tots els membres d’aquesta

cambra, que prevalgui la responsabilitat, la voluntat d’escoltar

els ciutadans i de crear consensos.

Mirin, per exemple la Llei de normalització lingüística, es

va aprovar per un ampli consens de totes les forces que en

aquell moment formaven part del Parlament, per totes les

forces. Deia a l’exposició de motius: “El segle XX, a part del

breu parèntesi de la segona república, el català sofreix una

marginació encara més accentuada, tant a l’escola com als

mitjans de comunicació, i també en l’ús oficial i públic en

general, que culmina durant la dictadura franquista. Finalment

la generalització dels moderns mitjans de comunicació,

sobretot ràdio i televisió, dels quals quedava exclòs el català,
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ha fet que la nostra llengua arribàs a córrer el perill de

desaparició si no es redreçava el rumb. Així mateix cal comptar

amb l’arribar en temps recents d’un nombre considerable

d’immigrants d’altres àrees lingüístiques, als quals la nostra

societat no ha pogut oferir els instruments que els poguessin

facilitar la seva normal integració. És així que la nostra llengua,

que ha estat i és vehicle d’una cultura universal, es troba

actualment en una situació de desvaliment. Conseqüències

d’aquesta situació són un excés de barbarismes de la llengua

parlada popularment, el desconeixement de les formes

d’expressió culta tradicional, la generalització de certs

perjudicis lingüístics i diverses actituds d’infravaloració envers

el propi idioma.”

Això passava l’any 1986. Han passat 29 anys i ningú no ho

diria. No hem après res?, anam com els crancs cap enrere?

Nosaltres no hi volem anar. Senyors del Partit Popular, aquesta

llei la consensuaren vostès, i acabava l’exposició de motius

d’aquesta llei: “La comunitat autònoma té, en suma, com a

objectius dur a terme les accions pertinents d’ordre

institucional per tal que el català, com a vehicle d’expressió

modern, plurifuncional, clar, flexible i autònom, i com a

principal símbol de la nostra identitat com a poble, torni a ser

l’element cohesionador del geni illenc, i ocupi el lloc que li

correspon en qualitat de llengua pròpia de les Illes Balears. Per

això ha de ser present en els diversos àmbits d’ús oficial de

l’administració, dels mitjans de comunicació de masses, de

l’escola i de la vida social en general, amb el corresponent

respecte a les modalitats lingüístiques pròpies de la tradició

literària autòctona, però sense perjudici de la unitat de la

llengua catalana”. Pareix mentida que oblidem tan aviat per on

hem hagut de passar, i avui ens veim obligats a derogar una llei

feta per renegar de la nostra identitat, per privar de la llibertat

els docents de fer públiques les seves reivindicacions; va ser

una clara cacicada a l’educació, simplement i desgraciadament

això. 

Els símbols de la nostra terra ja estan regulats en la

Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia.

Desgraciadament seguim vivint unes circumstàncies que posen

a prova el nostre ànim colAlectiu per afrontar situacions

problemàtiques i complexes, i que per tant posen a prova la

nostra capacitat de reacció com a país. Per tant, presidenta,

membres del Govern, siguin responsables amb les lleis que ens

presentin, cerquin consensos entre la població i en aquesta

cambra, per no haver de tornar a viure una situació com la que

vivim avui, la d’haver de congratular-nos per derogar lleis que

no tenen cap sentit.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció a favor del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca. Té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Senyores diputades, senyors diputats, tornam ser aquí.

Recordaran els nervis i la reacció d’aquesta bancada, del Grup

Popular, quan en el debat d’aquesta llei de símbols vam mostrar

quin era el símbol que generava, el motiu que donava raó de ser

a aquesta llei, la Llei de símbols, i ara els he de dir, a la

bancada, que han alçat el cap, que donin la cara per aquesta

llei, i si no demanin perdó, i si no demanin perdó, perquè

aquesta llei és una autèntica vergonya.

(Alguns aplaudiments)

D’açò se n’avergonyien vostès, símbol de la nostra llengua,

símbol de la llibertat d’expressió. Açò és el que vostès amb

aquesta llei van voler prohibir. Alcin el cap, donin la cara o

demanin perdó.

La llei que avui derogam, com deia, la Llei de símbols, ha

estat la llei sense cap dubte més simbòlica de la legislatura

Bauzá, i avui tots aquests “bauçàs” n’hauran de donar la cara,

tots aquests.

(Alguns aplaudiments)

És el símbol d’un govern que ha marginat el català, que ha

legislat contra la llibertat d’expressió, que no ha cregut en

l’escola laica i plural, i que a més ha perseguit els símbols que

vinculen la nostra història i la nostra cultura a la catalanitat.

Però tot açò a la fi ja s’ha acabat. Una llei mordassa que va

néixer, com deia, per prohibir el llaç quadribarrat a les escoles,

i que va esdevenir per reacció a la política repressiva de Bauzá

en símbol de defensa i d’estima a la llengua pròpia de les Illes

Balears, la llengua catalana, perquè aquest símbol l’han

construït vostès, aquest símbol l’han construït els que el van

perseguir, perquè segons el Partit Popular tal manifestació

suposava, senyors i senyores diputats, un adoctrinament,

suposava un ús impropi de l’immoble, deia la llei, una actuació

que està fora de tots els principis de neutralitat, d’objectivitat,

d’imparcialitat que ha de regir la tasca dels servidors públics,

de qualsevol, de l’escola, dels docents també. I és cert que

l’escola i els treballadors públics s’han de regir per la

neutralitat i evitar qualsevol temptació adoctrinadora, totalment

cert, però no és cert allò segon, que la neutralitat, l’objectivitat,

la imparcialitat s’aconsegueixin eliminant les posicions no

oficials no majoritàries, que s’aconsegueix actuant contra la

pluralitat d’idees i de visions, i que s’aconsegueixi limitant la

llibertat d’expressió, que és el que volia fer el Partit Popular i

el que va fer amb aquesta llei. 

I açò tanmateix ho deia i ho diu el dictamen del Consell

Consultiu, el primer, el 55/2013, en relació amb

l’avantprojecte, perquè tanmateix és el dictamen que val.

