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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió. El primer punt de l’ordre del dia

correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 7884/15, presentada pel

diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a Palau de Congressos.

Primera pregunta, RGE núm. 7884/15, ajornada a la sessió

anterior, relativa a Palau de Congressos, que formula el Sr.

Carlos Saura i León del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears. Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Fa més d’onze anys, onze anys i mig, Jaume

Matas al Govern i Catalina Cirer a l’ajuntament, sembla que fa

molt d’allò, però no, l’esperit del molt corrupte president

continua aquí, onze anys i mig des que Matas tingués una

d’aquelles idees megalòmanes que el caracteritzaren: el Palau

de Congressos, aquí, a la terra de la corrupció, on les xarxes

clientelars són el pa de cada dia i el pa de cada dia dels polítics

es guanyava amb la suor del front de la gent normal, aquella

que no té amics poderosos.

Més de 130 milions d’euros ha costat aquest caprici del

molt corrupte Sr. Matas, això és un 35% del pressupost de la

ciutat, de la capital de les Illes Balears per a tot el 2015. El

Palau va adjudicar-se l’abril de 2015 a Barceló, aquella

empresa que havia de gestionar en un principi el palau i, que

estrany!, ara la UIB diu que l’adjudicació va ser fraudulenta,

supòs que no té res a veure amb el fet que Matas va acabar

treballant per a Barceló quan va deixar la política. 

Aquests són els grans gestors que ens treuran de la crisi i

que volen fer creure que la gent normal no pot fer política, els

que han fet que Balears sigui coneguda a la resta de l’Estat per

la seva corrupció i la seva impunitat.

L’oferta guanyadora de l’adjudicació del palau va ser d’1,7

milions d’euros anuals. Saben quant de temps trigaríem a

recuperar els doblers perduts en aquesta obra faraònica feta per

irresponsables?, més de 70 anys. 

Ara que el mal està fet, pensam que podem donar un bon ús

a aquesta construcció i que és una bona oportunitat perquè el

Palau de Congressos estigui gestionat de forma pública.

Per això, vull plantejar la següent pregunta: tenint en

compte que segons sembla l’informe jurídic de la UIB ha

dictaminat que la concessió del Palau de Congressos de Palma

fou irregular, pensa el Govern de les Illes Balears prendre les

mesures necessàries perquè aquesta instalAlació sigui

veritablement de la ciutadania?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident  Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí. Sí, Sr. Saura, un matís, l’ajuntament anterior no va

arribar a adjudicar perquè ja tenien dubtes de legalitat, dubtes

de legalitat que ara efectivament després de encomanar un

informe al departament de Dret Administratiu de la Universitat

de les Illes Balears, han quedat corroborats. 

El que ha fet la Junta Rectora de..., la Junta de Govern de

l’Ajuntament de Palma ha estat no fer aquesta adjudicació, no

fer-la efectiva, demanar la nulAlitat del procés, en aquests

moments l’Advocacia de la comunitat autònoma està estudiant

efectivament quines passes s’han de fer a partir d’aquesta

petició; i, en tot cas, tenim dues opcions damunt la taula, la

primera opció seria fer un nou concurs amb el que això implica,

les dificultats que vàrem veure, l’anterior equip de govern

durant quatre anys va tenir quatre concursos fallits, per tant,

aquesta és una de les solucions que tenim damunt la taula;

l’altra és estudiar la viabilitat de fer la gestió directa del que

seria el Palau de Congressos llogant l’hotel, un hotel que

efectivament al concurs es venia per 40,5 milions d’euros quan

el seu preu, tots tenim ben clar que és molt superior.

Davant això, per tant, la millor de les opcions entenem que

ha de ser: u, tenir en compte la rendibilitat econòmica, i dos,

tenir en compte la seva rendibilitat social. Efectivament, tenim

130 milions d’euros de doblers de tots els ciutadans i

ciutadanes enterrats allà que difícilment no recuperarem mai,

jo crec que no són amortitzables, ningú no es planteja aquesta

qüestió, per tant, ara n’hem de treure el millor rendiment, el

millor rendiment econòmic i social, i l’hem d’aprofitar. 

Per tant, com he dit tenim damunt la taula aquestes dues

opcions que són les que estam estudiant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. Conseller. Des del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears pensam que el Palau de Congressos és només un

símptoma de la indignitat dels nostres exgovernants, és un

insult a la ciutadania d’aquestes illes i un insult a la ciutadania

de Palma i pensam que hem d’apostar per una gestió directa i

perquè la gent pugui participar en les decisions per veure què

es fa amb aquest edifici, perquè efectivament el mal ja està fet,

no recuperarem aquestes doblers, però podem fer que la

ciutadania pugui opinar i pugui intervenir en aquest sentit per

a l’ús d’aquest edifici. Li agrairem que es faci així.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507884
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E L  S R .  V IC E P R E SID E N T  I C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Efectivament, la gestió directa s’està fent, com he dit abans,

l’estudi de viabilitat, si l’estudi de viabilitat ens dóna que

efectivament es pot dur a terme serà una de les opcions que es

valoraran.

En qualsevol dels casos la nostra intenció, com he dit, és

treure el màxim rendiment possible a aquesta instalAlació que en

el seu moment, en el seu moment fa quatre anys, s’hagués

pogut desmuntar amb un cost de sis o set milions d’euros, ho he

defensat moltes vegades, però ara, una vegada acabat i una

vegada gastats aquests 130 milions d’euros que seguim pagant,

durant uns quants d’anys seguirem pagant del pressuposts de

l’Ajuntament de Palma i del pressupost del Govern, encara

seguirem pagant quantitats importants, ara li hem de treure el

màxim rendiment social i econòmic possible.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 7868/15, presentada pel

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a infraccions laborals

detectades un cop realitzades les inspeccions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 7868/15, ajornada de la sessió

anterior, relativa a infraccions laborals detectades un cop

realitzades les inspeccions, que formula el Sr. Álvaro Gijón i

Carrasco del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el

diputat Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, tuve la oportunidad

el otro día en privado de felicitarle y creo que es importante

hacerlo en público, la gestión del otro día es buena, creemos

que la sensación que tiene que haber dentro de lo que son, no

solo el empresariado, sino en general todos tenemos que

cumplir las normas, por tanto en ese sentido es de agradecer,

pero también hay que decirle que no se pueden demonizar a

todos los sectores y creemos que es importante que los que lo

hacen bien también sean aplaudidos. 

Por tanto, nos gustaría que hiciera un desglose de esas

infracciones y también una valoración, porque lo que no

podemos permitir, más allá de que en un momento determinado

pueda salir una información y parezca que se ha hecho... pues

una magnífica gestión que luego eso tenga continuidad y que de

verdad sirva para que los empresarios, los que estén

incumpliendo de verdad tengan que seguir haciendo su trabajo

como toca. Por tanto, nos gustaría que nos hiciera ese desglose

en cuanto a sectores.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidenta. Sr. Gijón, estoy de acuerdo y gracias

por sus palabras en referencia al plan de lucha contra la

explotación laboral. La realidad es que la intención de este

gobierno no es demonizar en ningún caso ningún sector

económico de nuestra actividad, sino, como hemos dicho,

únicamente a aquellos empresarios que están incumpliendo y

que además dentro de cada sector perjudica a aquellos que

están cumpliendo la norma adecuadamente dentro de cada

sector, que son la inmensa mayoría de los empresarios de esta

comunidad autónoma, que son los cumplidores en esta materia.

Lo que hay que hacer es erradicar aquellas prácticas que

sabemos que en nuestro mercado laboral existen y por tanto,

actuar frente a aquellos que incumplen la norma y que

perjudican gravemente la competencia, además afecta a la

competencia desleal y a la productividad de nuestras propias

empresas. Por tanto, en esa labor estamos.

Se han detectado numerosos incumplimientos, en este caso

en materia laboral, en materia de contratación más de 2.500

incumplimientos... que después se han iniciado determinados

procedimientos  sancionadores. Los procedimientos

sancionadores, estamos trabajando en su desglose, lo que hay

que tener en cuenta es que los procedimientos sancionadores no

son firmes, ni siquiera en vía administrativa, la Inspección de

Trabajo los articula como una propuesta de sanción y por tanto,

antes de demonizar, también por nuestra parte, a ningún sector

y explicar claramente qué infracciones se han detectado en cada

sector queremos que esos procedimientos por lo menos sean

propuestas de sanción firmes en vía administrativa, lo cual de

momento no es de acuerdo con el Real Decreto 928/98, que es

el que regula los procedimientos sancionadores y liquidadores

de cuotas de la Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social, que como sabe en el artículo 20 establece

claramente cuáles son los plazos y procedimientos para ello. 

Con total transparencia lo haremos en cuanto lo tengamos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el problema viene

cuando previamente a todas esas inspecciones se ha estado

diciendo, como se dijo, que nueve de cada diez contratos en el

sector hotelero eran fraudulentos; el problema viene cuando

ustedes están haciendo algo que se debería de hacer, en mi

opinión, de manera discreta, porque lo que ustedes están

haciendo -como digo- es la labor que tiene que hacer el Govern

y de manera discreta ir sacando aquellos empresarios que lo

están haciendo de manera incorrecta. No puede ser que cuando

se dice que nueve de cada diez contratos son fraudulentos en un

sector nadie del Govern diga absolutamente nada y cuando

salen las inspecciones el conseller diga “estamos estudiando”.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507868
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Creo que es importante que cuando se hacen este tipo de

declaraciones alguien del Gobierno salga y diga, “no, señores,

no tenemos datos”, si es que no se tienen, y si se tienen manden

a los inspectores, pero por lo pronto ya se ha demonizado un

sector y no puede ser que una acción que es buena, y que se lo

reconozco, al final se traduzca, con la misma excusa de

siempre, en pegarle a los mismos sectores cuando a unos en

concreto les interesa. Creo que eso es importante y usted en su

labor de gobierno debería ser, en ese sentido, lo más prudente

porque al final nos estamos jugando la economía de todos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias. Estoy de acuerdo, Sr. Gijón, al respecto. Lo que

nosotros hemos dicho desde el Govern en todo caso es que 9 de

cada 10 contratos temporales en esta comunidad autónoma son

temporales y que, por tanto, un porcentaje muy alto de ellos

tiene que ser en fraude de ley, como así hemos visto, cuando la

inspección determina que el 25% de los examinados así lo

demuestra.

Nosotros hemos hablado siempre de 9 de cada 10 contratos.

A mí, creo que en ninguna rueda de prensa que he dado, que

son bastantes, a diferencia de época anterior es el propio

conseller que da todas las ruedas de prensa tanto de la EPA

como del paro, y, por tanto, en todas ellas se me ha escuchado

siempre hablar de 9 de cada 10 contratos y de los contratos a

tiempo parcial como uno de los problemas que tenemos. Por

tanto, no hemos demonizado desde el Govern.

El efecto disuasorio es muy importante, no hablamos de

publicidad, por tanto, sí que es bueno que la ciudadanía sepa

que el Govern va a actuar de forma clara en perseguir el fraude

porque así el efecto disuasorio es mayor, que es como hacen

otro tipo de administraciones como puede ser, en todo caso,

pues hasta la de Tráfico.

Por tanto, transparencia, nosotros actuaremos con

transparencia, con diligencia y seguiremos persiguiendo el

fraude laboral sin demonizar a ningún sector porque la mayoría

de empresas de esta comunidad autónoma son cumplidoras y

hay incumplidoras en todos y cada uno de los sectores

productivos. Muchas gracias.

I.3) Pregunta RGE núm. 8280/15, presentada per la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ampliació de les reserves

marines d'El Toro i Malgrats.

LA SRA. PRESIDENTA:

La tercera pregunta, RGE núm. 8280/15, relativa a

ampliació de les reserves marines d’El Toro i Malgrats,

presentada per la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del

Grup Parlamentari Popular, és ajornada, atesa la petició del

Govern, presentada mitjançant escrit RGE núm. 8422/15.

I.4) Pregunta RGE núm. 8282/15, presentada pel

diputat Sr. José Vicente Marí i Bosó, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a política econòmica que fa

el Govern de les Illes Balears.

Quarta pregunta, RGE núm. 8282/15, relativa a política

econòmica que fa el Govern de les Illes Balears, que formula

el diputat Sr. José Vicente Marí i Bosó, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el diputat Sr. José Vicente Marí i Bosó.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident econòmic del

Govern, hem sentit parlar durant aquests més de cents dies de

govern del rescat a la ciutadania, del deute legítim, de la

reindustrialització, del suport al petit comerç, del canvi de

model productiu a les nostres illes, però ara ja han presentat els

pressuposts generals de la comunitat per a l’any que ve i a la

vista d’això la pregunta, Sr. Vicepresident, és: quina política

econòmica fa aquest govern?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí. Sr. Marí, aquest govern sobretot la seva prioritat, i així

queda reflectida en aquests pressuposts, és la de rescat social,

el rescat de ciutadans i ciutadanes, amb un increment del 5%

del pressupost d’educació, amb un increment del 5,6% del

pressupost de salut i amb un increment del 13,8 del pressupost

de serveis socials. Això juntament amb una fiscalitat

progressiva, sobretot dirigida a les rendes i patrimonis més alts

i, efectivament, a mig termini aconseguir un millor turisme, més

indústria i una aposta clara per les noves tecnologies i la

innovació. Aquestes són les apostes del Govern de les Illes

Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. José Vicente Marí i Bosó.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Té raó, Sr. Vicepresident, m’havia oblidat de la

progressivitat, grans paraules, eh?, però cap concreció, Sr.

Vicepresident. A la vista dels pressuposts es constata que no hi

ha cap direcció coherent de política econòmica en aquest

govern. Una pujada desorbitada dels imposts que directament

el que faran és aturar el consum, quan el que necessitam és

continuar estimulant la demanda interna. Cap política d’estímul

als nostres principals sectors productius. Quines línies

d’inversió estratègiques plantegen aquests pressuposts? De fet,

la política... de fet aquesta pregunta sobra perquè té certa

justícia poètica que després d’escoltar la presidenta del Govern

durant tres anys parlar de l’increment del deute sense inversió

vostès presentin els primers pressuposts en tres anys on la

inversió baixa.
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No existeix política coherent o política econòmica coherent

que suposi contenció de despesa, de despesa no productiva, de

despesa que no faci falta, i una normativa d’estímul a l’activitat

econòmica per generar més i millor ocupació. 

Miri, en els darrers pressuposts de la comunitat autònoma

per a 2015 baixàvem els imposts, sanitat la pujàvem un 10%,

educació la pujàvem un 5,6%, serveis socials els pujàvem un

17%. Vostès presenten uns pressuposts d’una pujada exagerada

d’imposts i ja veu quins increments tenen els principals serveis

públics de la nostra comunitat, els acaba de citar vostè. 

Al final, Sr. Vicepresident, el resultat d’aquest còctel és que

ens presenten més imposts, més despesa no productiva i més

paràlisi de regulació i normativa dels nostres sectors

productius. I aquest camí és el mateix que vàrem transitar de

2007 a 2011 i el resultat, li ho avançam, serà el mateix que el

2011: paràlisi d’activitat, recessió, impagaments i més atur. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

E L SR . V IC EP R ESID E N T  I  C O N S E L L E R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí. No són les pujades que voldríem en educació i salut, Sr.