L’escola i l’educació neutrals no són aquelles que eviten i

exclouen la pluralitat, sinó les que garanteixen que cap d’elles

no serà exclosa i que totes elles es podran abordar de forma

oberta i sense adoctrinaments, amb diàleg i respecte a la

llibertat de consciència i llibertat religiosa. L’escola pública no

és la que evita determinades expressions lliures, com volia el

Partit Popular, sinó la que les permet totes o quasi totes, sempre

que no sobrepassin els valors superiors expressats en forma de

drets humans. En resum, l’escola neutral no és l’escola

monolítica del pensament únic que proposa aquesta llei,

l’escola neutral és l’escola plural que no agrada al Partit

Popular. 
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En definitiva, és fals que penjar un llaç suposi un

adoctrinament; no només és fals, és que és absurd i és ridícul i

és vergonyós. 

Òbviament no podem oblidar que l’abast de la llibertat

d’expressió no és absolut i que hi ha límits en l’exercici

d’aquest dret fonamental, però tanmateix per a qui s’extralimita

ja hi ha mecanismes per actuar davant tal ingerència, i el Partit

Popular ho sabia, sigui l’Estatut bàsic de l’empleat públic, sigui

la Llei balear de funció pública i, si anam a l’extrem, fins i tot

el Codi Penal. Mecanismes, n’hi havia; la voluntat del Partit

Popular, però, no era aquesta. El vot particular dels cinc

consellers del Consultiu és més clar impossible, deia

textualment, diu textualment: “L’argument principal que

defensam és que el text objecte de consulta (...) sense cap tipus

de justificació del principi de pluralisme polític i dels valors

constitucionals i democràtics més bàsics, i que suposa la

vulneració de les llibertats ideològiques i d’expressió

proclamades a la Constitució i en els drets fonamentals

europeus”, i aquesta és la clau de volta que aguanta aquesta llei,

que equipara neutralitat i independència amb oficialitat i

autorització. Allò neutral per al Partit Popular és allò autoritzat,

els símbols neutrals per al Partit Popular són els símbols

autoritzats, l’opinió neutral per al Partit Popular és l’opinió

autoritzada, la llibertat d’expressió és la llibertat d’expressió

autoritzada. Açò és el que vostès ens van proposar. 

La neutralitat en un sistema no autoritari, en un sistema

democràtic no és açò, és una altra cosa; la neutralitat

s’aconsegueix, s’assoleix protegint, cuidant el pluralisme

d’idees, de creences, d’opinions, donant veu a les minories,

gestionant la diversitat, donat participació, fomentant la

resolució participada i constructiva dels conflictes, cosa que les

escoles coneixen i dominen molt bé, cosa que no coneix ni

domina el Partit Popular. 

En canvi què diu l’avantprojecte que finalment en va

convertir en llei?, què diu? Diu que la utilització o colAlocació

de qualsevol símbol diferent dels descrits en els punts anteriors

només es permet si és autoritzada prèviament, entre parèntesi

-a l’avantprojecte hi havia el prèviament, a l’esmena darrera del

Partit Popular el prèviament el van llevar-, per la conselleria

competent. El Consell Consultiu diu respecte d’aquest punt

“estimam que tal norma no està ajustada a dret”, els diuen que

no és constitucional; els ho van dir també els juristes d’aquesta

casa però vostè ni mu, és igual!, no és constitucional, els

advertiments del Consultiu són igual, dels juristes d’aquesta cas

són igual, nosaltres la tiram endavant, som així de “xulos” i per

açò tenim majoria. Bé, idò, així s’han quedat vostès ara.

I algú que no recordi...

(Alguns aplaudiments)

I algú que no recordi el detall d’aquesta lamentable història

per la qual, els insistesc, demanin perdó, es demanarà per què

insistesc en l’avantprojecte i no en el projecte; idò sí, perquè

l’estratègia era tan elaborada que a darrera hora el Partit

Popular presenta una esmena, el Grup Popular, una esmena al

projecte de llei del Govern del Partit Popular per recuperar la

inconstitucionalitat del text, per recuperar la inconstitucionalitat

del text manifesta en el Consell Consultiu! S’ha de complir,

s’ha de respectar..., açò és l’estima que té a la Constitució el

Partit Popular, açò és l’estima que té i la defensa de la

Constitució que té el Partit Popular. 

Ha implantat la censura prèvia, la censura prèvia!, que està

absolutament prohibida pels tractats internacionals, per la

Constitució Espanyola, per l’Estatut, i els límits a la llibertat

d’expressió estan delimitats en casos molt concrets relacionats

amb valors superiors molt clars, com per exemple la protecció

del menor, però de cap de les maneres la censura prèvia que

estableix el projecte de llei de símbols no es pot justificar en la

protecció del menor. Evitar que els edificis públics puguin

recollir com a expressió dels seus treballadors o com un acord

dels òrgans de direcció opinions en forma de pancartes, de

símbols o banderes no protegeix ni els joves ni els infants

menors d’edat, i açò ho ratifica la doctrina internacional en

aquest tema. Ho faria en tot cas si la prohibició tal com

proposava el dictamen del Consultiu és concreta, és particular,

com per exemple amb els símbols que cal rebutjar, retirar,

prohibir, marginar, però a les esmenes que vam presentar el

nostre grup en aquest sentit van dir que no. Quin són?, símbols

nazis, símbols franquistes. Sí, sí, aquestes esmenes presentada

pel Grup MÉS van ser rebutjades pel Partit Popular, quan a

lleis de símbols aprovades en altres comunitats autònomes

impulsades pel Partit Popular sí que estan recollides, però no,

aquí no, aquí Bauzá havia de dir “jo seré més Bauzá que ningú

i no, no senyor, aquesta esmena rebutjant símbols concrets no”.

Dic açò perquè les traves i les prohibicions a la llibertat

d’expressió jo supòs i esper que hagin après que són

absolutament inútils, i acaben trobant sempre l’escletxa

expressiva per dir el mateix defugint la censura prèvia, i d’açò

en vam aprendre alguns i els fills d’alguns de forma molt clara,

els ciutadans d’aquest país i d’aquest estat, en la legislatura de

Franco, i en són una mostra les cançons de protesta que vostès

no deuen haver cantat mai, com són les de Lluís Llach, les de

Raimon, les de Paco Ibáñez, les de Joan Manuel Serrat, dels de

Maria del Mar Bonet. O vostès es pensen que Llach, quan

cantava L’estaca, ho feia pensant en un ase amarrat?

(Algunes rialles)

No, no era açò, no, no ho era.

(Alguns aplaudiments)

Mitjançant la metàfora de L’estaca Llach ens parlava de la

dictadura que ens tenia a tots amarrats, fermats i ben fermats,

una dictadura que també prohibia els símbols propis, mirin per

on, i també els de les Illes, mirin per on, i que prohibia el que

avui és l’himne oficial de Mallorca, amb lletra -llegiré l’acta-

amb lletra de Joan Alcover i música d’Amadeu Vives, del qual

el Partit Popular va dir: “Ningú dins el Partit Popular no

discuteix l’enorme valor d’aquesta poesia de Joan Alcover, que

a més d’un gran poeta era diputat conservador, és a dir, que

avui -i no és una broma, l’acta és tan real com el que estic

llegint- és a dir, que avui seria afiliat del Partit Popular i amb

tota probabilitat seuria i votaria amb el Partit Popular”.

Innocents, innocents. 

(Algunes rialles)
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Diuen els primers versos d’aquest himne: “La balanguera

misteriosa, com una aranya d’art subtil, buida que buida sa

filosa, de nostra vida treu el fil”; diu un altre paràgraf: “De

tradicions i d’esperances tix la senyera -tix la senyera- pel

jovent, com qui fa un vel de noviances, amb cabelleres d’or i

argent”. L’haurien d’escoltar més el dia de la diada nacional

d’aquest poble, poema que té dos versos que sintetitzen a la

perfecció el seu contingut, d’aquest poema: “Sap que la soca

més s’enfila com més endins pot arrelar”. La idea és ben clara:

un poble podrà ser més gran i universal com més fidel sigui a

la seva història i a la seva identitat, més clar ja no es pot dir.

La lluita genèrica contra els símbols és una lluita concreta

contra la llibertat d’expressió, i aquest combat, ho torn dir, és

un combat absurd. Avui el llaç quadribarrat ha esdevingut

símbol de la resistència contra la marginació del català. Aquest

parlament va intentar de totes totes que el Govern no fes el

ridícul, però l’obsessió del Partit Popular i de Bauzá contra el

català i els símbols de la catalanitat, de la qual en som part, els

han portat avui fins aquí. Amb aquesta llei que avui derogam

només s’ha aconseguit una cosa: posar de manifest en mans de

quin govern estàvem, un govern antiliberal i un parlament amb

majoria del Partit Popular que dia sí i dia també legislava

contra la llibertat d’expressió, recordin, llistes negres, llaços i

símbols prohibits, paraules censurades, sí, neofranquisme no es

podia dir en aquesta sala, i projectes, els dels Països Catalans,

declarats, ara sí, inexistents, no es preocupin. I és que en el

Partit Popular, com en el franquisme, els símbols de la

catalanitat fan urticària; la senyera és un símbol de la història

democràtica, no així d’altres amb els quals el Partit Popular ha

estat, és i sembla que vol seguir essent massa benvolent. Per

què, si no, el Partit Popular va rebutjar, per exemple, la nostra

esmena per introduir rebutjar els símbols del franquisme a les

escoles?, o per què va rebutjar establir com a delicte l’apologia

del franquisme?, el Partit Popular; per què ha rebutjat fins i tot

subscriure la condemna que va fer l’Assemblea Parlamentària

del Consell d’Europa el 2006 sobre les múltiples i greus

violacions dels drets humans comeses a Espanya pel règim

franquista? Per què?

I vagi acabant. Les quatre barres són el símbol de la nostra

catalanitat, i tot aquest embull, i tot aquest absurd, només per

prohibir el llaç quadribarrat, per prohibir la senyera, per negar

una evidència, que el substrat comú de tots els territoris de

parla catalana és real, no és algú que ha vingut i s’ho ha

inventat i..., bé, no sé quina arquitectura és capaç de construir

açò, però sembla que hi és. Una evidència que recull, fixin-se,

el nostre Estatut quan a l’article 5 parla dels territoris amb

vincles lingüístics i culturals amb les Illes Balears; de qui es

pensen que parla l’Estatut? O quan la disposició addicional

primera es titula “Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó”;

i no s’han demanat per què? I una disposició addicional segona

on diu, el títol, “Patrimoni lingüístic comú”; no s’han demanat

pel patrimoni lingüístic comú?, comú amb qui? I és que els

quatre pals de guia sobre fons d’or és el símbol heràldic de la

Corona d’Aragó, símbol comú a tots els territoris que en el

passat formaven part de l’antiga Corona d’Aragó i que avui

compartim cultura, història, llengua catalana com a pròpia, els

agradi o no els agradi.

Tant és així que si tinguessin un poc de memòria

recordarien -ja ho van fer en el seu moment- què era el Consell

General Interinsular i quines banderes hi havia, en aquell

Consell General Interinsular, que és previ a allò que avui som

aquí, consells insulars i Parlament. Recordarien aquells

informes de Bibiloni i de Llompart que explicaven per què la

bandera d’aquesta comunitat autònoma o d’aquesta illa de

Mallorca és la que és. No els hi llegiré, i els llegiré l’informe

que avalava la bandera de Menorca, un informe fet per una

comissió integrada per Andreu Murillo, Josep Manguan,

Florenci Sastre i Pilar Vinent el 1983, i diu, ho repeteixen

també els informes que avalen la bandera de les Illes Balears:

“l’emblema que des del 1287 ha estat present a l’illa de

Menorca com a distintiu de sobirania és de quatre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, per favor, vagi acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...pals -acab- vermells sobre fons groc -sobre fons groc-, tot

i que per remarcar la representativitat específicament

menorquina proposàrem que la bandera de Menorca porti sobre

les quatre barres l’emblema de l’antiga universitat general.”

Aquests símbols foren declarats oficials pel Consell Insular de

Menorca. Aquest símbol que hi ha aquí, exactament aquest

símbol que hi ha aquí és expressat i defensat, en aquells anys

1983, de la mateixa forma. Respectin-lo, per favor, respectin-

lo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions a favor del Grup Parlamentari Mixt, atès que

intervendran els dos portaveus el temps és de set minuts i mig.

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bones tardes a tothom, gràcies, presidenta. Bones tardes,

senyores diputades i senyors diputats, en aquest moment els

puc dir que pràcticament no puc articular paraula i mirin que

tenia ganes de parlar avui a la tarda, moltes, moltes, de fet tenia

moltes ganes de parlar des del 2013 quan varen aprovar aquesta

llei. Estic profundament emocionada, els ho he de dir, perquè

les intervencions que m’acaben de precedir són excelAlents,

estan carregades de contingut, estan carregades d’arguments i

demostren la vàlua i la capacitat de molts dels polítics que

representen la nostra ciutadania a les Illes Balears. 

En qualsevol cas també els he de dir que mentre estava allà

asseguda podia admirar les cares d’uns i altres i en alguns casos

he quedat prou sorpresa perquè a la bancada del Partit Popular

veig de tot, veig un poc de tot, és un max mix, veig gent que en

aquest moment desitjaria no està asseguda a aquesta bancada,

però sí està asseguda en aquella, veig gent... sí, sí, és així, és

així...