Marí, però les pujades que feim nosaltres són sobre les pujades

que vostès varen fer i les seves pujades són sobre els

pressuposts que vostès varen retallar, perquè li vull recordar

que la seva política econòmica va ser acomiadar 800 professors

i mestres, acomiadar 1.200 professionals de la sanitat pública,

amenaçar a tancar hospitals, tancar els centres de salut els

horabaixes, llevar la targeta sanitària a 18.000 ciutadans de les

Illes Balears i retallar als treballadors públics. Aquesta va ser

la seva política econòmica. 

Per cert, les taxes que vostè ara critica que s’hagin pujat

tant estan en el mateix nivell, pràcticament, de 2013, que era

quan vostès governaven i que vostès varen baixar el 2015, any

electoral. Molt bé, em pareix molt bé que les baixin en any

electoral, després d’haver pujat tots i cada un dels imposts i

tributs que hi havia. 

El que hem fet nosaltres és recuperar 364 professors i

mestres per a aquest curs 2015-2016, aconseguir la sanitat

universal, tornar a posar en marxa els centres de salut perquè

obrin els horabaixes, 20 milions d’euros per a una renda social

garantida, aconseguir 4,5 milions per a habitatge social, un pla

d’ocupació juvenil, un pla contra la precarietat, incrementar un

11% el seu pressupost, el pressupost que vostès varen deixar en

innovació i recerca, que no és el que voldríem, però és un 11%

més que el que vostès hi dedicaven; obrir el Centre Bit de

Menorca, recuperar progressivament les retallades que vostès

varen fer als treballadors públics, fer una moratòria de grans

superfícies, apostam per la petita i mitjana empresa, cosa que

vostès varen fer tot el contrari. En definitiva, incrementar

també el Fons FEDER per a ajudes a la pime, per a ajudes a la

innovació i a la innovació energètica fins a 160 milions

d’euros. I sobretot, sobretot, començar a planificar

estratègicament, conjuntament tot el Govern, per aconseguir

l’objectiu d’incrementar el PIB de la indústria i per l’aposta per

les noves tecnologies i innovació que ens facin fer sortir d’una

precarietat laboral que vostès ens varen deixar.

Aquesta és la realitat i la diferència amb què vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 8289/15, presentada per la

diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a material ortoprotètic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 8289/15, relativa a material

ortoprotètic, que formula la diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la

diputada Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats, diputades. Treballadors

i treballadores del Parlament. Bon dia. 

Actualment el procediment de pagament del material

ortoprotètic a les persones usuàries del servei de salut que

solAliciten aquest pagament es realitza d’una manera que posa

al mateix nivell aquestes persones i als proveïdors de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, es fa el pagament en

bloc des del Tresor, la qual cosa implica que no es duguin a

terme pagaments més o menys ràpids sinó en funció d’una

quantitat global, és a dir, quan hi ha un cert nombre es fa el

pagament en bloc. 

Aquest fet suposa que moltíssimes persones amb recursos

limitats i per a les quals la despesa d’unes certes quantitats de

diners per al pagament d’un material ortoprotètic, essencial per

desenvolupar una vida normal i digna, vegin els seus recursos

encara més minvats durant un cert termini, més o menys, llarg

de temps, en funció de la rapidesa de l’administració per dur a

terme els pagaments, en espera del cobrament d’aquestes

quantitats de diners. Això resulta un anacronisme i una

absurditat dins una societat moderna i democràtica.

És per això que li feim la següent pregunta: pensa establir

una nova metodologia de pagament el Servei de Salut de les

Illes Balears per agilitar el pagament de material ortoprotètic

implantat als pacients?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Juana Patricia

Gómez i Picard):

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

la resposta és sí. Aquest govern tornarà a fer un decret per

facilitar als usuaris l’adquisició del material ortoprotètic.

Aquest govern mira amb optimisme cap endavant, tot i que a

qualque grup li costa reconèixer-ho, perquè tenim la mirada

posada en les persones que més ho necessiten i així queda

reflectit als pressupostos, on les polítiques socials es potencien.

En aquest cas de les pròtesis una vegada més hem de mirar

enrere i trobar-nos una situació que malauradament ja hem

viscut. L’any 2009 el govern del pacte va aprovar un decret de

prestacions ortoprotètiques per actualitzar el catàleg, que feia

deu anys que no s’actualitzava, per tant la gent ja cobrava

manco del cost real del material. Es va crear una comissió

ortoprotètica per fer feina entre l’administració, les ortopèdies,

els professionals i tots els sectors dispensadors; va permetre

actualitzar els preus, i el nostre desig és incorporar també en

aquesta nova comissió que farem també els pacients per recollir

les seves necessitats, les opinions i els suggeriments.

El decret va fer possible que els pacients no haguessin

d’avançar cap euro. El Govern pagava des del primer moment

el cost de les pròtesis i el material d’ortopèdia. He parlat en

passat, perquè el que va fer el PP la passada legislatura va ser

també derogar aquest decret.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la senyora... No vol fer ús de la paraula?

I.6) Pregunta RGE núm. 8291/15, presentada pel

diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a iniciativa

legislativa popular de protecció del territori.

Continuam. Sisena pregunta, relativa a iniciativa

legislativa..., RGE 8291/15, relativa a iniciativa legislativa

popular de protecció del territori, que formula el diputat Sr.

Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Salvador Aguilera i

Carrillo.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diputades, diputats i tots

els treballadors i treballadores del Parlament, i les persones que

assisteixen avui a aquest ple, el Partit Popular ha malmès

durant la darrera legislatura totes les lleis sectorials amenaçant

el territori i permetent construir en sòl rústic saltant-se lleis

bàsiques. És necessari donar seguretat jurídica al territori balear

i protegir-lo d’aquestes lleis.

El GOB va presentar la iniciativa legislativa popular en

defensa del territori amb un suport ciutadà mai no vist, 14.000

signatures, i el rodet del Partit Popular no va permetre ni tan

sols que s’iniciàs el tràmit de debat. Aquest és el diàleg que

darrerament confessa el Partit Popular? Per altra banda els

partits que formen part ara del Govern, PSIB i MÉS,

defensaven la urgència d’aplicació d’aquesta iniciativa

legislativa popular que va presentar el GOB. Ens demanem què

ha passat; ara que ja som al Govern és menys urgent? Les

llicències imagino que es continuen donant seguint la

desregulació existent, no entenem res de res.

Sr. Conseller, ens podria informar si pensa el Govern

impulsar l’aprovació del text de la iniciativa legislativa popular

sobre directrius d’ordenació del territori que va presentar el

GOB la passada legislatura? 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, la resposta és molt

clara: sí; per una raó molt senzilla, perquè si no pecaríem

d’incoherència i contradicció, i nosaltres mateixos la passada

legislatura, estant a l’oposició i davant el debat en aquest

parlament d’aqueixa iniciativa legislativa, hi votàrem a favor.

Desafortunadament no teníem vots suficients perquè això tiràs

endavant. Per tant el que sí farem serà, en aquest cas, i ja que

ara sí tenim eines per fer-hi feina, aplicar com a base la

proposta d’aqueixa iniciativa legislativa.

Aquest govern hi està treballant des del primer dia, i aviat

podrà comprovar que efectivament la feina que es fa de cara a

recuperar l’interès general del nostre territori i beneficiar tots

els ciutadans partint d’aquest interès general és la feina que ens

ocupa des del primer dia. Tendrà l’oportunitat de comprovar-ho

aviat, repetesc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ens alegrem

que el Govern estigui fent feina per protegir el nostre territori,

ja que en els darrers mesos s’està produint l’entrada

d’expedients que potser són molt dolents per al nostre territori

i no hi haurà marxa enrere. Sabem que es tracta d’una llei

bàsica i que l’aprovació de la modificació que farà aquesta

aprovació de l’ILP, de modificació de les directrius

d’ordenació del territori, no impedirà del tot la urbanització

dels espais protegits, però és una primera passa que es

completarà amb la derogació dels articles més desreguladors en

termes urbanístics en lleis sectorials com la Llei de turisme,

agrària, comerç, sòl, etc., que dins els acords pel canvi hi ha.

Moltes gràcies. 
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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, li dic que estam fent

feina i ho comprovarem aviat. La primera cosa que hem de fer

és, efectivament, seleccionar de totes aqueixes lleis sectorials

que de manera fraudulenta varen ser utilitzades pel Govern de

la passada legislatura per fer política territorial per recuperar

allò que teòricament no es va voler regular per via de llei de

sòl, i això és el que haurem de fer, deixar ben clar, a no tardar,

perquè, efectivament, com més aviat ho puguem fer millor per

a tots, deixar ben clar en què hem de treballar per recuperar i

modificar una correcta llei de sòl. 

Aqueixes lleis sectorials tenen molts d’articles, tenen moltes

disposicions que vulneren l’esperit que defensam de protecció

del nostre territori. Entenem que per via d’aqueixes lleis

sectorials es fomenta un cert grau d’especulació; ha d’aturar-se

això sí o sí, i nosaltres ho farem. El primer que farem serà

identificar tots i cada un dels punts, dels articles, de les

disposicions addicionals que figuren en aqueixes lleis sectorials

i que afecten directament el nostre territori. Ho farem i, ja li

dic, primer identificarem, deixarem ben clar en què estam

treballant, i llavors farem una curosa feina de consens en la

mesura del possible per modificar i deixar enllestida una nova

llei de sòl, molt diferent de l’actual, i buscarem el consens amb

totes les administracions insulars, locals, amb organitzacions

com el mateix GOB, amb el qual ja ens hem reunit, s’hi ha

reunit el meu director general, m’hi reuniré jo aviat, i aqueixa

iniciativa legislativa que es va presentar en el seu moment serà

la base d’aqueixa recuperació de la defensa del nostre territori

buscant aquest interès general en contra d’interessos

especulatius particulars.

I.7) Pregunta RGE núm. 8279/15, presentada per la

diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a mesa paritària del sector

públic instrumental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE 8278/15, relativa a mesa paritària del

sector públic instrumental, que formula la diputada Sra. Maria

Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula la diputada Sra. Maria Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. La passada

legislatura el Govern del Partit Popular va crear un nou fòrum

de debat, de negociació i de treball amb els representants

sindicals de treballadors d’empreses i ens del sector públic

instrumental. Per primera vegada es creava d’aquesta manera

un òrgan paritari entre l’administració i els representants dels

treballadors del sector públic a nivell global amb la voluntat

d’analitzar i de consensuar de forma homogènia totes aquelles

característiques i condicions del seu lloc de feina que era

interessant debatre de forma comuna: condicions de treball,

plantilles, relacions de llocs de feina, tipus de contracte, acció

social... Aquest òrgan es va anomenar Comissió paritària del

sector públic instrumental; pensam que va ser ben acollida per

part dels representants sindicals, perquè tot i que cada empresa,

cada ens, té el seu propi conveni colAlectiu, les seves condicions

i el seu marc de negociació, era interessant tenir aquest fòrum

comú perquè tothom pogués analitzar i d’aquesta manera donar

la igualtat d’oportunitats i la igualtat de condicions als

treballadors de totes les empreses. 

No ens consta ara, des que ha començat a governar el pacte,

que s’hagi tornat a reunir aquesta comissió paritària, i ens

interessaria saber, perquè ens preocupa aquest tema, si el

govern del pacte té previst tornar a reunir aquesta comissió

paritària del sector públic instrumental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, aquest govern té

intenció de reunir aviat la part social a través de la Mesa

sectorial paritària del sector públic instrumental perquè creim

en el diàleg, la negociació, la cura dels treballadors públics, la

cura també dels serveis públics, i que estiguin ben dotats i que

també es puguin gestionar amb criteris d’eficiència i eficàcia.

A mi m’agradaria saber també si vostès varen aprovar amb

aquesta mesa sectorial tots els acomiadaments que varen fer en

el sector públic instrumental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vostè que sempre

ens parla de demagògia i és la primera que em fa demagògia

cada vegada que li faig una pregunta. També m’agradaria que

concretés un poc més, perquè pareix que les accions de temes

de personal se van impulsant a mesura que se li fan preguntes

els dimarts. Per tant, centrem-nos en la pregunta, que el control

el feim des de l’oposició al Govern que són vostès i digui'ns i

concreti'ns sí o no convocarà aquesta comissió paritària, sí o no

ha nomenat els membres per a aquesta comissió que són cinc

persones, si no han modificat el reglament que es va aprovar,

juntament amb la part social, per part de l’administració; sí o

no ha actualitzat els membres de la part social; si pensa

informar aquesta comissió paritària de com els afecta el

projecte de pressupost que han duit aquí en el Parlament, que

de moment no ens consta que els hagi presentat, per veure com

els afecta; si afecten les noves estructures que ha fet ara el

Govern del pacte amb les noves conselleries; qui són els nous

gerents, qui són els nous directius. 

Totes aquestes qüestions són les que vostès, que ara

governen, han d’informar a aquesta comissió paritària. I no es

preocupi que nosaltres quan governàvem sí ens preocupàvem
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de reunir aquesta comissió i informar de tot allò que era bo o

dolent per a ells, però necessari que es dotava per part del

Govern del Partit Popular. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo li he de recordar

que aquesta mesa que vostè diu va ser creada pel Decret

5/2012, d’1 de juny, el decret de les majors retallades als

serveis públics i als treballadors públics, que la convocar set

mesos més tard i que només la va reunir cinc vegades en tota la

legislatura. Si a això vostè li diu diàleg, crec que no és

suficient.

A més, hi ha cinc peticions més dels sindicats durant tota la

passada legislatura que no es varen atendre, el juliol de 2014 va

deixar de reunir-se la mesa paritària. Per tant, no degué fer

tanta feina com vostè diu. Però sobretot el Decret 5/2012 és el

decret de les majors retallades dels serveis públics, encara que

a vostè no li agrada sentir-ho, li ho hem de recordar, perquè ara

tenim molta feina per arreglar allò que vostès varen espenyar.

Per tant, a mi m’agradaria saber si en aquesta mesa de tant

de diàleg que vostè diu, se varen pactar tots aquests

acomiadaments que en teoria eren per a eficiència i eficàcia,

però que ara a l’administració li costen 10 milions d’euros. Per

tant, no em digui que jo faig demagògia, perquè crec que la

pregunta és demagoga, perquè estam treballant, estam asseguts

amb els sindicats, estam fent feina per millorar les seves

condicions i per retornar tots els drets d’una forma progressiva,

que, com li he dit, està costant molt a aquest Govern, tant a

nivell econòmic com a nivell de recuperar tot allò que es va

descosir la legislatura passada.

En definitiva, nosaltres convocarem aquesta mesa sectorial,

perquè estam a favor del diàleg i del consens i de l’acord.

Evidentment treballarem per fer un sector públic instrumental

més eficient i més eficaç. I jo li puc assegurar que aquest

govern, que li quedi molt clar Sra. Riera, es desmarcarà molt de

les polítiques de personal que varen dur a terme la passada

legislatura. Res més, gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 8284/15, presentada per la

diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a formació dual per a

colAlectius vulnerables.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 8284/15, relativa a formació

dual per a colAlectius vulnerables que formula la diputada Sra.

Sandra Fernández i Herranz del Grup Parlamentari Popular. Té

la paraula la diputada Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. A finales de la pasada

legislatura y a petición del tercer sector, se puso en marcha la

primera piedra para impulsar la formación dual en nuestra

comunidad autónoma, y se hizo a través de una convocatoria,

con un importe de 2 millones de euros, para la concesión de

subvenciones para ejecutar un programa piloto de formación

dual, dirigido a la mejora de la ocupabilidad, la cualificación y

la inserción profesional, tanto de jóvenes con especiales

dificultades de inserción laboral, dirigido también a personas

con discapacidad y a personas y a colectivos en riesgo de

exclusión social.