(Remor de veus)
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...facin-se la pregunta alguns de vosaltres, facin-se-la... sí,

sí. Crec que alguns ja saben per qui ho dic, però bé, ens ho

quedam entre nosaltres.

Llavors veig gent amb cares baixes, gent que es dedica a

mirar el telèfon mòbil, gent que no sap on posar-se i gent -i

això en el fons és bo, mirin què els dic, és bo- i gent que en el

fons s’adona de l’errada que varen cometre, i no faré més sang.

Jo tenc l’esperança que si només un o dos o tres de vostès

s’adonen de l’errada que va ser aprovar aquesta llei, ja ho don

per bo, crec que tenim un punt de partida, un inici al qual el

Partit Popular es podrà sumar a les polítiques de consens a les

Illes Balears i a les polítiques de sentit comú.

Mirin, un detall que m’ha admirat en moltes ocasions, he

vist molts de diputats i diputades del Partit Popular, més

diputats, crec que és una cosa que va més en homes que en

dones, a dur aquesta polsereta fantàstica de la bandera

espanyola que els agrada tant lluir i que segurament ve dins el

manual del bon diputat del Partit Popular...,

(Remor de veus i algunes rialles)

... i està molt bé, i està molt bé, i ho respect i em sembla

fantàstic, i ningú no els ha dit res, ningú no ha provat de...

ningú no ha tengut intenció al Parlament de les Illes Balears

d’aprovar una llei per prohibir-los que duguin una bandereta de

l’Estat espanyol, és clar que no, només faltaria! És més, si ara

fessin així segurament molts de vostès la duen i em sembla

fantàstic.

(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)

Jo havia fet una intervenció que realment me la guard i

aprofit...

(Rialles de la intervinent)

(Rialles i alguns aplaudiments)

Entenguin vostès que..., perdó, que també està bé posar un

poc de sentit de l’humor avui a la tarda perquè sincerament crec

que tenim oportunitat de fer una passa endavant i de fer-la de

manera conjunta. A mi m’agrada respectar la gent i em sembla

molt bé que tothom faci ús de les banderes que li agraden i si

volen dur... miri, als meus companys de grups de Ciutadans els

agrada més aquella de “Catalans, espanyols i europeus” i és

fantàstic, no hi ha cap problema, bé, no la duen, la polsera, no

s’ha dissenyat encara, però ara en campanya, ara en campanya.

Però bé, en qualsevol cas, només els vull dir que des de

Formentera -no s’esverin que estic fent un bo to, no s’esverin-,

des de l’illa de Formentera estam profundament contents que

avui es derogui definitivament aquesta llei, que es posi punt i

final a l’absurd que ha suposat, al malbaratament d’energia, de

recursos, de temps que hem hagut de dedicar no només en el

seu moment els partits que llavors eren a l’oposició, sinó

cadascun dels consells insulars, tots els ajuntaments, la feinada

que ha fet l’Assemblea de Docents i tots els colAlectius de

l’educació de les Illes Balears, els pares, les mares, els

alumnes, la comunitat educativa, tothom al seu conjunt per

defensar-se contra un absurd que era tan senzill com asseure’s

a dialogar amb la gent i intentar arribar a consens, mirin què

difícil que era. Em volen dir que vostès no són capaços de fer-

ho? No ho crec, no ho crec, estic segura que tenen capacitat per

fer-ho, només fa falta un poc de voluntat. És així de simple.

Per tant, res més, vull dir..., crec que és que bàsicament s’ha

dit tot, i s’ha dit tan bé que no afegiré res que pugui millorar les

paraules que hem escoltat aquí avui a la tarda. Només em

quedaria amb un detall que crec que és fantàstic i esper que -i

a més crec que a la Sra. Prohens fins i tot li ha agradat- que és

el detall que ha tengut el Sr. Picornell que ha fet una mostra

excelAlent -excelAlent- de conducta i d’actitud cap al Partit

Popular quan ha vengut a oferir-li aquesta samarreta fantàstica,

que esper que prompte o que des de ja deixi de ser un motiu de

reinvindicació i que pugui posar final a tot aquest temps de

debat i revolta.

Res més, de veritat, és que no tenc ganes d’enfadar-me, em

rigut una estona, em sembla fantàstic i de veritat els encoratjo

que d’avui endavant comencem a construir un futur nou per a

les Illes Balears i que no passi pel confrontament, per la

confrontació i que passi per estimar-se i estimar-nos tots els

símbols que ens són propis.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció a favor del Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com s’ha dit avui posam aquí punt

i final a un despropòsit, a una forma de fer política d’ordeno y

mando, de dèries personals, de persecució a un colAlectiu

concret, el de l’educació, que de forma honesta ha resistit els

envits d’un govern intransigent embogit per manies

persecutòries. 

Gràcies per ser-hi abans, a tots els colAlectius, i gràcies

també per ser-hi ara, però afortunadament tot això s’ha acabat.

I no vull reiterar molts dels arguments que aquí ja s’han dit o

aprofitar l’ocasió per posar en evidència aquells diputats o

aquells responsables polítics que de forma cega es varen tirar

pel precipici que els va marcar el seu cap, sense importar-los

què estaven destrossant.

No, m’agradaria, com ha dit la diputada Tur, que miràssim

endavant. Ahir repassant les hemeroteques, els infinits debats

que hem tengut en aquesta cambra sobre la Llei de símbols, el

TIL, només em venia una cosa al cap, una pregunta i era per

què, per què tant de despropòsit? Sincerament no he trobat

resposta, però ja que no trobam resposta al que va passar,

mirem ara allò que hauria de passar, mirem cap al futur. 

Som davant la derogació d’una llei que ja va néixer morta

i els ho vàrem advertir, una llei que atemptava la Constitució i

el Consell Consultiu els ho va advertir, una llei que atemptava

la llibertat d’expressió i els ho vàrem dir. Ara l’actual govern
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ha complert, només amb menys de cent dies de govern ha

complert la seva promesa d’aprovar al primer Consell de

Govern el Projecte de llei de derogació de la Llei de símbols,

i allò que fa infligir tanta discussió, tant de dolor, tanta política

de la por, allò que va fer perdre tant de temps, tantes energies

a alumnes, a pares, a mares, a educadors, a ciutadans en

general, avui arriba al seu final. Poden existir diferències, per

suposat, diferències ideològiques, de formes, de fons, però

determinades línies vermelles, crec, que no es poden traspassar,

i el Partit Popular la passada legislatura les va sobrepassar

totes, en massa ocasions. 