Somos conscientes que un programa piloto, una vez puesto

en marcha, seguramente se habrán encontrado cuestiones que

se puedan mejorar, que se puedan adaptar, pero desde el

Partido Popular seguimos pensando que la formación dual

puede ser una de las salidas más exitosas para la inserción

laboral de los colectivos vulnerables.

En este sentido nos gustaría saber si ustedes también están

en esta linea, si van a seguir apostando por la formación dual

para el colectivo vulnerable, si van a seguir mejorando el

presupuesto destinado también a formación dual, si van a

ampliar este tipo de convocatorias y, en definitiva, si también

apuestan por la formación dual de colectivos vulnerables de la

nuestra comunidad autónoma. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, Sra. Fernández, una respuesta clara, concisa y precisa,

sí vamos a seguir impulsando la formación para colectivos

vulnerables en la formación dual para colectivos vulnerables.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández. No vol fer ús de la

paraula.

I.9) Pregunta RGE núm. 8287/15, presentada per la

diputada Sra. María Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a robatoris a Eivissa.

Novena pregunta, RGE núm. 8287/15, relativa a robatoris

a Eivissa, que formula la diputada Sra. Maria Antònia Sureda

i Martí del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS. Té la paraula la diputada Sra. Maria

Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

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

bon dia. Aquest estiu els veïnats d’Eivissa han denunciat un

augment significatiu de robatoris a les zones rurals. A Sant

Rafel s’han produït més de 40 robatoris a cases de fora vila. A
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Sant Josep, només durant una matinada, la Guàrdia Civil va

atendre cinc avisos de veïnats per a intents de furts. A Sant

Antoni, concretament a la zona de Ses Païsses, també s’han

produït nombrosos robatoris. Els veïns de Sant Mateu, afectats

també pel mateix problema, han demanat més protecció de

forma urgent. A Sant Joan els veïns han recollit 1.000 firmes

per solAlicitar un augment de la presència dels cossos de

seguretat. A Vila, durant les darreres setmanes s’han registrat

set robatoris a diferents locals, que a més han quedat destruïts.

L’estiu és molt atractiu per als lladres, l’augment de la

presència dels turistes, comporta tradicionalment una pujada

del nombre de robatoris i no només a les platges, a les cases de

camp els lladres aprofiten les sortides dels turistes durant el dia

i els canvis de llogaters per entrar a les cases. Però a més a més,

els robatoris també han augmentat a les residències habituals

dels eivissencs, que volen una resposta immediata ja, perquè ja

s’ha instaurat un clima de preocupació i inseguretat social

generalitzat.

Pensa el Govern fer qualque cosa al respecte? Hi ha previst

una reunió amb Delegació de Govern o s’han fet passes al

respecte? Reclamam a l’Estat més cossos de seguretat?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament el

Govern està preocupat per aquesta onada de robatoris i per la

inseguretat que hi ha a l’illa d’Eivissa. Nosaltres des del

Govern, des de la Direcció General d’Interior i Emergències,

tenim la funció de coordinació de policies locals i també a

través d’aquesta direcció poder coordinar amb la Guàrdia Civil.

Les competències més directes corresponen a la Guàrdia Civil

i també a policies locals dels municipis i també a les

administracions de l’illa.

Des de la nostra direcció general estam en contacte amb els

cossos de policia de Santa Eulària des Riu, Sant Joan de

Labritja i Sant Antoni i s’estan fent reunions per fer un pla de

feina per ajudar a aquest problema. El problema que té Eivissa

és que falten recursos efectius de Guàrdia Civil, això ho sap la

Delegació del Govern, se li ha dit per activa i per passiva i que

evidentment aquest és el principal problema. Després el que

podem fer i afegir és des de les policies locals, augmentar la

coordinació amb ells i fer plans de feina per augmentar la

seguretat. I en això estam fent feina des de la Direcció General

d’Interior.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, el 29 de setembre, el

secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez assegurava

que el nombre d’agents havia augmentat un 23% a totes les illes

aquest estiu. Llavors tenim un problema, perquè saben que hi

ha veïnats d’Eivissa que s’organitzen per vetllar per la seguretat

de les seves zones?, amb el perill que això suposa.

El cas més flagrant, la major desempara es produeix a les

zones rurals. Coneixem el cas d’una víctima de quatre robatoris

en dos anys. Està clar que s’hagi fet el que s’hagi fet, no és

suficient. Segons un estudi de Gadeso, sobre l’índex de

victimització de l’any 2014 a Balears, Eivissa és l’illa que té

una taxa de percepció d’inseguretat referida a vehicles,

habitatge, comerç i seguretat personal, més elevada. En base a

1.000 habitants, 504 varen afirmar haver sofert un o més fets

considerats com a delictes o faltes.

Per tant, creim que així no podem continuar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera.

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

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres des de la Direcció

General d’Interior el que feim, com li he dit, és tema de

coordinació de policies locals. Dia 24 de novembre hi ha

previst un Consell Pitiús de coordinació de policies locals, allà

on aquest pla de feina s’intensificarà per poder escometre

aquest problema d’inseguretat que viu l’illa d’Eivissa, tal com

vostè descriu.

Tot i que encara que digui que els mitjans han augmentat a

Eivissa el mes d’estiu, perquè hi ha turistes i hi ha més

necessitats, hem de posar de manifest que són insuficients els

mitjans de la Guàrdia Civil i que, per tant, amb la Delegació del

Govern és amb qui hem de treballar també, i demanam i

reclamam més mitjans, perquè es puguin coordinar amb les

policies locals i poder augmentar la seguretat a Eivissa, en

concret, és en general a totes les illes, però en el cas d’Eivissa

s’accentua pel fet que hi ha molts de municipis rurals i per tant

es complica més el tema.

Però jo reiter, a part del tema de la insuficiència d’efectius

de la Guàrdia Civil, com ja vaig expressar a una altra pregunta

fa unes setmanes, també tenim problemes per dotar les policies

locals als municipis d’Eivissa, com a altres llocs de les Illes, i

en això també hi fem feina. Hi ha unes limitacions legals que

no permeten augmentar i dotar de forma més estable el cos de

policia local, que també ajudarien a augmentar aquesta

coordinació, i això és el que fem des de la nostra direcció

general, contribuir en tot el que podem per augmentar la

seguretat a través del paper de coordinació que tenim, per

augmentar la seguretat a tots els ciutadans de Balears.
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I.10) Pregunta RGE núm. 8290/15, presentada per la

diputada Sra. Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a nomenament

d’una coordinadora assistencial d’atenció a l’usuari de l’ib-

salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 8290/15, relativa a

nomenament d’una coordinadora assistencial d’atenció a

l’usuari de l’ib-salut, que formula la diputada Sra. Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té

la paraula la diputada Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días a tothom .

Recientemente, el Gobierno ha nombrado una coordinadora

asistencial de atención al usuario, la cual se ha dotado de buena

parte de las competencias desempeñadas por la anterior figura

del defensor de los usuarios del sistema sanitario público de las

Illes Balears. Queremos señalar que esta función de defensor

del paciente fue vergonzosamente finiquitada en la anterior

legislatura por el Gobierno del Sr. Bauzá.

¿Por qué motivo nombran una coordinadora asistencial de

atención al usuario del ib-salut en lugar de reconstruir la figura

del defensor del usuario del sistema sanitario público de las

Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, ens hem trobat

sense un decret de garantia de demora, derogat pel PP, que

provoca moltíssimes queixes dels usuaris, i també sense el

defensor del sistema sanitari públic, també eliminat pel PP. Una

vegada més drets perduts, per tant, el punt de partida són

retrocessos molt importants quant als drets dels ciutadans.

Però també una gran descoordinació dins el mateix sistema

entre els hospitals i atenció primària, entre la direcció

assistencial, que era pràcticament inexistent en el Servei de

Salut, i tot això es tradueix en un pitjor servei cap al ciutadà.

Per tant, davant aquest dèficit d’atenció i de descoordinació

ens proposam actuar, el que passa, Sra. Diputada, és que són

dues figures diferents, totalment diferents: una és per potenciar,

la que hem nomenat és per potenciar la coordinació de l’atenció

a l’usuari dins el sistema de l’àmbit públic de l’ib-salut, on

tenim molta feina per endavant, i l’altra és recuperar la figura

del defensor de l’usuari, que és extern a l’ib-salut, penja d’una

llei i que aquell Govern anterior també va suprimir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, con todo y la necesidad de

la asistencia de ese sistema de protección del usuario, no

podemos estar de acuerdo con la manera y las formas que se

está haciendo, sobre todo cuando se obvia la consecución de un

síndic de greuges, el cual creemos que sería el instrumento

ideal para esta función.

No está demás recordar que, desde el 83, está previsto que

tengamos un síndico de greuges para asumir ésta y muchas

otras funciones de salvaguarda de los derechos fundamentales

de los ciudadanos y que, incomprensiblemente, en estos

momentos todavía no ha sido impulsada esta iniciativa que,

además, está en acuerdos pel canvi.

Recordamos que, desde Podem, nuestra propuesta es que en

esta oficina estén representadas como dos sindicaturas adjuntas

el defensor del menor y el defensor del usuario sociosanitario.

Esta oficina debería velar por los derechos de todos los

usuarios del sistema balear de salud y también de los usuarios

de los servicios sociales. Los derechos de estos usuarios, si han

sido vulnerados, se ha de actuar para que la administración

encuentre una solución al problema; asimismo, vigilar a las

administraciones con competencias sobre el tema para asegurar

los derechos de los usuarios y especialmente desde la

imparcialidad y objetividad formar su propio criterio, todo esto

con el único fin de mejorar el funcionamiento en todos los

aspectos del sistema sanitario balear.

Quiero recalcar la imparcialidad que debe tener esta

sindicatura, ya que no puede obedecer a intereses partidistas, su

criterio debe basarse en un reconocido prestigio profesional y

una marcada independencia, por lo que le urgimos a este

gobierno a la creación de la Sindicatura de Greuges, con sus

dos ramas adjuntas para la protección del menor y del usuario

sociosanitario. Y también insistimos en su independencia para

salvaguardar correctamente los derechos de los pacientes.

Pero en lo que no estamos a favor es en crear nuevos cargos

para miembros del partido, como parece contemplamos en la

actual coordinadora asistencial de atención al usuario, no

dudamos de la calidad profesional de la Sra. Begoña Sánchez

Muñoz, pero la coincidencia con su Regidoría de Sanidad en el

Ayuntamiento de Palma parece apuntar más a intereses de

partido que a la consecución de una Sindicatura de Greuges o,

en este caso, en concreto, un defensor del paciente fuerte e

independiente.

Vuelvo a recalcar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508290


600 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 10 de novembre de 2015 

 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Totalment d’acord amb la primera

part, estava per dir que totalment d’acord i no hagués

pràcticament replicat, perquè treballarem per aconseguir

aquesta figura independent del defensor de l’usuari del sistema

sanitari públic, però és un objectiu recollit en els acords de

governabilitat, però un objectiu de legislatura.

Quant a la coordinadora d’atenció a l’usuari, en aquest

moments pensam que és necessària, però és dins l’àmbit del

Servei de Salut, perquè serveix d’enllaç per coordinar les altres

unitats d’atenció a l’usuari i amb la direcció assistencial. No és

un servei únicament per resoldre queixes, sinó per anticipar-se;

per treballar plans d’acollida dels pacients; d’humanització;

d’atenció centrada en la persona.

La seva intervenció en aquestes poques setmanes ha estat ja

determinant, ha treballat moltíssim amb les persones que es

desplacen entre illes i que tenen molts de problemes quan

venen aquí. I darrerament també cercam una nova ubicació a

l’hospital de Son Espases per als nins oncològics que també

saben que és un tema que ha sorgit en forma de queixa. El seu

perfil de gestió de casos és el que necessitam per detectar totes

aquelles necessitats dels pacients i dels ciutadans.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 8291/15, presentada pel

diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a publicació dels acords

adoptats pel Consell de Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 8291/15, relativa a publicació

dels acords adoptats pel Consell de Govern que formula el

diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Miri, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Sempre per part

de tots els governs s’han publicat a la web del mateix Govern

tots els acords del Consell de Govern, inclosos aquells que no

constaven inicialment a l’ordre del dia. Es tracta d’un exercici

de transparència, de bon govern, de manera que els mitjans de

comunicació que assisteixen a la roda de premsa posterior

tenen coneixement dels temes que s’han aprovat pel Consell de

Govern, poden demanar les preguntes que consideren

necessàries i així informar els ciutadans.

Per aquest motiu, demanam si es publiquen a la web tots els

punts acordats pel Consell de Govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Lafuente, vostè ha estat

conseller a la legislatura passada i sap perfectament quins són

o com funcionen els consells de govern i quina és la informació

que es dóna després de cada Consell de Govern, i aquest

Govern el que fa és donar i fer públics tots aquells expedients

que tenen rellevància pública, bé perquè afecten l’interès

general, o bé perquè afecten l’estructura de Govern. I cada un

d’aquests acords no només es pengen a la pàgina web, sinó que

són explicats per part del portaveu després de cada una de les

rodes de premsa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. Pons, per la seva resposta. Li demanam aquesta

qüestió perquè tal vegada hagi estat una casualitat o un error,

però, li posaré un parell d’exemples de casos: en el Consell de

Govern de dia 23 d’octubre, a la web del Govern, es publicaven

cinc acords, que consten, estan penjats encara i es pot

comprovar, i en canvi, en el BOIB del dia posterior, de dia 24,

surt la publicació d’un acord del Consell de Govern en què es

modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal

funcionari i laboral de l’administració de la comunitat

autònoma. És un assumpte de rellevància pública que afecta

l’estructura de la comunitat autònoma.

Però és més, el dia 6 de novembre, en el Consell de Govern

també hi ha 15 punts, i el dia següent es publica en el BOIB

l’acord del Consell de Govern en què hi ha una autorització de

llicència de comunicació audiovisual i radiofònica a l’illa

d’Eivissa, però, és més, en el mateix Consell de Govern es va

acordar el cessament del director general de Política Industrial

i el nomenament del nou director de Funció Pública, que afecta

l’estructura de Govern i que no es va publicar a la web i sí es va

aprovar en el Consell de Govern.

Però, a més, el dia 29 d’octubre, el Consell de Govern

anterior va aprovar el cessament de la directora general de

Funció Pública, que no va figurar a la web i sí es va publicar en

el butlletí oficial, que afecta l’estructura de la comunitat

autònoma i és d’interès públic.

Per tant, no sabem si aquestes decisions de no donar

informació a la web del Govern dels temes que van al Consell

de Govern són per mor d’una falta de confiança d’informació

als ciutadans o als seus socis que li donen suport. Evidentment,

es tracta d’una política de poca transparència, de manca de

transparència, de poca qualitat democràtica i de poca pràctica

democràtica, i no ens estranya d’un govern que té...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lafuente, el seu temps s’ha exhaurit.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Molt bé, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Marc Isaac

Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que és a causa, Sr.

Lafuente, bàsicament que no deu mirar bé vostè la pàgina web.

Ho dic perquè tots els nomenaments, tota l’estructura, estan

penjats a la pàgina web, i estaria bé, i vostès saben

perfectament, que allà la troben.

En qualsevol cas, tots aquests acords són públics i bé en el

butlletí oficial de la comunitat, bé a la pàgina web en concret,

són a disposició de tots els ciutadans.