Cap govern no es pot sentir amenaçat per un llacet, per una

bandera, per un grafit, per cap mena de símbol o per un color,

varen arribar a dimonitzar fins i tot un color, el verd. Permetin-

me una petita broma, avui fins i tot l’exconsellera d’Educació

s’ha atrevit a exhibir aquest color, cosa impensable la passada

legislatura. 

(Alguns aplaudiments)

L’expresident del Govern va dir en aquesta tribuna que la

Llei de símbols complia una función integradora y que

promovía una respuesta socioemocional. Aquest va ser un dels

arguments de l’exvicepresident, Sr. Gómez. Resposta sí en va

tenir, per suposat, encara que va ser la contrària a la que

pretenien, i funció integradora, sincerament, cap ni una, tot el

contrari. Però a més, no sols s’atemptava la llibertat d’expressió

sinó la llibertat de càtedra dels docents i no em consta que

s’hagin obert, o s’haguessin obert, expedients sancionadors

respecte de la Llei de símbols o per aplicació de la Llei de

símbols, però sí varen existir actituds intimidatòries

fotografiant símbols a les escoles per espantar la gent, fins i tot

a personal de l’IBISEC se’ls enviava a les escoles amb una

escala perquè despengessin determinats llaços.

La gent, però, lluny d’espantar-se, va respondre amb

mobilitzacions. A ningú no se li escapa que símbols i TIL han

anat junts, anaven de la mà. Avui són història, un i l’altre, però

com a mínim s’ha de recordar què va passar perquè no es torni

a repetir. Alguns ens vàrem escanyar en aquesta tribuna en

contra de tantes barbaritats. Per cert, aprofit per reconèixer la

feina feta d’alguns dels diputats companys meus del Grup

Parlamentari Socialista la passada legislatura, alguns dels quals

avui aquí, que es varen deixar la pell en contra d’aquests

despropòsits, com varen ser els exdiputats Cosme Bonet i

Antoni Diéguez, als quals se’ls va insultar en aquesta tribuna

per denunciar el que era una evidència, que s’estava atemptant

contra la llibertat d’expressió.

Em reconforta veure que la persona, llavors diputada, que

s’encenia com un misto i ens deia, “em fa bullir la sang tanta

injustícia i no pararé fins a aturar-los”, avui sigui la presidenta

d’un govern valent que ho ha aturat. Però els vertaders...

(Alguns aplaudiments)

... els vertaders protagonistes d’aquest canvi en el fons i en les

formes han estat els ciutadans que primer en el carrer amb

manifestacions i després en les urnes amb el seu vot digueren,

ja n’hi ha prou!

Tot això és el passat, anirem ara al futur, sense TIL i sense

Llei de símbols, com a mínim, el diàleg ha de ser més fluid i

tranquil, en una paraula, normalitzat. Avui aquí s’han exhibit

banderes, samarretes, llaços, diferents colors i no ha passat res.

Tots els que vàrem poder protagonitzar debats sobre la Llei de

símbols i del TIL la passada legislatura recordam la que es

muntava a cada debat simplement perquè algú volia exhibir un

d’aquests símbols. Sense perjudici que hi hagi debats,

discrepàncies, no faltaria més, però en un escenari on tothom

treballi en positiu. 

Per això, em qued amb l’oferta que va fer la passada

setmana el conseller d’Educació del nostre govern, aconseguir

un pacte educatiu on ningú no se senti exclòs, on tothom aporti

i a la vegada cedeixi, i en aquest debat és necessària la

presència, la participació del Partit Popular, un grup que en

aquesta cambra té vint diputats, quinze menys que quan

governaven, cert, però vint diputats al cap i a la fi. Facin la

lectura en positiu del que demana la societat, es pugin a aquest

carro, no deixin passar l’oportunitat i avui tenim una bona

ocasió, avui tenen aquesta ocasió votant a favor de la derogació

de la Llei de símbols perquè aquest malson quedi ja enrere. 

Els puc assegurar que per part del meu grup no hi haurà cap

recriminació pel seu canvi de posició, tot el contrari, que més

haguéssim volgut que haver-los convençut fa dos anys de no

tirar endavant aquell despropòsit, però ara ja està fet, fet i

enterrat, rectificar és de savis, no se sentin atrapats per tenir

asseguts en els seus escons als que defensaren passionalment

aquella posició de confrontació. Més val tard que mai, i diguin

ara acabam amb aquella etapa. Jo entenc de la seva dificultat

perquè de vint diputats del Partit Popular que avui estan aquí

asseguts al grup parlamentari dotze, és a dir, el 60% ja hi eren

a la passada legislatura, o bé en el Govern o bé com a diputats

en el Parlament, però si no trenquen amb aquest passat el

fantasma de la confrontació social els perseguirà quatre anys

més, confrontació i persecució a la llibertat d’expressió.

I si és cert el que ha dit un representant del Grup Popular

aquest matí davant els mitjans de comunicació, que ni tan sols

participarien en la votació d’aquest projecte, d’aquesta

derogació de la Llei de símbols, és que estan pitjor del que em

pensava.

La passada legislatura les dèries de Bauzá varen dividir la

societat i avui el fantasma Bauzá divideix el Partit Popular.

Tenguin la valentia, però, de donar la cara, no fugin de la seva

responsabilitat que tenen com a grup parlamentari aquesta tarda

i molt menys intentin una pirueta parlamentària demanant la

retirada d’aquest projecte ara que la ciutadania espera celebrar

el seu enterrament.

Vull recordar que cap grup parlamentari no ha presentat cap

esmena a aquest projecte de derogació de la Llei de símbols, la

qual cosa demostra que estaven d’acord amb la proposta de

derogar la llei. 

Bé, avui mateix, al començament del Ple ja han mostrat un

canvi de vot respecte de la Junta de Portaveus de fa només sis

dies, quan va votar, el Partit Popular, a favor de la tramitació

per lectura única d’aquest projecte. Avui, aquesta tarda, ni tan

sols no s’han atrevit a mantenir aquell vot favorable. 
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Mirin, el Partit Popular va aconseguir tot el contrari del que

pretenia, convertir en un símbol els llaços verds, els

quadribarrats, símbols de l’educació pública i de la defensa de

la nostra llengua catalana i de la nostra terra. Això que

enterram avui ha de servir perquè determinades coses no tornin

a passar mai més en aquesta terra. 

Encetam avui un temps nou on el diàleg, el consens i el

debat enterrin per sempre l’autoritarisme i la confrontació. 

Acab amb les paraules del meu company diputat socialista

de la passada legislatura, el Sr. Bonet, citant Lluís Llach que

deia: “No em sap cap greu dur la boca tancada, sou vosaltres

que heu fet del meu silenci paraules”.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha intervencions en contra? Idò passam a la fixació de

posicions. Hi ha qualcú en contra? No, idò fixació de posicions.

Té la paraula el Grup Parlamentari Popular, Sr. Miguel Ángel

Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

Tornam avui aquí a aquesta cambra, dos anys pràcticament

després d’aprovar la Llei de símbols, per afrontar un altre debat

parlamentari i ho fem novament sense renunciar a defensar el

que ens uneix, allò que ens cohesiona com a comunitat

autònoma que som i que ens representa institucionalment com

a poble i que és, precisament, la nostra simbologia. 

A la comunitat autònoma de les Illes Balears ens hem donat

uns símbols, una bandera, ens hem donat un escut que ens

identifiquen com a territori singular i ens diferencien d’altres

regions, símbols que ostenten la nostra més alta representació

institucional aquells que la immensa majoria reconeix com a

propis, i jo som un d’ells, i aquí n’hi ha dinou més que els

entenen com a propis, i que recullen la nostra història, símbols

que mereixen el millor dels tractaments i el seu ús ha de ser

extremadament, i dic extremadament, respectuós, precisament,

pel valor de la representació que aquests símbols ostenten.

Senyores i senyors diputats, és cert que no estam obligats a

creure en la simbologia que nosaltres mateixos en aquesta

comunitat autònoma ens hem atorgat, ens hem donat. No se’ns

demana que el nostre escut, tampoc no se’ns demana que la

nostra bandera siguin objecte d’admiració, siguin objecte de

devoció, siguin objecte d’adoració o d’entusiasme, però sí que

se’ns exigeix ordenar-los adequadament, atorgar-los els llocs

que mereixen en els espais comuns de tots i també protegir-los,

i també protegir-los davant de qualsevol intent que pretengui

discutir-los, que pretengui confondre’ls i qüestionar-los. Això

és precisament el que exigíem abans en el debat de la Llei de

símbols i això és precisament el que avui tornam a reivindicar

i el que tornam a demanar en aquest debat parlamentari, que no

se’ls discuteixi i no se’ls qüestioni. I no demanam ni més, però

tampoc no demanam menys.

Senyores i senyors diputats, quan vàrem promoure

l’aprovació d’aquesta llei no vàrem inventar res que no hagués

fet abans qualsevol altra comunitat autònoma del nostre país,

comencin per dalt i acabin per baix, Andalusia, País Basc,

Navarra, Catalunya, València, Múrcia, Castella i Lleó, Castella-

La Manxa, Extremadura, així, així d’aquesta manera fins a

setze comunitats autònomes en el seu moment varen decidir

elevar a categoria de llei la protecció dels seus elements més

representatius i no per això totes aquestes comunitats

autònomes que els acab d’anomenar són menys democràtiques

que la nostra i no totes aquestes comunitats autònomes que els

acab d’anomenar tenen més coartats que nosaltres els seus drets

i les seves llibertats. Es tracta de lleis, gairebé totes elles,

aprovades des del consens i des de l’acord.

Nosaltres no estam disposats, i no ens trobaran, a afrontar

una guerra de banderes, una batalla d’estires i una batalla

d’aflueixes, no estam dispostos a participar d’un conflicte

d’identitats perquè la nostra identitat, la de pertànyer a aquesta

comunitat, i la nostra vinculació a les Illes Balears, a una sola

comunitat, és indiscutible i és indiscutida. I no estam disposats

al fet que s’importi a aquesta comunitat aquella imatge que tots

vàrem veure fa pocs dies, presenciàrem a les balconades de

l’Ajuntament de Barcelona certament, un conflicte de banderes

perquè les identitats, com dic, no es discuteixen i la vinculació

a una altra comunitat és respecta, i res més.

Ho deia Miquel Iceta, candidat del PSC a la presidència de

la Generalitat de Catalunya, a les poques hores que allò succeís

en aquella balconada, ell deia: “el que cal fer és renunciar a

utilitzar els símbols d’uns contra els altres”. I lamentablement

en aquesta comunitat autònoma això ja ha succeït, en ocasions

s’ha volgut suplantar la nostra simbologia per una altra que no

ens han donat, per una altra que no està incorporada al nostre

ordenament jurídic i, per tant, per una altra simbologia que no

ens pertany. 

Senyores i senyors diputats, hem d’acceptar que aquesta llei

de símbols, ho hem d’acceptar, que no sigui del seu gust.

Acceptem que la nova majoria no s’identifiqui amb aquesta llei

de símbols i, fins i tot, acceptam, com no pot ser d’altra forma

democràticament, la reacció social que aquesta llei de símbols

hagi pogut tenir. En qualsevol democràcia el dret a la

discrepància és necessari a més d’irrenunciable, però una cosa

és discutir i una altra cosa és renunciar, i nosaltres estam

disposats a seguir parlant sobre els nostres símbols dins la

discrepància lògica, però a seguir parlant dels nostres símbols,

però això sí, amb la mirada posada en el sentit comú.

Senyores i senyors diputats, entenem que aquest ple no s’ha

de convertir en el Ple del retret, en el Ple de la revenja, en el

Ple de la venjança, avui hauríem d’interpretar-ho possiblement

com el Ple de l’oportunitat, perquè nosaltres estam disposats,

i ho dic així de clar, a partir de zero, a reconstruir l’edifici, però

sense perdre de vista l’essencial. I si vostès estan d’acord a

continuar amb aquest debat sobre els nostres símbols, ens

trobaran també al seu costat, però si no és així, si vostès

consideren que la nostra simbologia no mereix la tutela dels

poders públics, si vostès continuen entenent que els nostres

símbols es poden seguir discutint en els nostres edificis públics

o si consideren que han de quedar reduïts a la mínima

expressió, no ens trobaran precisament al seu costat. 
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Per tant, estam disposats, sí, ho estam, a continuar aquest

debat i ho feim oferint-nos,  ho feim oferint-nos a la majoria

parlamentària que avui vostès representen per seguir plantejar-

nos la protecció de la nostra simbologia. 

Avui vostès derogaran la Llei de símbols perquè la majoria

parlamentària, efectivament, els ho permet, però amb això no

tancaran un debat susceptible de tornar a reproduir-se. Creim

en la importància i creim en la necessitat d’un nou text, hi

creim, d’una nova llei que contempli les diferents aportacions

que puguin fer els distints grups parlamentaris, avui set grups

parlamentaris en aquesta cambra, que intenti arribar al màxim,

que intenti arribar al màxim d’acord possible en aquesta

matèria.