En qualsevol cas, pot estar segur que la voluntat és en tot

moment aquesta. Jo el convid, així i tot, que entri a la pàgina

web, que es miri el portal de transparència, que vegi allà tota

l’estructura que hi ha nomenada, on veurà els sous d’aquesta

legislatura, de la passada, els nomenaments, veurà les baixes.

I és més, cada un d’aquests acords, per part del portaveu, lligats

a l’estructura, han estat explicats cada vegada que hi ha hagut

una roda de premsa. Posterior al Consell de Govern el portaveu

ha fet públic a tots els mitjans de comunicació cada un dels

nomenaments perquè en tenguin coneixement.

Em sembla bé que vostè fili tan prim, però ja li dic, entri a

la pàgina web del Govern i allà dins hi trobarà tota l’estructura

del Govern.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 8283/15, presentada pel

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a modificació del centre de

Palma com a zona de gran afluència turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 8283/15, relativa a

modificació del centre de Palma com a zona de gran afluència

turística, que formula el diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco del

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

Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. La pasada legislatura los partidos

de la izquierda que hoy gobiernan clamaban contra la apertura

de los comercios en fines de semana en el centro de Palma. Nos

gustaría saber, después de las declaraciones, casualmente hoy,

del alcalde de Palma, diciendo que Palma está de moda, si

efectivamente Palma está de moda algo habrá tenido que ver el

hecho de las políticas que se llevaron en la anterior legislatura

en cuanto a la facilidad para reformas hoteleras, la posibilidad,

evidentemente, de las terrazas, la promoción y la creación de

marca con la Fundación de Turismo, las reuniones que se han

tenido con turoperadores y por supuesto la dinamización

comercial gracias a la apertura de los comercios los domingos.

Por tanto, nos gustaría que nos contestaran si efectivamente

hay algún criterio o tiene previsto el Gobierno la modificación

de la declaración del centro de Palma como zona de gran

afluencia turística.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí, me sorprende la pregunta, en el sentido de que usted

sabe las competencias del Govern, sabe las competencias del

ayuntamiento, porque está presente en el mismo y, por tanto, la

zona de gran afluencia turística es una competencia, la

declaración por parte de la conselleria, por parte del Govern,

pero conjuntamente y a propuesta y solicitud del ayuntamiento.

Estamos trabajando conjuntamente con el ayuntamiento,

como estamos trabajando con el Consell, precisamente para

evitar las distintas descoordinaciones que hubo en la legislatura

pasada en esta materia y que estamos sufriendo ahora mismo

entre las dos instituciones en materia comercial, donde había

unos expedientes que Cort decía una cosa y el Govern decía

otra y el Consell decía la tercera; ahora estamos trabajando de

forma unificada para no poner en peligro ese riesgo comercial

del que usted habla, no poner en peligro distintas prácticas, no

voy a poner ningún ejemplo concreto, y estamos trabajando

conjuntamente con el ayuntamiento y con todas las entidades

que están colaborando en ello.

Ayer hubo Comisión Balear Interinsular en materia de

comercio, se han pactado con todo el sector los distintos días

de apertura, se abre un debate, como hemos señalado, a

instancia de esta cámara, para debatir sobre la propia Ley de

comercio y, por tanto, estaremos a lo que diga el sector;

estaremos trabajando con el ayuntamiento y con el consell y

estaremos a aquellas recomendaciones con las que podamos

trabajar conjuntamente con todos ustedes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, si contestara a lo

que se le pregunta con la misma claridad que antes ha dicho sí

o no, facilitaría mucho el trabajo de la oposición, porque claro,

estamos estudiando, estamos trabajando en ello, y todo eso está

muy bien, pero la realidad es que no puede que algo que ha

funcionado, que lo ha reconocido incluso el alcalde hoy, no se

creerá que en 130 días el alcalde ha conseguido poner la ciudad
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de moda, él solo, me imagino que no, algo habrá podido hacer

el anterior Gobierno.

Usted habla de las descoordinaciones, mire, en este tema en

concreto no ha habido ninguna descoordinación, hubo una

declaración del Ayuntamiento de Palma, con una ratificación

del Govern, es un tema muy importante. Cuando yo le digo al

vicepresidente que no les gusta el turismo es que lo digo por

cosas como esta, porque lo que funciona no lo cambien, no

especulen, no generen dudas; si esto funciona, manténganlo,

porque además es demostrable, ustedes lo pueden comprobar.

Por tanto, en aquellas cosas que estén funcionando, ya sé que

ustedes todavía tienen el ánimo cada vez que salen de hablar

mal del PP, incluso los que no están en el Gobierno también

hablan mal del PP, está muy bien, pero por lo menos las cosas

que han funcionado no las cambien y sobre todo no generen

dudas, porque es un tema muy importante si queremos

consolidar la ciudad de Palma como un destino realmente

alternativo, al margen del sol y playa, necesitamos que todos

estos complementos estén funcionando. Y si empezamos a

poner palos en la rueda, pues será más difícil.

Por tanto, yo le pediría, sé que le va a costar, una claridad,

sí o no.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Iago Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I

INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

No sé si le contestaré con un sí o no, pero le contestaré:

creo que, en ningún caso, que esté de moda Palma, es ni

siquiera tampoco de la pasada legislatura, una ciudad con los

años de historia que tiene podríamos hablar de todos los cientos

de años de historia que tiene, que es lo que le hace el valor que

tiene y, por tanto, las políticas que desarrollaremos estarán para

potenciar, desde luego, desde el área en la que estamos

trabajando nosotros comercialmente.

Cuando habla de generar dudas, nosotros aquí en esta

pregunta es que no hemos generado ninguna duda, no creo que

haya escuchado al alcalde ninguna declaración al respecto, ni

a mí ninguna declaración al respecto, entonces no sé quién

genera las dudas, si nosotros o ustedes que están

permanentemente diciendo cosas que ahora mismo no están en

la opinión, no se están debatiendo y por tanto estamos

trabajando con todo el sector en mejorar el comercio de

nuestras islas y de nuestra ciudad.

Vamos a seguir trabajando, vamos a impulsar planes de

dinamización comercial para Palma, pero también para todas

las islas, para todos los pueblos, y estamos trabajando en esa

materia.

Además, señalar que, por primera vez, el presupuesto en

materia de comercio se incrementa con fondos propios por

parte de este govern, este govern sí apuesta por el comercio,

este govern va a seguir apostando por el comercio e incrementa

los fondos destinados al comercio en esa materia, no sólo

únicamente va a vivir de lo que le dé Europa para potenciar el

comercio, sino que va a poner fondos propios al respecto, cosa

que no sucedía en el pasado.

Ustedes hablan siempre de la defensa del comercio, de la

defensa del comercio y nosotros dotamos de fondos concretos,

claros y precisos para poder hacerlo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 8292/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a igualtat de drets i

oportunitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 8292/15, relativa a igualtat

de drets i oportunitats que formula la diputada Sra. Olga

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

diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, creo que usted

estará de acuerdo conmigo en las bondades que supone para un

niño estudiar en su lengua materna, tanto para iniciarse en la

expresión escrita y comprensión de textos, como para ir

aumentando y consolidando dicho aprendizaje en el tiempo. De

hecho, por la importancia que tiene la lengua materna en el

aprendizaje de los alumnos, los derechos lingüísticos en

comunidades con varias lenguas oficiales están reconocidos por

la UNESCO, en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de

Educación.

Sin embargo, en la comunidad bilingüe de Baleares usted

permite y apoya un sistema educativo público monolingüe en

catalán. Usted, como máxima autoridad de Educación en

Baleares, desde su cargo público y con sus decisiones, viola los

derechos de muchos niños de Baleares y, además, cierra los

ojos a las nefastas consecuencias que esa falta de derechos

conlleva sobre cada alumno balear castellano-hablante al

ralentizar y obstaculizar su pleno aprendizaje y desarrollo

personal; es decir, con su decisión consigue justo todo lo

contrario que debería ser la finalidad de cualquier sistema

educativo.

¿Que puede haber tan importante, Sr. Martí March, como

para permitir que se tome una decisión que afecta de manera

tan cruel y nefasta sobre tantos niños y que a usted y a su

Gobierno del PSIB y MÉS les dé igual y miren hacía otro lado?

Y siempre le hago la misma pregunta, Sr. Conseller, ¿por

qué? ¿Por qué no diseña una enseñanza pública para todos, una

enseñanza exquisitamente bilingüe, una educación pública libre

de discriminación? Y usted no me contesta, me habla de

lenguas o se escuda en la autonomía de los centros. Por eso yo
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le hago esta pregunta: ¿hasta qué punto la autonomía del centro

escolar puede entrar en colisión con el derecho de los padres a

escolarizar a sus hijos en su lengua materna? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí March i Cerdà):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, moltes gràcies per la seva

pregunta, que ja és molt reiterativa, jo crec que al final de la

legislatura tal vegada no ens continuarem entenent,

evidentment, perquè vostè té uns plantejaments que jo no

compartesc en absolut.

No només li dic això, la pregunta que vostè ha fet, jo la

faria d’una altra manera: poden un parell de pares posar en

qüestió l’autonomia de centres, en funció d’uns projectes

educatius i lingüístics aprovats per part del Consell Escolar?

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la qüestió.

Per tant, jo li demanaria una certa seriositat en aquests

temes, no utilitzar políticament, com estan fent vostès, a

determinades famílies a nivell mediàtic, a nivell polític per als

seus interessos o gusts, vostès que van de campions contra la

politització de les escoles. Per tant, per favor, Sra. Olga

Ballester, nosaltres com a Conselleria d’Educació el que ens

interessa és que els nostres estudiants aprenguin perfectament

el català i el castellà i volem que tenguin un aprenentatge en

una tercera llengua. I, per tant, nosaltres des de la Conselleria

d’Educació estam fent feina, fins i tot seguint allò que va fer

l’anterior conselleria en un cas que ha estat mediàticament

important, que va començar l’anterior conselleria i ha resultat

molt interessant i que vostès estan manipulant políticament i

personalment.

Per tant, jo li demanaria una mica de seriositat i una mica de

rigor a l’hora de plantejar les seves preguntes.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sr. Conseller, usted siempre me habla del derecho de las

lenguas, y yo le hablo del derecho de los niños. Ningún padre

quiere un sistema educativo público que viole los derechos de

sus hijos y obstaculice su educación.

Gracias. Haga un sistema educativo sin discriminación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

(Martí March i Cerdà):

Miri, Sra. Ballester, aquí hi ha un decret normatiu, un decret

realment legal a partir del qual els centres fan allò que

consideren més oportú i és aprovat pel consell escolar dels

centres. Li torn repetir, nosaltres com a Conselleria d’Educació

el que volem és implementar un model que millori les

competències en català i en castellà. Aquesta és la nostra

qüestió. Vostè parla, diu de drets, no, vostè parla només de

llengua, només parla de llengua i no d’altra cosa.

Què volen dir drets? Miri, la Constitució espanyola és un

equilibri realment increïble allà on tots els drets més o manco

poden sortir. Però vostès només parlen d'una sèrie de drets. A

vostès el que fan els centres no els interessa en absolut. Vostè

no sap la feina que fan els centres en el cas d’una persona que

vostè no ha citat, una família que no ha citat. Vostè no sap tot

allò que realment des de l’Hospital de Son Espases i altres

centres per millorar la qüestió d’aquests alAlots. Per tant, sí que

respectam els drets dels infants, però els respectam totalment,

integralment, no només aquelles coses que a vostè li interessen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 8275/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a pagament de convenis 2015 amb entitats

sense ànim de lucre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 8275/15, relativa a

pagament de convenis 2015 amb entitats sense ànim de lucre,

d’atenció a la discapacitat que formula la diputada Sra. Sílvia

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

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyores i senyors diputats.

Bé, en aquest cas crec que la pregunta va adreçada a la

consellera de Benestar Social. La pregunta és la següent, l’any

2014 -i si estic errada vostè m’ho farà saber- es varen publicar

les darreres convocatòries de subvencions per a entitats sense

ànim de lucre que atenen la dependència i les persones amb

necessitats de serveis socials. Aquestes convocatòries es varen

treure per un valor de gairebé 2.500.000 euros i des d’aquella

data fins a dia d’avui, no només queda pendent d’abonar alguna

part d’aquests ajuts, sinó que sembla ser que en el 2015 no

s’han arribat a convocar. 

Per tant, m’agradaria saber, Sra. Consellera, si ens pot

aclarir si el Govern té previst convocar-les en breu, de manera

que aquestes associacions puguin garantir que podran mantenir

els programes que tenen dins la seva prioritat i, per tant, accedir

als ajuts per a l’anualitat d’aquest any.

Gràcies.
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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. Bon dia a tots i a totes. Efectivament,

l’any 2014 va ser una ordre de subvenció global, l’any 2015 es

va fer una ordre de subvenció parcial. Els colAlectius afectats

són tots aquells colAlectius que donen servei de caràcter social

i atenen persones amb diagnòstic de salut mental, amb malalties

cròniques, lluita contra la pobresa i temes de discapacitat.

D’aquests colAlectius l’any 2015 es va fer una ordre de

subvenció parcial i a la resta una per arribar a la totalitat de

colAlectius i a la quantia total.

El problema que ens hem trobat és que aquesta segona part

de l’ordre de subvenció estava lligada als fons europeus. Vàrem

contactar amb diverses entitats i ens varen demanar si era

possible desconnectar aquests doblers del fons europeus,

perquè els fons europeus són d’una gestió molt difícil, sobretot

la part de justificació i moltes d’aquestes entitats rebien una

quantia important, 60.000-70.000 euros, però d’altres rebien

quanties molt petites, 10.000-15.000 euros. Dur aquests doblers

per fons europeus complicava molta la gestió i sobretot la

justificació.

Per tant, hem treballat en aquesta línia. Dins el mes de

novembre i el mes de desembre, totes aquelles entitats que no

han rebut la quantia per mantenir els serveis en relació als

pressuposts de 2014, a l’hora de la subvenció de 2014, durant

aquests mesos rebran la resolució per poder mantenir aquests

serveis.

Per tant, sí que cobrirem les necessitats de totes aquestes

entitats amb una subvenció especial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Consellera. Sé que vostè

és una persona molt responsable i que hi està treballant. Esper

que no s’estalviïn cap esforç en aquest sentit, perquè

evidentment aquestes subvencions malauradament ja arriben un

poc tard. Per tant, esper que es pugui fer realitat això que ens

explica. Gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 8286/15, presentada pel

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

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

dades d'atur d'octubre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 8286/15, relativa a dades

d’atur d’octubre que formula el diputat Sr. Jaume Font i

Barceló del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

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

Presidenta del Govern, tenim 67.344 aturats, 30.000 més que

fa vuit anys, 30.000, un poble, una ciutat com Inca sencera,

sense feina, més els 27.000 que hi havia, 67.000 i que seria

quasi un altre poble.

És ver que baixa un 10,8% respecte del mateix mes del

2014, 8.169 aturats menys. Però puja un 19,1% respecte del

mes passat. És ver que hi ha 34.553 nous contractes i que

d’aquests 30.000 i pocs són temporals i 4.076 són indefinits. El

sector on més puja l’atur respecte del mes de setembre és el de

serveis amb un 27,4%. Arriba octubre i la cosa no canvia, com

sempre. La línia d’atur puja com puja cada any, cada any, cada

any, cada any i arriba l’estacionalitat.

Per això li demanam, quina valoració en fa l’executiu

d’aquest registre de 67.44 persones aturades?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, el Govern que jo

presideix coincideix molt amb la seva valoració. Evidentment,

67.344 persones sense feina és una mala xifra per a aquesta

comunitat autònoma, sense cap mena de dubte. Aquest és un

nombre encara elevat de les persones que estan en atur. Ara bé,

també és ver que hem de veure la part positiva i és que som la

comunitat autònoma que crea més ocupació en un any, a un

ritme d’un 5,29%.