Per això mateix els propòs que ho facem entre tots junts,

que fugim de la polèmica i que, precisament, fugim de

posicions irreconciliables. Els oferim un pacte a fi de promoure

una nova llei en la qual tots ens trobem còmodes, en la qual tots

ens trobem confortables. Els oferesc una conciliació que

voldria que avui vostès acceptassin, un acord sincer, un acord

responsable per començar a asseure’s demà mateix si és

precisament necessari.

Per tant, els demanaria a tots i a cada un dels grups

parlamentaris, però especialment a aquells que donen suport al

Govern, i en particular a aquells que sustenten la majoria

parlamentària en aquesta cambra, un pronunciament, avui,

inequívoc, determinant, que mostri les voluntats sinceres de

recuperar punts en comú. Si això succeeix, si vostès avui em

garanteixen, al meu grup parlamentari i al diputat que els parla,

que això és possible, el nostre compromís hi és i el nostre

posicionament serà favorable a la derogació de la Llei de

símbols, però si precisament aquest consens, a fi de promoure

un altre text que defensi els nostres símbols i la nostra identitat,

no el trobam dels grups parlamentaris que donen suport al

Govern i que ostenten la majoria parlamentària nosaltres ens

veurem obligats, perquè no hi ha consens i no hi ha...

(Algunes rialles)

... aquests punts d’acord que vostès demanen, a absentar-nos

d’aquest debat parlamentari perquè...

(Algunes rialles)

... nosaltres d’això no en participarem.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per fixar posicions del Grup Parlamentari Mixt.

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Según la

exposición de motivos de esta ley, se quiere derogar por tres

causas: primera, porque atenta contra la libertad de expresión;

segunda, por la inutilidad de la norma, y tercera, porque no

garantiza el principio de pluralismo político y las libertades

ideológicas y de expresiones defendidos por la Constitución

Española.

Analizemos el primer punto, esta ley atenta contra la

libertad de expresión. Les voy a contar un relato: “Abril de

2012, estábamos en clase, de pronto nos hicieron bajar a todos

al patio des de primeros de ESO hasta bachilleratos; los

profesores se colocaban en fila en una pasarela elevada que hay

en el patio, llevan una cinta cuatribarrada en la boca cada uno;

muchos no queremos estar allí y nos dirigimos a las diferentes

puertas de acceso al interior del centro, están cerradas con

llave; desde una tarima un profesor empieza a hablar, el catalàn

y esas cosas de siempre, finaliza con la lectura de un manifiesto

en contra de un partido político y de un candidato a ser

presidente de la comunidad; despliegan una bandera

independentista y nos envían de nuevo a las aulas.”

Lo que acabo de leer es un relato contado y denunciado por

un alumno, todavía está esperando la respuesta de Inspección.

Son situaciones comunes que se viven en los centros

educativos públicos, llevadas a cabo por la dirección del centro

y el grupo de profesores afines. 

Les voy a contar otro relato, un poco largo, pero merece la

pena para aquellos que no saben el recorrido que hace un

alumno cuando se dirige a su clase en un instituto público:

“Entro en el instituto, banderas catalanas en forma de lazo

cuelgan en las cristaleras de la entrada, en diversas ventanas y

en las puertas de los departamentos de los profesores. Nos

recuerdan continuamente lo que somos y lo que queremos. En

la pared, cerca de la sala de profesores, se han colocado varios

carteles con el dibujo de un puño en alto que se aferra a un

lápiz de manera amenazante y junto a él...

(Remor de veus)

...un cartel donde a alguien les están cortando con unas

tijeras una lengua pintada con una bandera cuatribarrada. En el

hall hay un cuadro de la consellera de Educación boca abajo,

me parece un acto horrible, pero mis profesores, los de la

camiseta verde con el embudo, dicen que se lo merece. Subo la

escalera y dejo atrás un póster con una diana donde se sitúa en

el centro el nombre de la editorial Anaya, tiene una mancha de

sangre pintada, me impacta, me pregunto qué habrá hecho. Sigo

subiendo y leo un cartel que pone: ‘Si quiere ser atendido en

catalán pulse 1; si quieres ser atendido en castellano lárgate’.

Todo esto me resulta incómodo, violento, no me gusta, no sé

cómo me siento. Abro la puerta de clase y está la profesora con

un lazo cuatribarrado prendido de su camiseta verde, la de

todos los días, la camiseta lleva un embudo, si quieres

sobrevivir calla y acostúmbrate, pero no opines, te buscarás

problemas. Empieza la clase, hoy toca sociolingüística.”

Estos son los carteles educativos que decoran nuestros

centros públicos. Sinceramente, ¿ustedes creen que esto es

normal?

Sr. Conseller Martí March, ¿usted cree que unos niños que

vienen a aprender se merecen padecer esto? ¿Alguien piensa en
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los niños? Esto es lo que ustedes defienden como el derecho a

la libertad de expresión, ¿de quién? 

Se habla de la inutilidad de la norma, para Ciudadanos el

articulado de la Ley de símbolos es, efectivamente, una

duplicidad de otras leyes ya existentes, en cuanto al uso de las

banderas, en cuanto a la neutralidad de los edificios públicos,

así como en cuanto a la neutralidad del empleado público en el

ejercicio de sus funciones. Les podría nombrar hasta ocho leyes

que hacen de los relatos que yo les he contado situaciones

absolutamente ilegales, contrarias a derecho y sancionables,

entre ellas la Ley del estatuto del empleado público. 

Por lo tanto, este paripé que estamos haciendo ahora, para

derogar esta ley, no va a cambiar en nada el marco legal. Llama

la atención que nada más salir la ley los directores se

apresuraron a quitar los lazos cuatribarrados, símbolo de la

inmersión lingüística anticonstitucional. La explicación está en

que la Ley de símbolos sanciona al director con una multa

monetaria, multa que no pueden desobedecer pues se lo quita

Hacienda. Es triste que estos directores no hayan cambiado su

actitud por el mal que estaban haciendo a los niños, sino porque

se les iban a quitar del banco unos euros.

Por último, según el Govern, esta ley no garantiza el

principio de pluralismo político y las libertades ideológicas y

de expresión. Sobre este punto Ciudadanos sólo tiene que decir

que desde este parlament damos la enhorabuena y todo nuestro

apoyo a todos los profesores que, independientemente de la

ideología política que tengan, en cuanto cruzan las puertas de

un centro trabajan juntos, codo con codo, para un único

objetivo: el alumno, para conseguir su excelencia académica y

en valores universales y para que se encuentre a gusto y

valorado.