Però jo no em quedaré amb el triomfalisme de la xifra

econòmica de què som una comunitat autònoma que som

puntera en creació d’ocupació, i aquesta és certa, i en reducció

de nombre d’aturats, que aquesta també és certa. Sí que és

veritat que encara el nostre laboral va molt lligat a

l’estacionalitat turística, per això estam treballant en allargar

temporada turística, que és una qüestió clau per a la cohesió

social de la nostra ciutadania. És cert que quan preveim un

ritme de creixement econòmic del 3% en el pressupost per a

l’any 2016, tenir 63.000 persones en atur ens dóna les dues

cares de la mateixa moneda.

Sens dubte em segueix preocupant moltíssim la situació de

les persones que estan en atur i que no reben cap prestació

econòmica per mor de la minva que ha fet el Govern d’Espanya

sobre les prestacions econòmiques que donen a les persones

que estan en situació d’atur, i em preocupa moltíssim la situació

que la gent que té feina desgraciadament molta té una feina

molt precària. Per això hem tirat endavant el Pla contra la

precarietat laboral, que ha suposat que 4.000 persones

d’aquestes illes vegin que els seus contractes hagin pogut

millorar fent complir simplement la norma i la llei.
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Per tant la nostra opinió quina és? Preocupació davant la

situació encara complicada per a moltíssimes i moltíssimes

famílies, que són les que ens ocupen i ens preocupen; i treball

continu d’aquest govern per garantir millors serveis públics i

per garantir canvi de model econòmic que pugui garantir llocs

més estables de feina a les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta, ara aprovarem un

pressupost, i el problema que tenim és que deim la millor

temporada turística, però l’atur, com sempre; l’any que ve es

preveu la millor temporada turística, i hem de

desestacionalitzar. Jo no crec ja en la desestacionalització, no

hi crec; crec en un canvi de model, perquè la gent que ha

esperat un canvi perquè es desestacionalitzaria ha tornat major,

s’està jubilant. I què denuncia El Pi?, que o anam a un canvi de

model i el reflectim en els pressuposts -que està molt bé, molt

bé, és a dir, fa 30 anys que hi ha gent que tenia 30 anys i que

espera un canvi de model, eh?, i que faríem feina a l’hivern-, o

reflectim en els pressuposts aquest canvi de model, o realment

estam a punt que fins i tot gent que obre tot l’any es cansi

perquè aquests pressuposts els pugin els imposts. I podem

entrar dins l’economia del gel, que aquells i tot que han

aguantat durant molts d’anys abandonin i tanquin com els altres

que també tanquen per temporada.

O modificam amb esmenes el seu pressupost i baixam

imposts i ajudam la petita i mitjana empresa i invertim doblers

per anar a un altre model, o l’economia del gel envairà Balears

per sempre. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Per una part estic d’acord amb

vostè, Sr. Font. És evident que necessitam des de les

institucions públiques fer una política molt més activa, amb

millora de la nostra economia, basada en l’economia del

coneixement, basada en la innovació, aposta per les noves

tecnologies, aposta per aquest canvi de model econòmic que fa

molts d’anys alguns predicam a la comunitat autònoma de les

Illes Balears, i és allà on està fent feina el Govern. 

I en el que no estic d’acord és que aquest pressupost que

presentam per a l’any 2016 gravi la petita i mitjana empresa, ni

la classe mitja i treballadora, perquè no és cert. Aquest

pressupost per a l’any 2016 grava els ciutadans que més tenen,

els que més guanyen, que crec que és el que s’ha de fer. Què

hem fet? Un pla contra la precarietat laboral, un pla de xoc per

als majors de 45 i per als joves, i estam treballant en un pla

d’ocupació per aconseguir ocupació més estable per a l’any

2016 en el qual els convid a participar.

Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 8331/15, presentada pel

diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a aturats de més

de 45 anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 8331/15, presentada en substitució

de la RGE 8288/15, relativa a aturats de més de 45 anys, que

formula el diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup

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

Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

treballadores i treballadors d’aquesta cambra, assistents a

aquest ple, avui, Sra. Presidenta, Sra. Armengol, aportam una

pregunta que procedeix directament de la societat mobilitzada

per les conseqüències d’aquesta crisi, persones aturades majors

de 45 anys, un colAlectiu que no perceb la sortida, l’anunciada

sortida d’aquesta crisi, i que observa el seu futur amb molta

incertesa. Ara vostè ja anunciava la resposta a la pregunta

anterior, un pla de xoc per als majors de 45 anys, i són els que

ens reclamen una sèrie de mesures que m’agradaria si es

posaran en marxa o no per part d’aquest govern, com posar en

marxa mesures que afavoreixin l’autoocupació i el

cooperativisme, eines que ajudin aquest colAlectiu a mantenir un

bon estat de salut mental i social de forma que puguin superar

les pressions de la seva situació i conservar el seu potencial

professional i social, que s’habilitin sistemes per afavorir la

participació d’aquest colAlectiu en consells, meses, fòrums de

feina d’administracions públiques i privades, per defensar

polítiques i iniciatives que puguin afavorir aquest colAlectiu,

també, i crear clàusules socials en totes les contractacions del

Govern i els consells.

Per tant m’agradaria saber si són aquestes les mesures en les

quals vostès estan treballant, o quines altres mesures estan

duent a terme per ajudar a aquest colAlectiu d’aturats majors de

45 anys. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jarabo, compartesc amb vostè

la seva preocupació. De fet va ser una de les qüestions que més

es varen plantejar a la discussió dels acords pel canvi, i que

vostè sap que aquesta és una de les prioritats que té el Govern.

Quan parlàvem de rescat de la ciutadania parlàvem de molts

colAlectius, entre ells un dels més importants són els majors de
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45 anys que estan en situació d’atur, i com abans podia

contestar al Sr. Font molta d’aquesta gent no cobra cap

prestació, per tant té una situació econòmica molt complicada

i una situació emocional tal vegada encara més complicada,

perquè et sens jove, et sens preparat, i en canvi el mercat privat

ha tancat les portes a voler-te contractar. 

Per tant és una situació que ha ocupat i preocupa el Govern

de les Illes Balears i ja hem pres mesures, hem posat en marca

el Pla Visibles, que té un pressupost de 5 milions d’euros, un

pla per a formació i ocupació de majors de 45 anys que

contractarem a través dels ajuntaments i de les corporacions

locals i consells insulars, que donaran formació per a la seva

reinserció, formació i ocupació durant sis mesos; per tant ve a

obrir-los portes perquè acabats aquests sis mesos puguin tenir

més opcions a tornar ser contractats. Som conscients que això

és un pla de xoc, que hem posat tot d’una en marxa perquè era

prioritat absoluta; que farem un pla d’ocupació, com anunciava

abans, per a l’any 2016, on hi haurà mesures molt concretes per

als majors de 45 anys, i que desgraciadament hem hagut de tirar

endavant, com vostè sap, una renda social garantida per als

pressuposts de 2016 perquè moltes persones, com deia abans,

tenen una situació econòmica molt complicada i a més tenen

fills al seu càrrec, que encara complica molt més aquesta

situació. Nosaltres volem que puguin tenir feina, i és la feina

que es farà des de la Conselleria de Treball, que s’està fent, és

aquesta, trobar llocs d’ocupació, formació per a aquestes

persones majors de 45 anys, i en totes les mesures que vostè

apuntava de cooperativisme, de taules de preparació també

emocional d’aquesta situació complicada que tenen. Tot això

és el que està treballant la Conselleria de Treball.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ens reconforta escoltar aquesta

resposta i la posada en marxa d’aquest pla de xoc, aquest pla

d’ocupació, i l’afirmació del seu compromís amb aquest

colAlectiu, però són ells i elles els que necessiten sentir-se

escoltats i ens traslladen la seva preocupació perquè no se

senten escoltats en moltes ocasions, necessiten un

acompanyament i probablement també un aixopluc

administratiu i polític que els permeti confiar en aquest govern.

La seva situació ha estat provocada, consideram nosaltres,

per un sistema econòmic injust, que abandona colAlectius

amples com al que ells pertanyen, considera que són

improductius. Per tant, Sra. Armengol, nosaltres, que

consideram que el seu partit ha contribuït molt en la

construcció d’aquest sistema que abandona aquesta gent,

l’instaria a intentar modificar els patrons de comportament del

seu partit en aquest sentit perquè pugui donar suport a aquestes

persones, per a les quals tot el meu reconeixement i el del meu

partit a la seva lluita en la defensa de la seva dignitat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Jarabo, no aprofitaré això

per fer campanya electoral i per defensar les postures de

cadascú. Crec que són bastant evidents: en aquest moment

estam demanant retorn de drets socials que varen impulsar els

governs socialistes, i qui els ha llevat és el govern del Partit

Popular. Qued aquí.

El mateix conseller de Treball s’ha reunit tres vegades, ahir

directament -jo també m’hi he reunit-, amb la Plataforma

d’aturats majors de 45 anys, sobre els quals estam pactant les

mesures que tiram endavant. Hem tirat endavant un projecte ja

de 5 milions d’euros que s’està executant des del Govern de les

Illes Balears explícitament per a majors de 45 anys, amb

especial atenció als majors de 53, de llarga i molt llarga durada,

un projecte que afectarà 520 beneficiaris de les Illes Balears i

són 5,4 milions d’euros. Alhora també l’hem plantejat amb els

joves, que és un altre sector important que està aturat en

aquesta comunitat autònoma. Per tant fets són els que pot

demostrar el Govern i només paraules.

Moltes gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 8285/15, presentada per la

diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a pressuposts de la

comunitat autònoma per al 2016.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE 8285/15, relativa a pressuposts de

la comunitat autònoma per al 2016, que formula la diputada

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

Té la paraula la diputada Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, els

pressuposts són expressions reals de les polítiques que es volen

dur a terme a una comunitat autònoma. Els pressuposts

converteixen somnis en realitats, no els seus somnis, Sra.

Armengol, sinó els dels ciutadans de les Illes Balears que

esperaven que almanco amb aquests pressuposts no els

enganàs.

Tenim una economia que creix a un 2,8%, generam

ocupació per a gent que abans no tenia feina, la recuperació

econòmica no ve d’un dia per l’altre, això és cert, però engloba

cada vegada més gent i així reduïm la desigualtat social. 

Creu, per tant, que en aquesta situació concreta aquestes són

els pressuposts que necessita ara la nostra comunitat autònoma?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, no deixa de ser

irònic que vostè em demani això, vostè que ens ha deixat en

una situació econòmica d’un deute de 8.995 milions d’euros,

vostè que pertany al partit polític que governa Espanya i que

ens està ofegant econòmicament, al Govern de les Illes Balears,

vostè que no ha dit res davant la situació que ens obliguen a fer

un pressupost amb un 0,3% de dèficit, vostè que no ha dit res

davant la situació que el president del Govern d’Espanya es

comprometi als deutes que té amb les Illes Balears i no els

pagui, vostè em diu si faig el pressupost que pertoca, idò, dins

les dificultats que vostès em creen, sí, faig el millor pressupost

per a aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la resposta, per què els millors pressupostos dins

aquesta comunitat autònoma?, perquè primam allò que vàrem

dir que faríem i allò que tenim acordat al full de ruta dels

Acords pel canvi: el rescat a la ciutadania. Estam intentant

millorar la situació de desigualtat, de precarietat i de pobresa

que ens varen deixar i on se centra aquest pressupost?, un

increment d’un 5% en educació, un increment d’un 5,6% en

sanitat, un increment d’un 13,8% en serveis socials perquè

posam la renda social garantida a causa de la pobresa que ens

hem trobat en aquesta comunitat autònoma, el retorn de les

millores dels treballadors públics, un intent de canvi de model

econòmic apostant per un creixement d’un 11% en innovació,

entre d’altres polítiques.

Per tant, dins les dificultats, sí, Sra. Prohens, estam fent el

pressupost que necessiten els ciutadans d’aquestes illes. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Estic contenta que estigui

orgullosa dels seus pressuposts, però la veritat és que du cent

dies de somnis, de somnis i culpant el Partit Popular; i amb

tants de somnis, Sra. Armengol, vostè ha quedat adormida. Ja

li ho vàrem dir, desperti, vostè enganava, vostè venia fum i aquí

hi ha els seus pressuposts. 

El malson de la incertesa d’aquests pressuposts, del rescat

a la ciutadania al malson per l’ofegament a base d’imposts i

pujada de taxes que pagarà tothom; del somni a una reducció

d’empreses públiques al malson que ni en parlen; del somni de

la transparència al malson de crear una conselleria només per

controlar IB3; del somni del federalisme interior a un increment

de finançament que ve gràcies a la llei que vostè va votar en

contra; del somni de la defensa del personal públic als enganys

en les millores de les condicions laborals; del somni de la renda

garantida que no arriba al que varen prometre i que a més la

pressuposta a base de no contemplar tota la nòmina de

dependència; del somni del major control dels doblers públics

i el bon govern a suspendre la Llei de finances que vostès varen

votar a favor; de la indignació per Talamanca o Can Picafort a

no pressupostar-hi ni un euro; del diàleg a retirar per imposició

les línies de finançament a les empreses que ofereixen formació

a persones ocupades i desocupades.

Aquests no són els pressuposts que es necessiten en aquest

moment actual. En aquest moment es necessita més seguretat,

manco imposts i major garantia dels serveis públics. Aquests

pressupost, Sra. Armengol, són paper mullat perquè vostè fins

i tot suspèn la Llei de finances per la qual cosa no es garanteix

que quadrin ni que es compleixin aquests pressuposts.

Vostès parlen de l’estat del benestar, però la realitat és que

l’estat del benestar sempre que vostès governen entra en fallida

i les persones tornen a la cua de l’atur. Aquests no són ni els

pressuposts de la reactivació econòmica ni els pressuposts del

rescat ciutadà. 

Aquests són una altra mentida, Sra. Armengol, una altra.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Cap mentida, Sra. Prohens, ara

farem un repàs ràpid del tema impositiu. Vostès varen pujar

transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, imposts

sobre hidrocarburs, cànon de sanejament d’aigües, impost de

matriculació, impost sobre les rendes de les persones físiques,

varen pujar l’IVA a tots els nivells, l’IVA turístic, l’IVA

cultural, tot el que varen poder i més.

Què feim nosaltres, Sra. Prohens?, què feim nosaltres?,

tocam IRPF, no afecta el 98% dels ciutadans d’aquestes illes,

només el 2%; transmissions patrimonials, el 3%; successions i

donacions, el 4%, això és la majoria de la població?, no, això

és el 2%, el 3% i el 4% de la població, que són els que tenen

més doblers!

(Alguns aplaudiments)

Per tant, feim pagar més als que més tenen i, a més,

demanam una colAlaboració solidària als turistes que vénen a

aquesta comunitat autònoma. 

Per tant, Sra. Prohens, dins això i amb el que ens castiga el

Govern d’Espanya, que jo esper que canviï dia 20 de desembre,

estam fent un pressupost realment social on destinam 6 de cada

10 euros a política social i els 364 professors, Sra. Prohens, no

són un somni, són una realitat a les nostres aules de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

Moltes gràcies, presidenta.
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II. InterpelAlació RGE núm. 4562/15, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a pla contra

desnonaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

InterpelAlació RGE núm. 4562/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a pla contra desnonaments.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.

Biel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia a tots, avui

parlarem un poquet de desnonaments, sens dubte un problema

importantíssim que afecta molta gent i que ens està causant -

com dic- problemes a unes determinades capes socials. 

Per una banda tenim, per fer un poc d’història, tot el que és

el dret constitucional a tenir un habitatge digne i, a més a més,

també tenim tota una sèrie de declaracions institucionals, aquí

a l’any 2013 ja en vàrem fer una que deia “des de fa anys a la

nostra comunitat autònoma i el nostre país vivim una profunda

crisi econòmica i amb conseqüències socials molt importants”;

també deia que moltes persones sense feina, un augment de

l’atur, una caiguda de la renda disponible, l’absència de crèdit

disponible, etc., feien que hi hagués moltes dificultats per

mantenir habitatges, continuava dient que el desnonaments

d’habitatges i locals hipotecats havia creat una situació

socialment insostenible.

Els desnonaments comencen a disparar-se de forma

alarmant a l’any 2008, al començament de la crisi, i hem de

recordar a més sota un govern del Partit Socialista tant a

Espanya com aquí. Aquesta data no la diu el Partit Popular, la

marquen entitats com Amnistia Internacional.

I què passa en aquells dies...?, per fer un poc d’història, idò

en aquells dies el Partit Socialista en l’àmbit d’Espanya va

aprovar el 2009 una llei de mesures de foment i agilitació

processal de lloguer i d’eficiència energètica, aquella llei

coneguda com a la llei del desahucio exprés, que el que duia

eren mecanismes més ràpids i efectius en cas de morositat

precisament per treure més aviat la gent de les seves cases.

En aquells dies també... bé, després de tot això arribam a un

nou govern el 2011 i feim tota una sèrie de mesures, nosaltres

el que hem procurat o el que vàrem procurar va ser implantar

una sèrie de mesures des de l’àmbit de les empreses públiques

on teníem competències.

En aquesta anterior legislatura vàrem poder viure, com per

exemple també a l’abril del 2013, el partit del PSIB-PSOE idò

presentava una proposició no de llei on deia que havíem de fer

alguna cosa perquè hem d’aturar els desnonaments a les Illes

Balears que s’havien convertit en un greu problema, i

efectivament era un greu problema, qui defensava aquesta

postura era el Sr. Carbonero, representant del PSOE,

precisament el mateix, el mateix que va fer que a l’any 2009 hi

hagués 70 expedients iniciats per demanda per treure fora gent

de les cases, dins només el que eren habitatges públics. Aquest

mateix PSIB-PSOE que governava en aquells moments i que va

fer que entre el 2009 i el 2010 hi hagués 24 llançaments, és a

dir, que traguessin fora 24 famílies de les cases que tenien i 8

lliuraments de claus; un mateix partit socialista de les Illes

Balears que entre el juny de 2010 i el maig del 2011 va

continuar encara més... espitjant i va aconseguir fer 20

llançaments i 10 lliuraments de claus. En definitiva, una

política que sembla ser que no s’adonaven que estava fent tant

de mal, al 2013 sí, no sé si això coincideix que estant a

l’oposició feia més bon fer, precisament, demagògia en un tema

en el qual no n’hi haurien de fer gens. 

Faig un repàs perquè a vegades un diu, pareix o sembla o

pot semblar que des del Partit Popular no s’ha volgut fer feina

en temes tan sensibles com aquest i, precisament, dic tot això

perquè l’abril de 2012 el govern anterior, del Partit Popular, va

dir que no faria més desnonaments, va agafar amb el peu

canviat gent del PSIB, que record que a mi m’interpelAlaven, i

els vaig dir al cap de tres o quatre mesos, sense haver-hi fet cap

publicitat ni una per part nostra com a govern, els vàrem dir,

nosaltres això ja ho feim des d’abril de 2012 dins l’entorn de

l’IBAVI, que és on realment teníem competències. A l’IBAVI

se n’havien fet abans i tots venien de l’anterior govern, el

Govern del pacte de progrés. Això està, com són coses que són

tan objectives, es poden comprovar quan un vulgui. 

Resulta curiós que, per exemple, una persona com Manuela

Carmena que diu que va aconseguir durant el seu primer cents

aturar 75 desnonaments que pràcticament tots eren, o quasi tots,

eren d’habitatge públic, idò, resulta curiós que digui que

realment d'un dels aspectes on se sent més orgullosa

precisament ha estat aquest, aconseguir aturar aquells

desnonaments a empreses públiques. Resulta curiós que

nosaltres possiblement fóssim la comunitat autònoma primera

d’Espanya a aturar dins el nostre àmbit d’actuació directa, els

desnonaments dins IBAVI.

IBAVI va aturar els desnonaments l’abril de 2012, qui digui

que no, no sap de què parla. Per tant, com que hi ha algú que

pareix que no tal li dic amb aquesta contundència, no sap de

què parla. Jo era el president d’IBAVI i li puc donar fe que a

partir d’abril de 2012 ni un sol desnonament, i m'hi vull jugar...

autoritzat per nosaltres, m'hi vull jugar si vol la seva acta contra

la meva, miri si ho tenc clar. Per tant, aquí nosaltres vàrem dir

pus desnonaments. 

Què fa el Govern espanyol a un determinat moment? Idò, el

Govern d’Espanya, ha acabat ara, dia 6 de novembre, fent,

aprovant l’Estratègia Nacional Integral per a les Persones Sense

Habitatge, on té tota una sèrie de línies d’actuació i el que s’ha

fet també a nivell nacional amb un govern del PP ha estat

impulsar un codi de bones pràctiques per als bancs, crear el

Fons Social d’Habitatges, suspendre el desallotjament en cas de

famílies pertanyents a colAlectius especialment vulnerables -que

ara s’ha ampliat la moratòria fins el maig de 2017-, eliminar

clàusules de sòl a colAlectius vulnerables, aprovar una llei de

segona oportunitat, etc. 

El Govern, com dic, ara, recentment, dia 6 de novembre, va

treure l’Estratègia Nacional Integral per a Persones Sense

Habitatge on té una sèrie de línies, té cinc línies: una de

prevenció, detecció i intervenció a fi que les persones no acabin
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al carrer; una segona línia de sensibilització per evitar la seva

discriminació; una altra consisteix a destinar un habitatge a la

persona que estigui en aquest moment dormint al carrer; una

quarta per a la inclusió i restauració d’un projecte de vida, i una

cinquena que suposa reforçar l’atenció i l’organització a la

xarxa de recursos per atendre’ls.

Què diu l’acord de governabilitat per a les Illes Balears?

Idò, diu, l’acord que tots vostès han firmat, que les propostes

que es prioritzaran i calendaritzaran per a la seva aplicació en

els primers cent dies de govern giraran sobre els següents

àmbits, i en diu una sèrie, diu: “en segon lloc, proposam

mesures urgents de rescat ciutadà per evitar desnonaments,

situacions d’exclusió social i de pobresa. Proposam -diu l’acord

de governabilitat- un pla de xoc contra la pobresa a més de

lluitar contra els desnonaments des de l’administració

autonòmica amb el compromís que no hi hagi cap desnonament

sense que abans l’administració no hagi fet de mediadora per

donar com a alternativa un lloguer social i/o per negociar amb

l’entitat financera per a una reestructuració del deute”.

Continua dient que amb els ajuntaments es treballarà per evitar

desnonaments, etc. L’important és que diu que dins els primers

cent dies posaran aquest pla de xoc o almenys calendaritzaran

actuacions en aquesta línia. 

Continuo llegint, què diu la Plataforma d’Afectats per les

Hipoteques? Idò, la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques

diu amb relació -llegesc textualment- a la política d’habitatges

insulars i autonòmics, diu, “passats els primers cents dies de

legislatura veim que de moment no tan sols no s’han pres

mesures a l’àmbit autonòmic ni es veu un pla integral de

defensa del dret a un habitatge digne sinó que a més sembla que

el que ja hi havia s’ha interromput, l’adjudicació d’habitatges

d’ús social a l’IBAVI que segons ens diuen per problemes amb

la designació de la nova directora gerent”. Llegesc la nota de

la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, no ho dic jo. "Des de

la Plataforma no es pot entendre que l’únic recurs que existeix

a l’àmbit autonòmic deixi de prestar servei als colAlectius més

desfavorits per motius burocràtics". 

Dit això, Sr. Conseller, jo sé que aquests temes són

problemàtics, són difícils de resoldre i que es necessiten sempre

molt de doblers i molt de pressupost, pressupost que en una

primera ullada des d’IBAVI veig, crec, que s’incrementa en 2

milions d’euros, però crec que s’incrementa precisament per

pagar deute, per amortitzar deute. Així i tot, la pregunta en el

nostre cas és una pregunta molt senzilla i és que no hem acabat

de poder saber què es feia i ens interessa que ens digui què farà

aquest govern per evitar els desnonaments i quan tenen previst

posar en marxa un pla per evitar-los, sobretot, per tenir aquesta

informació i poder saber a què jugam. Sense cap dubte crec que

podem dir que pot comptar amb nosaltres per a tot el que sigui

lluitar contra un problema tan important com són els

desnonaments. Hem de procurar entre tots que tota la societat

que ens envolta i nosaltres puguem gaudir el més possible

d’una vida el més digna, també, possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats. Sr. Company, en primer lloc, agrair-li el to de la

interpelAlació. Coincidim que ni vostès ni nosaltres hauríem de

fer demagògia amb un tema tan important com aquest i

coincidim, segurament, que com més aviat millor i de la manera

més efectiva possible hem d’intentar trobar solucions a aquesta

situació.

Jo em quedaré, Sr. Company, amb els seus dos darrers

minuts de la seva intervenció, perquè en tots els altres ha fet un

repàs al que fa sis anys o set anys o vuit es feia, un repàs una

mica del que vostè feia els passats quatre anys i al darrer minut,

o als dos darrers, ha parlat de quin és la situació del problema

i què volem o podem fer.

Miri, des del primer dia quan arribàrem a aquest govern

teníem molt clar quina era la nostra prioritat, la nostra prioritat

era ajudar les persones, això sobretot, i especialment volíem

ajudar aquells sectors que tenen més problemes, aquells sectors

que tenen més necessitats. I així, en aquesta línia, ha anat des

del primer dia tota la feina d’aquest govern i de la conselleria

que ens afecta també. 

Aquesta conselleria treballa des del primer dia per fer

efectiu aquest dret constitucional, i jo, fins i tot, diria dret humà

a un habitatge digne que tenen tots els ciutadans i ciutadanes de

les nostres illes. Aquesta feina que feim té una doble via, Sr.

Diputat, una a mig i llarg termini que pretén una millor

regulació d’aquest dret a l’habitatge a partir d’ara, volem aturar

algunes errades d’interpretació o una insuficient regulació

existent en matèria d’habitatge a les nostres illes i per a això ja

treballam. La conselleria, la direcció general treballen en la

proposta d’una nova llei d’habitatge que vostè, com a portaveu

també en aquest cas del seu grup, tendrà l’oportunitat de

conèixer i que li assegur que qualsevol aportació que pugui fer

per part seva també serà ben rebuda i, si fa falta, parlarem el

que sigui necessari per veure què podem incorporar.

Una altra via de feina és aquella intervenció immediata que

s’ha de fer per fer front als problemes realment urgents. És

precisament en aquesta darrera línia d’actuació on s’enquadra

una immediata resolució. Des que hem arribat aquí, no li

exageraré ni xifres ni res altre, ens hem trobat amb tres

peticions d’atenció de problema de desnonament, des del

primer dia, totes tres estan resoltes i estan resoltes amb la

participació necessària de l’IBAVI. Gràcies a aquesta aportació

de forma immediata es va trobar una sortida i una solució a tres

famílies que tenien un greu problema. 

Per tant, la feina de la conselleria, la feina de l’IBAVI ha

estat clau en la resolució d’aquest tema i en el manteniment

d’un habitatge digne per a aquestes persones.

Sr. Company, un pla consisteix, entre altres coses, a actuar

i fer feina. Però també requereix d’altres feina paralAleles a

aquestes que són més urgents. S’ha de fer necessàriament una

avaluació constant i actualitzada de quina és la situació

d’aquest problema. S’han de cercar fórmules, no tan sols per a

la resolució dels greus problemes urgents, sinó també fórmules
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per lluitar contra aquests possibles desnonaments a mig i a llarg

termini. S’ha de donar a més una resposta ampla, i aquesta és

la intenció que tenim des del Govern i la feina que s’ha de fer,

també s’ha de fer d’una forma ampla i quan dic ampla em

referesc amb molta participació, molta participació de tots

aquells colAlectius, administracions, persones, organitzacions,

que tenen alguna cosa a dir en l’anàlisi de la situació, en

l’anàlisi del problema i per aportar, si és possible, alguna

hipotètica solució a aquests fets o a aquestes situacions de cara

al futur.

I des del Govern tenim la intenció de fer front, en

colAlaboració de totes aquestes altres entitats i administracions

i ho volem fer a través de la convocatòria de la mesa de

l’habitatge, Sr. Company. La mesa de l’habitatge que, sense

anar més lluny, dins aquest mes de novembre serà convocada.

I ho hem decidit fer a través de la mesa de l’habitatge perquè

és aquesta eina que entenem que pot ser més efectiva per cercar

solucions a la greu situació, perquè aquesta mesa de l’habitatge

està participada, té una amplíssima participació. No només hi

ha l’administració autonòmica, també hi ha les administracions

insulars, les administracions locals, el sector financer, el sector

sindical, el sector de colAlegis professionals i el sector de totes

aquelles organitzacions que donen suport i ajuden a colAlectius

necessitats. I és aquí, en el si d’aquesta mesa, on pretenem que

es faci la feina més important per fer front a la lluita contra els

desnonaments i contra la política d’habitatge errada fins ara. 

D’aquí, d’aquesta feina de la mesa, han de sortir fórmules

i propostes per combatre aquestes situacions. I d’aquí també

sortiran noves bases per a una millor gestió de la política

d’habitatge de futur, perquè també d’aquí poden sortir

propostes que millorin aquest text allà on estam treballant,

d’una futura llei d’habitatge. I allò que volem, per tant, és una

feina consensuada, però tan sols volem una feina consensuada

a nivell d’aquesta mesa d’habitatge que és molt important.

Entenem que hem de traslladar aquest consens i aquesta feina

a la resta de les illes. No és una feina i una solució que es

puguin prendre des d’un punt centralitzat. Les necessitats dels

ciutadans hi són a cada una de les illes, i com que hi ha

problemes a cada una de les illes, hem de procurar que a cada

una de les illes tinguem capacitat de fer front i d’ajudar a

aquestes persones que tenen aquest problema.

I ho farem recuperant un element que vostès a la passada

legislatura eliminaren. Recorda vostè, Sr. Company, que el seu

govern va suprimir les delegacions de l’IBAVI a Menorca i a

Eivissa?, ens proposam des de la conselleria recuperar oficines

d’atenció al ciutadà en matèria d’habitatge. Volem recuperar la

presència d’IBAVI a cada una de les illes, no tan sols a

Menorca i a Eivissa, també a Formentera en aquest cas, perquè

entenem que també mereix el seu propi tractament. I volem fer-

ho perquè a més recuperarem l’atenció directa d’IBAVI a cada

una de les illes per resoldre aquestes situacions, per ajudar les

persones que tenen necessitats i ho volem fer en colAlaboració

amb els consells insulars, perquè també són els que tenen

contacte directe amb cada un dels problemes de cada una de les

illes. I aquesta serà la feina que farem. Aquí colAlaborarem

també amb totes les entitats a l’illa de Mallorca i a Menorca,

Eivissa i Formentera ho farem també a través dels consells

insulars. I donarem resposta puntual a cada un dels problemes,

desnonaments, negociacions hipotecàries, ens asseurem amb les

entitats financeres. Tot això ho farem. 