Así pues Ciudadanos se abstendrá en este proyecto de ley,

ya que no nos sentimos responsables de una ley que no

hubiéramos hecho. Ciudadanos hubiera cumplido con el marco

legal vigente que ya regula y sanciona estas actuaciones

contrarias a derecho dentro de los centros y de los colegios e

institutos públicos sobre menores.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passarem a la votació. Sí, Sra Costa?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, Sra. Presidenta, per contradiccions, per contestar

l’oferiment que ha fet el portaveu del Grup Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un torn de paraula de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Només vull dir al portaveu del Grup Popular que el meu

grup accepta l’oferiment que ha fet de diàleg i consens a partir

de demà, esperam que això suposi el vot favorable del Grup

Popular a aquesta derogació de la Llei de símbols, convençuts

que a partir de demà el diàleg i el consens sigui més fàcil.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam a votació.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí? Té la paraula el Sr. Miguel Ángel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo he demanat que aquest consens

i aquest diàleg sigui de totes aquelles forces parlamentàries que

conformen la majoria parlamentària, per tant, m’agradaria saber

posicionaments d’altres grups parlamentaris entorn a construir

el màxim consens possible en relació amb l’impuls d’una nova

llei de símbols en aquesta comunitat autònoma. Aquest

compromís crec que no ha de ser només del Grup Parlamentari

Socialista, sinó que entenc que el consens ha de ser de màxims

i ha de contemplar el màxim espectre parlamentari.

Per tant, Sra. Presidenta, deman el pronunciament de la

resta de grups parlamentaris en aquest sentit.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algun grup vol posicionar-se? Té la paraula, Sra. Margalida

Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, des de MÉS per Mallorca ja hem deixat clar que aquesta

no és una llei de símbols, sinó que és una llei sobre llibertat

d’expressió, per tant, entenem que podem parlar de diàleg i de

consens, però en termes de llibertat d’expressió. Els símbols ja

hem dit i entenem i el Consell Consultiu ho va dir clarament

que ja estan regulats, llei espanyola i llei autonòmica, i entenem

que si s’han de regular no ha de ser per llei, ja tenim prou feina

en aquest parlament com per tornar encetar una iniciativa

legislativa en aquest sentit, és a dir que si fa falta per via

reglamentària, si hi ha algun dubte, entenc que no tenim cap

problema per proposar al Govern que ho reguli d’aquesta

manera, però amb una llei entenem que no és aquesta la via.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, coincidesc amb MÉS per Mallorca, que crec que el

Partit Popular no sap com ha de sortir d’aquesta situació i com

que no sap com n’ha de sortir vol convertir el debat d’aquesta

llei en un debat sobre els símbols. No, és un debat sobre la

llibertat d’expressió, perquè efectivament l’ús dels nostres

símbols ja està regulat i si té algun defecte o alguna qüestió a

resoldre ho pot resoldre perfectament simplement amb un

decret, fins i tot, ni llei, un decret de l’Executiu. 

No és un debat sobre símbols, és un debat sobre la llibertat

d’expressió i mostra d’açò és que la Llei de símbols es va

publicar dia 31 de desembre del 2013, immediatament, què va

fer el Govern de les Illes Balears, la conselleria? Una circular

als centres escolars que deia, indicava que “la utilització o

colAlocació de qualsevol altre símbol diferent dels descrits en

aquesta llei, haurà de ser autoritzada per la conselleria

competent.” L’única intenció d’aquesta llei era instaurar la

censura prèvia i sobre la censura prèvia el nostre grup no té res,

absolutament res a discutir i a parlar.

Sobre llibertat d’expressió, crec que tampoc perquè la

llibertat d’expressió és un dret fonamental el qual ningú

l’hauria de qüestionar. I l’únic que fa el Partit Popular donant

voltes i volent parlar de símbols és qüestionar la llibertat

d’expressió.

L’oferiment del Partit Popular és un oferiment en contra de

la llibertat d’expressió i a nosaltres en aquest debat no ens hi

trobaran.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, des de Podem Illes Balears estam totalment d’acord amb

la línia que s’ha expressat per part dels grups MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca. I per tant, només podem dir que

el consens s’ha demostrat aquí avui clarament, en aquests

acords que compartim. I que per favor el Partit Popular prengui

nota del que es viu avui a la cambra i també del que s’ha viscut

en aquesta passada legislatura als carrers, el consens és això i

no el que vostès demanen ara.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, em sembla molt bé la

conciliació que avui ha demanat en aquest hemicicle, n’ha fet

bandera. Però també crec que aquesta legislatura passada

l’hagués pogut demanar, cosa que no va fer. Des d’El Pi

sempre cercarem consens amb qualsevol tipus de llei que es

pugui presentar i amb això no hi tenim cap tipus de problema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Presidenta. Sr. Jerez, jo no voldria estar a la seva

pell avui de tarda, li ho he de confessar. De totes formes i dit

això, en l’únic que l’encoratjo és que intenti convèncer a tot el

seu grup perquè actuïn amb sentit comú. Sumin-se a aquesta

iniciativa, sumin-se a la societat de les Illes Balears per derogar

la Llei de símbols. I a partir de demà, venguin amb una

proposta i parlarem de símbols i de tot el que vostès vulguin,

perquè crec que les Illes Balears precisament problema de

símbols no en tenien fins que varen arribar vostès.

Per tant, si volen començar amb bon peu i volen fer un bon

inici, convenci tots els membres de la seva bancada de votar a

favor d’aquesta llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació... 

Té la paraula Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Bueno, desde Ciudadanos creemos que ya hay un marco

legal que legisla todo lo que sea en relación a banderas,

símbolos y neutralidad de los centros públicos. Igualmente todo

lo que sea consensuar será bienvenido.

Gracias.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta, deman la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

El debat s’ha acabat. Ja s’ha escoltat tothom i passam a

votació.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Comença la votació. Votam.

(Aplaudiments)
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Vots a favor...

(Continuen els aplaudiments)

Aturau, per favor.

(Continuen els aplaudiments)

Vots a favor 36; vots en contra, 0; abstencions, 2.

Es faculta els Serveis Jurídics de la cambra per fer les

correccions i modificacions tècniques necessàries, per tal que

la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Queda aprovada la llei per la qual es deroga la Llei 9/2013,

de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les

Illes Balears.

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

Ara, ara, ahora.

(Alguns aplaudiments)
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