De fet, Sr. Company, ja li explic que una de les propostes

de futur d’aquesta conselleria en matèria d’habitatge social,

passa per aconseguir posar a l’abast d’aquells més necessitats,

habitatges dignes, que siguin des del punt de vista econòmic

accessibles, perquè puguin fer front als lloguers que estaran

obligats a pagar. I això ho farem també amb més colAlaboració,

intentam fer-ho amb més colAlaboració, la colAlaboració de les

entitats financeres, que estam d’acord en què són responsables

directes segurament de moltes d’aquestes situacions. Però

precisament per això crec que és exigible per part d’aquesta

conselleria i per part del Govern, que aquestes mateixes entitats

colAlaborin a resoldre novament aquests greus problemes que

totes aquestes famílies tenen. I d’aquí, esperam que ens puguin

aportar un estoc d’habitatges que permetin a l’IBAVI treballar

per resoldre greus situacions, treballar per fer una política

d’habitatge social. Vostè ho ha dit, el pressupost no és

suficient. 

Vostè tenia segurament pressuposts que no li agradaven,

perquè li hauria agradat tenir més, i jo li confés que

m’agradaria tenir molt més del que tenc per fer política

d’habitatge social. I per això hem de cercar alternatives i hem

de cercar sistemes de combatre aquesta greu situació en matèria

d’habitatge que no necessàriament passin per un altíssim

pressupost de la conselleria, ni de la comunitat autònoma. I

aquí passa per la colAlaboració d’aquestes entitats, aquí passa

per la colAlaboració de tots aquells que poden ajudar a resoldre

aquest problema. Això, Sr. Company, és fer política social. La

política social en matèria d’habitatge, política de lluita contra

els desnonaments, no es fa en 100 dies Sr. Company. Es

comença a fer dins els primers dies i s’ha de seguir fent al llarg

de tota la legislatura. No s’ha de descansar, no s’ha de donar

descans a aquells que provoquen els problemes i les situacions

greus per a moltes famílies. Hem de seguir treballant i, Sr.

Company, ja li assegur que així ho farem al llarg d’aquests

quatre anys.

I també agaf el guant que vostè m’ha deixat damunt la taula

i, si està disposat a colAlaborar i a ajudar a resoldre la situació,

no li càpiga cap dubte que jo estic disposat a comptar amb

vostè també.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica el Sr.

Company, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Bé, Sr. Conseller, efectivament els

pressuposts són els que són i un ha de jugar amb el que té, a

tots ens va tocar. A mi em va tocar ballar amb una direcció

general allà on els deutes eren importants, on li vull recordar

perquè ho sàpiga em vaig trobar amb 120.887.692,48 euros

d’endeutament, la consellera que ara no és aquí, que era la

gerent d’IBAVI, quan va agafar IBAVI la va agafar amb
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48.046.154 euros d'endeutament i la va multiplicar per tres i

ens la va deixar en 120 milions, i això carrega lògicament

moltíssim el pressupost i després no et deixa fer segons què.

Però miri, política social, sense cap dubte, Sr. Conseller,

política social va ser allò que nosaltres vàrem fer. Tots els

habitatges d’IBAVI, tots els que estaven en lloguer, com vostè

sap, n’hi ha que estan destinades a lloguer o quan es

construeixen es destinen a lloguer i altres es destinen a la

venda, tot allò que estava a lloguer i allò que estava a la venda,

ho vàrem passar a lloguer i ho vàrem posar a disposició de la

gent. 200 habitatges l’any 2013 ja vàrem posar a disposició de

la gent amb un lloguer de 150 euros. Això ho va fer l’IBAVI.

Li vull recordar també que a l’anterior legislatura, la Sra.

Fina Santiago, que tampoc no és aquí en aquests moments, va

firmar amb el Sr. Carbonero un gran conveni de 20 habitatges.

Nosaltres el primer any en posàrem 200 i després vàrem seguir

incrementant-ho. I això és allò que vostè s’ha trobat. S’ha

trobat un sistema que funciona i crec que ha fet molt bé

mantenint-lo. Això que vostè me diu que hi ha hagut tres casos

que s'han pogut solucionar, no en ve gens de nou, nosaltres ens

hem topat aquests darrers tres o quatre anys amb aquestes

circumstàncies i també s’han resolt. Tant de bo ho haguéssim

pogut resoldre millor, destinat a habitatges, amb Sandra

Fernández, l’anterior consellera, també en vàrem destinar a

altres qüestions, com a l’Institut de la Dona, etc. És a dir, que

des d’IBAVI s’ha fet molta política social amb allò que se

podia. Per tant, en aquest aspecte segur que ens hi trobarem

defensant-ho.

Quant als bancs, jo vaig tenir un seguit de propostes amb les

bancs, el tema del SAREB també estava pendent d’acabar de

firmar. Vostè ha arribat, ho ha pogut firmar, s’ha fet a altres

comunitats autònomes d’Espanya. Per tant, no hi ha res a dir,

tot el contrari, massa bé. Però alerta que hi ha qualque banc que

allò que vol es posar habitatges a disposició i allò que vol és

que vostè els faci la feina bruta, la feina bruta de seleccionar-li

els seus clients. Ells no posen habitatges de vegades a

disposició de tots, no, no, a disposició dels seus clients. Bé, ho

dic perquè jo m’hi, si vol la meva experiència; alerta, perquè

només faltaria que encara des de la conselleria o des de

l’IBAVI se li hagi de fer la feina a determinats bancs.

Li he de dir també que, mirin, podem obrir moltes

d’oficines. Jo em vaig trobar amb una conselleria que tenia

moltes de..., idò moltes de matèries i que tenia potser algunes

oficines ja obertes en una de les matèries, per tant vaig poder

reduir altres oficines que hi havia, però tot per anar cap a una

eficiència. Jo tenia una oficina ja per a agricultura; evidentment

no en tenia una d’agricultura, una de medi ambient, una

d’habitatge, una de recursos hídrics, etc., sinó que el que feia

era acaramullar. Si vostè diu que ara ho vol fer a través dels

consells insulars em pareix perfecte, però no es tracta tant

d’obrir moltes oficines sinó de saber què hem de fer, conseller,

que és el que vostè vol fer, i això es fa fent normativa, com

vostè ha dit, amb una llei d’habitatge, que jo me’n vaig trobar

una, que s’havia duit a aquest parlament, de feta per part del

PSOE; no ens va agradar i nosaltres vàrem començar a fer-ne

una altra que s’haurà trobat també allà i que supòs que no els

agradarà ara a vostès i que la tornarem posar damunt la taula,

però, bé, a veure si n’arribam a posar una damunt la taula i ens

podem entendre.

Per tant això d’obrir més llocs per atendre la gent està bé,

no hi ha res a dir, que si vostè té doblers les pugui obrir, o si les

paga el consell insular, però allò important aquí és veure què

faran, i el que jo li agrairia, conseller, és que em digui quin

timing té, és a dir, quan tendrem això en marxa; perquè no vaig

ser jo que vaig firmar el pacte, ni cap del Partit Popular, que va

firmar aquell pacte que deia que era urgentíssim i que la

primera mesura que prendrien seria aquesta, pràcticament, la de

lluitar contra el pla de xoc..., la de lluitar, vull dir, contra els

desnonaments; varen ser vostès que varen escriure, juntament

amb Podemos, que és l’únic que no està dins el Govern, que

varen escriure que les propostes es prioritzaran i

calendaritzaran en els primers cent dies de govern, i no ho han

fet. És a dir, jo el que li reclam en certa manera és com ho

tenen, sense ànim també... Jo ho sé, que un pla no es fa en un

dia ni en dos, però és que ho han estat venent tots els partits

polítics, ho han estat venent durant tota la campanya electoral,

també. Jo algun partit polític que no té experiència de govern

em pareix bé, però vostès en tenen, d’experiència de govern,

vostès no arriben aquí verges, ja ho saben, el que s’ha de fer i

com s’han de fer les coses, més o manco, i per tant això també

els dóna un avantatge.

Per tant jo li dic, miri, amb la mesa, amb la mesa, per

exemple, d’habitatge, em pareix molt bé. Ja sap que jo la vaig

convocar molt poc, aqueixa mesa d’habitatge, però em vaig

veure amb tots els integrants de forma regular. La forma en què

vostè ho faci, conseller, a mi en certa manera m’és igual, allò

important és que s’acabi reunint amb tota la gent afectada a

nivell de societat civil i que pugui aconseguir uns consensos

importants si vol dur endavant una política d’habitatge. Però

aquí no estam parlant de la Llei d’habitatge, aquí del que estam

parlant és de desnonaments, que pot ser una part important dins

la Llei d’habitatge, i jo crec que..., li ho torn a dir, a nosaltres,

tret que ens dugui cap a Veneçuela, a nosaltres ens trobarà; si

ens du cap a Veneçuela, conseller, no ens hi trobarem, trobam

que hi ha altres models a aplicar dins el nostre entorn molt més

adients, i per tant no hi el perquè haver d’anar a cercar

coverbos de coses que no funcionen a altres bandes.

Moltes gràcies, conseller.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. En torn de contrarèplica, el

Sr. Boned, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, clarament, el pla i

programa té tres potes i ja li dic que la proposta i el compromís

són molt clars, i està enllestit, no se li ha de donar més voltes.

Fer front al problema, s’hi ha fet front de manera immediata, no

als cent, sinó a la setmana ja teníem resolt algun tema, i la

calendarització també li puc dir quina és. Vull dir que hi ha tres

grans objectius en matèria de lluita contra els desnonaments
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que van lligats a la política d’habitatge; primer li he dit

convocar la Mesa de l’habitatge, això ho farem dins aquest mes

de novembre 2015; segon, anunciar un pla de lloguers socials,

això es farà dins aquest mateix 2015; i, tercer, buscar fórmules

a través de normativa de lluitar i gestionar correctament l’àrea

d’habitatge en aquestes illes, i això es farà dins el primer

període parlamentari de 2016. La llei en què estam treballant

estarà enllestida i de manera immediata, només entrar el 2016,

es registrarà d’entrada perquè passi a tràmit parlamentari.

Per tant proposta del pla molt clarament, fer front al

problema immediat; segona, establir un pla de lloguers socials

perquè ens permeti fer una previsió de situacions, de

problemàtiques de futur; i, tercera, una nova llei que reguli tota

aquesta àrea d’habitatge i que permeti evitar-nos alguns dels

problemes que ara són pràcticament insalvables. Aquest és el

pla; per tant, calendaritzat perfectament. 

Però vostè em deia..., a més, què pensàvem fer, em parlava

de situacions de la passada legislatura. Jo crec que moltes

d’elles no són exactament com vostè les ha apuntat aquí, però

jo tant no hi entraré. Miri, vostè anunciava que varen fer una

correcta política d’habitatge social a través de l’IBAVI la

passada legislatura, que es preocuparen pel problema, que

varen fer el que varen poder amb el pressupost que tenien, però

jo només li posaré un exemple, que a vegades no sempre ha

estat així i jo li diré per què no estat així: quan arribàrem ens

trobàrem buits, buits, sense adjudicar, 240 habitatges en

aquesta comunitat autònoma, a l’IBAVI, 240 habitatges quan

hi ha greus necessitats de moltes famílies són molts

d’habitatges. Jo estic d’acord que segurament era en unes

condicions que no eren accessibles per a determinats

colAlectius, però aquí hi havia la seva feina, Sr. Conseller,

buscar fórmules per modificar els criteris que s’aplicaven

perquè aquests habitatges no quedassin allí buits, no fóssim un

banc més que té habitatges sense posar a disposició de ningú,

i buscar fórmules per fer-los accessibles a aquelles famílies que

els necessiten, i això convendrà amb mi que no es va fer perquè

això era la realitat.

Però no només això. En els plans d’habitatge vostès en

aquest darrer exercici deixaren perdre, per dir-ho d’alguna

manera, perquè no els utilitzaren, de tot el que els arriba del

fons d’habitatge de l’Estat, més de 2 milions d’euros, més de 2

milions d’euros. No, no, no, vostès els han deixat sense joc,

vostès els deixaren..., vostè en disposava i no els va fer

efectius. Per tant és un problema que també té i que no ens diu

que hagués estat tan, tan, tan correcta la gestió que vostès feien.

I en una cosa sí coincidesc amb vostè: no tenc la més

mínima intenció com a conseller que SAREB ens utilitzi per

buscar el seu benefici, ni les entitats financeres tampoc,

tampoc. Nosaltres amb cap entitat financera no ens assegut a

parlar dels seus clients, mai, mai. Nosaltres quan ens hem

assegut amb les entitats parlam de ciutadans amb problemes i

amb necessitats, i no condicionarem cap de les aportacions que

es puguin fer per part d’aquestes entitats al Govern a clients de

cada una d’aqueixes entitats, no ho farem. Nosaltres el que

volem és tenir capacitat de fer front a situacions, a problemes,

i el que tinguem volem utilitzar-ho lliurement, això també li ho

dic. I el SAREB..., el que ens feren arribar és que no s’havia

contactat des de la comunitat autònoma amb ells, que no

s’havia fet, que per primera vegada, quan nosaltres els

demanàrem la necessitat d’asseure’ns a parlar, era la primera

vegada que des de les Illes Balears se’ls reclamava o se’ls

demanava aqueixa opció.

Miri, pretenem nosaltres, Sr. Conseller, que realment facem

mesures..., ai, perdó, exconseller, Sr. Diputat...

(Remor de veus)

Té tota la raó, té tota la raó; no fa gaire teníem els papers

canviats, per tant no és tan estrany. Però, miri, vostè em parlava

també d’un fet, vostè em deia que havien buscat solucions reals

i havien aportat solucions a través d’empreses públiques a

situacions de desnonament. Jo li diré una cosa: crec que en

aquest tema van equivocats o anaven equivocats; el que feren

a través d’empreses públiques va ser complicar la vida a

alguns, li record que algunes empreses públiques acomiadaren

empleats de cada una d’elles. Aquests acomiadaments..., sí, Sr.

Company, aquests acomiadaments, si són per exemple, com va

passar amb Serveis Ferroviaris, 24 acomiadaments, són 24

famílies que queden al carrer, 24 famílies que tenen greus

problemes per poder fer front a qüestions tan bàsiques com

pagar la mensualitat que els toca de la hipoteca o del lloguer

que tenguin dels seus habitatges. Això no és fer política

d’habitatge a través de les empreses, més bé tot el contrari, el

mateix va passar amb ports i el mateix va passar, ja en l’àmbit

de govern i no d’empreses, amb aquelles 3.000 persones que

quedaren al carrer acomiadades pel Govern al qual vostè

participava.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, hauria d’anar acabant. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President, acab. Per tant, la situació de

dificultat té una..., és resultat d’alguna cosa i en aquest cas el

resultat de polítiques que practicava el seu govern. Vostè segur

que intentava, bonament, fer-ho tant bé com podia, jo li

asseguro que nosaltres intentarem i posarem tota la nostra feina

a millorar encara la feina que vostè hagués pogut fer enfront

d’aquesta conselleria amb l’únic objectiu de resoldre situacions

conflictives, amb l’únic objectiu d’ajudar els ciutadans

d’aquestes illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. 

III. Moció RGE núm. 8233/15, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de

discapacitat, derivada del debat de la InterpelAlació RGE

núm. 4561/15.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al

debat i a la votació de la Moció RGE núm. 8233/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de

discapacitat, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.

4561/15.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508233
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Per part  del Grup Parlamentari Popular i per defensar la

moció per un temps de deu minuts, la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Como bien se ha dicho esta

moción surge a raíz de la interpelación que debatimos hace dos

semanas en este mismo pleno, una moción que presenta el

Partido Popular con dos puntos muy concretos, el primero de

ellos es la creación de un itinerario vital y unificado para

personas con discapacidad coordinado desde una única

administración de forma que se garantice el desarrollo

continuado de la persona a través de los diferentes servicios.

Desde el momento en que a una persona, tenga la edad que

tenga, se le detecta algún tipo de discapacidad o algún tipo de

trastorno o por la razón que sea es una persona que es valorada

con un certificado de discapacidad...,  nuestra intención con

esta propuesta es que esta persona se pueda dirigir a una única

administración y tener un profesional de referencia que le

acompañe durante todo su proceso vital, es decir, establecer

una especie de ventanilla única que pueda coordinar los

diferentes servicios y recursos destinados a las personas con

discapacidad. 

Esto no significa que sea la misma administración quien

tenga la competencia de gestionar todos estos recursos que se

ponen a disposición de las personas con discapacidad, sino que

una única administración pueda coordinar esos recursos en

relación con la persona afectada independientemente de que

esos recursos estén en otra administración o estén en otra área,

es decir, lo que pretendemos es facilitar la vida al ciudadano.

Si ya muchas veces es muy difícil para un ciudadano tener

que relacionarse con la administración, pues... pongamos el

ejemplo de una familia que tiene un hijo, por ejemplo con

alguna discapacidad, el tener que ir de administración en

administración, de área en área para intentar resolver los

trámites a los que tiene que enfrentarse para poder conseguir

determinados servicios para su hijo...

Nosotros lo que proponemos es crear un itinerario que sea

coordinado por una única administración, de forma que con

este ejemplo la familia pueda dirigirse a una única

administración, tener un profesional de referencia que pueda

hacer cosas como tramitar desde la escolarización en los

centros especiales de educación que dependen de la conselleria

y aunque estén concertados, que puedan también por ejemplo

establecer el paso, que ya lo discutimos en la interpelación y ya

se puso de manifiesto que es un problema a resolver, el paso

entre la etapa escolar a servicios sociales a ocupar una plaza en

un centro de día, en un centro ocupacional, también a poder

gestionar diferentes derivaciones a los servicios de salud y,

como digo, en definitiva, poder coordinar, poder tener un único

referente y que no sea la familia, que no sea la persona con

discapacidad la que tenga que ir paseándose por todas las

administraciones, sino intentar facilitarles al máximo la vida

porque ya es bastante complicada la situación en la que se

encuentra.

En este sentido creemos que también tener este itinerario

vital unificado nos va a permitir poder planificar cuáles son las

necesidades que van a tener cada una de esas personas y de esta

manera si tenemos planificadas estas necesidades vamos a

poder preveer con antelación cuáles son los recursos, cuáles

son los servicios, cuáles son las plazas necesarias que se

tendrán que ir cubriendo a lo largo de los años y en ese sentido

también entra en relación el segundo punto de esta moción que

solicita establecer un modelo que garantice la creación anual de

nuevas plazas para personas con discapacidad en todas las islas

con el objetivo de alcanzar el cien por cien de la demanda. Es

decir, establecer un modelo que pueda garantizar que todas esas

personas que necesiten esa plaza, que necesiten este recurso

puedan tenerlo disponible. 

Sabemos que no es algo fácil, que no será de la noche a la

mañana, que todavía a pesar de que se han incrementado

nuevas plazas en la pasada legislatura, todavía son necesarias

más plazas, no solamente en el ámbito de servicios sociales

sino en el ámbito también escolar, centros de educación

especial, no todas las islas tienen los mismos recursos y es

cierto que los consells insulares están gestionando las plazas

para personas con discapacidad en el ámbito de servicios

sociales, pero no es menos cierto que el Govern en este caso

sigue teniendo las competencias de la planificación general y

además debe garantizar el equilibrio territorial y la cohesión

territorial para que todas las personas puedan tener los mismos

derechos en las islas.

Lo que pedimos es establecer este modelo que poco a poco

vaya garantizando que lleguemos a la cobertura del cien por

cien de la demanda, un modelo que evidentemente debe tener

la participación no solamente de los consejos insulares, sino

también del tercer sector que es quien gestiona la mayoría de

los servicios, en este caso de... tanto a nivel escolar en muchos

casos como a nivel de servicios sociales, pero en definitiva,

creemos que debe ser el Govern quien pueda establecer este

modelo para que las personas con discapacidad tengan todas

sus necesidades cubiertas.

Y, vuelvo a repetir, no les pedimos que lo hagan de la

noche a la mañana, no es una propuesta que les pida que para

el 2016 se cubra el cien por cien de la demanda que ojalá

pudiese ser y a todos nos gustaría, pero somos conscientes de

cuál es la situación presupuestaria todavía a día de hoy y sí que

es necesario seguir haciendo esfuerzos en este sentido, pero

sobre todo también es necesario ir hacia modelos que

garanticen realmente la correcta cobertura de todos los

servicios y de todas las necesidades que puedan tener todas

estas personas.

Estas son las dos propuestas que presenta el Partido Popular

dentro de esta moción. Se ha presentado una enmienda por

parte del grupo MÉS para la supresión del punto 2, algo que no

entendemos, porque consideramos que..., no vemos qué

objeción puede tener el establecer este modelo que como ya

digo no compromete ningún tipo de presupuesto concreto ni

compromete ningún tipo de plaza, sino simplemente ponernos

a trabajar entre todos para conseguir esta cobertura del cien por

cien de las plazas y evidentemente esta enmienda ya les

anticipo que no la realizaremos y esperamos que se puedan

plantear aprobar los puntos de la moción tal y como están.

Muchas gracias.
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca per

defensar l’esmena RGE núm. 8375/15 i fixar la posició. Té la

paraula la diputada Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Bon dia a tothom. Sra. Fernández, vostè ens du aquí avui els

punts 32 i 41 del programa del Partit Popular a les Illes

Balears, està bé que vulguin fer partícips de la feina de reflexió

sobre els problemes que tenen les persones amb discapacitat, ja

li avanç que al primer punt li donarem suport, tot i que pensam

que és un punt que ja és a la Llei de serveis socials de 2009 i

ara li explicaré per què i al segon punt entenem que

l’argumentació que va fer la consellera fa dues setmanes és

vàlida, el Govern no hi té competències i per això votaríem que

no en cas que vostè no accepti la nostra esmena. En qualsevol

cas, també li explicarem el motiu que nosaltres hem considerat

a l’hora de presentar l’esmena.

Pel que fa al primer punt, entenem que l’article 2.4 de la

Llei de seguretat social, si vostè ho té a mà, ja preveu que els

serveis socials han d’assegurar el dret de les persones a viure

dignament durant totes les etapes de la seva vida mitjançant la

cobertura de les seves necessitats bàsiques i socials en el marc

de la justícia social, l’equitat, la cohesió territorial i el benestar

de les persones. Entenem que això és precisament un itinerari

vital que no només han de necessitar les persones

discapacitades, sinó totes les persones, però bé, entenem que es

pugui desenvolupar i tot això ho hem de fer de manera

coordinada, que és el que vostès demanen. 

En qualsevol cas, també entenem que... bé, ens sobta una

mica que presentin aquesta iniciativa perquè han tengut vostès

quatre anys per desplegar la llei de 2009, per crear aquest

itinerari vital i no ho han fet sinó que, a més, han anat derogant

la cartera de serveis, segurament han vist que s’equivocaven

perquè, precisament, en el seu programa, en el punt 56,

preveuen la implantació de la cartera de serveis. Esperem que

si vostès haguessin estat governant ara ho haguessin fet.

En el marc d’aquesta llei de serveis socials que li

comentava, nosaltres consideram que no només és just sinó

també necessari que les administracions estableixin itineraris

vitals o itineraris de continuïtat durant el cicle vital de totes les

persones i, per descomptat, de les persones amb discapacitats.

No només és necessari sinó que també entenem que és més

eficient i que suposaria aprofitar els recursos. La qüestió, en

qualsevol cas, és qui ho ha de fer, això. Nosaltres entenem que

aquest itinerari s’ha d’establir a partir del moment que es

detecta la discapacitat, hauria de ser flexible i, a més, hauria de

comptar amb totes les conselleries que ara mateix tenen

competències en aquest àmbit i per descomptat amb totes les

administracions. 

Per tot això, consideram que hauria de ser el Govern que ho

lideràs per molts de motius. Com vostè sap el Govern té

competència en matèria d’atenció primerenca, la valoració de

la discapacitat i també en matèria de salut, educació i treball.

Per tant, entenem que el Govern pot liderar i ha de liderar

aquesta proposta. 

Pel que fa al segon punt, entenem que el Govern no hi té

competències. La consellera ja ho va explicar, però bé, en

qualsevol cas, els fets són els fets, el 2001 es varen transferir

les competències als consells insulars, aquesta llei de

transferència preveia que cada any el Govern i els consells

havien d’establir una comissió per acordar el creixement de les

places, com vostè sap, aquest sistema va ser vigent fins el 2014

perquè vostès, el Partit Popular, quan governaven així ho varen

decidir amb la Llei de finançament, és a dir, a partir d’ara, de

2015, amb aquesta llei de finançament aquesta competència

està transferida als consells insulars totalment i els consells

insulars financen directament aquestes competències. Això vol

dir que els consells reben un finançament i són els consells que

decideixen com distribueixen aquests diners. Això li va

explicar molt gràficament, molt textualment la consellera Fina

Santiago, els consells poden decidir si destinen aquests doblers

a carreteres o als serveis socials o a l’atenció a les persones

amb discapacitat. És una qüestió de prioritat i també de qui

governa.

Vostè ara presenta una proposta precisament a la inversa del

que vostè mateixa va negociar com a consellera o va defensar

en aquest parlament, després de llegir, cosa que he fet, les seves

intervencions. En primer lloc, el que proposa és que el Govern

realment tuteli els consells insulars perquè els consells insulars

dediquin aquest finançament que reben del Govern perquè el

dediquin a les persones amb discapacitats. És això el que vostè

em diu. Per què ara i no quan ho varen decidir vostès? Hagués

estat molt senzill que la Llei de finançament preveiés una

clàusula o un mecanisme per garantir que aquests diners anaven

a l’atenció de les persones amb discapacitats. No ho varen fer.

Pot ser està admetent vostè que es va equivocar? Idò,

benvinguda, en qualsevol cas, és una proposta que fa vostè que

és precisament contradictòria amb el primer punt.

És a dir, vostè proposa un sistema, un model de doble

negociació per part de les entitats, és a dir, en el primer punt el

que volia era simplificar que les entitats anassin a distintes

institucions i que es creàs una finestreta única, que per cert no

m’agrada gens aquest terme quan parlam d’entitats socials, i ara

ens diu que no, que les entitats han d’anar al Govern i també als

consells insulars. Bé, en qualsevol cas li agrairia que

s’aclareixi, si té una proposta més coherent torni a fer-la i

nosaltres l’escoltarem amb atenció. Mantenim, per tant, aquesta

esmena perquè consideram que, com li he explicat, el Govern

no hi té competències. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, intervenció dels grups que no han presentat

esmenes per fixar posicions. Té la paraula la Sra. Marta

Maicas, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per garantir el

desenvolupament de les persones amb discapacitats diverses,
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integrar-les tant a l’àmbit social com laboral, s’han d’establir

des de les administracions una sèrie de polítiques que cobreixin

aquests requisits. La coordinació de les diferents institucions,

serveis socials, serveis de salut, educació, treball, a més

d’entitats i empreses públiques, es fa imprescindible per

aconseguir aquest objectiu, això requereix d’una gran

coordinació i gestió d’una cartera de serveis, que és inexistent

ara mateix. 

Avui en dia les competències en matèria de discapacitat la

tenen els consells. Els consells insulars treballen principalment

amb entitats i associacions no lucratives que s’han format per

donar resposta a aquelles necessitats que no eren ateses per les

nostres institucions. Des d’aquí vull agrair aquestes iniciatives

i la gran tasca social que fan. 

Aquestes entitats depenen en gran mesura del finançament

que reben dels consells, tenint en compte les funcions socials

que fan aquest finançament és indiscutiblement justificable,

però alerta, la bona gestió d’aquest finançament ha d’anar

acompanyada d’una figura, la Llei 4/2009, d’11 de juny, de

serveis socials de les Illes Balears, en el seu article 103, fa

referència al personal d’inspecció, càrrec que no és ocupat per

ningú. Això és molt greu, i és greu perquè les funcions

d’aquesta figura són diverses, la de garantir els drets de les

persones usuàries dels serveis socials, assegurar la qualitat de

les prestacions mitjançant la verificació del compliment de les

condicions funcionals i materials i de les activitats de les

entitats dels serveis i dels establiments dels serveis socials, així

com del compliment de la normativa en matèria d’accessibilitat

i de supressió de barreres arquitectòniques dins l’àmbit de les

competències dels departaments respectius. També tenen la

funció de supervisar i de garantir la finalitat i l’adequada

utilització dels fons públics concedits a les persones físiques o

jurídiques i a les entitats públiques o privades que actuen en

l’àmbit dels serveis socials. 

Així mateix, el personal d’inspecció ha d’assumir amb

criteris d’oportunitat altres funcions com és la d’assessorar i

informar a les entitats, a les persones usuàries dels serveis

socials i a les persones que les representen legalment sobre els

seus drets i deures; també colAlaborar amb els òrgans i les

entitats competents en matèria de serveis socials dels diferents

àmbits territorials mitjançant l’elaboració d’informes o

l’aportació de dades per tal de millorar la regulació, la

planificació o la gestió dels serveis socials. També acabar amb

el clientelisme és una de les seves funcions.

És inacceptable l’absència d’aquesta figura d’inspector que

garanteix el bon funcionament dels serveis i pensam que

hauríem de començar per aquí. 

Dins de l’àmbit social les competències que els consells

tenen en matèria de discapacitat van dirigides, la majoria, a les

persones amb capacitat diverses, però no hi ha cap programa de

protecció de la cura familiar. Això ens han fet arribar algunes

associacions. 

Des d’aquí reclamam la creació d’una política de

dependència per donar suport a les famílies a més del dret a

l’assistència personal per assolir una autonomia i una

independència amb l’objectiu d’abordar la immersió social

mitjançant programes de transició a la vida independent. 

A l’àmbit de l’educació dissenyar una sèrie de mesures

perquè garanteixin una atenció primerenca i una educació

inclusiva en tots els nivells educatius, des d’infantil a la

postobligatòria, i també en l’educació no reglada com els

tallers. Es fa necessari per assolir els objectius de màxima

inclusió social i independència. 

La coordinació en els diferents àmbits de salut, serveis

socials i educació ha de ser mecanitzada per a una bona

atenció. Com a mestra, vaig trobar a faltar la manca de

coordinació dels diferents serveis existents, amb la quantitat de

casos als quals s’enfronta un professor avui en dia es fa molt,

molt difícil la seva tasca fent-se a vegades impossible atendre

el seu alumnat d’una manera adequada, provocant-li una

ansietat i un estrès innecessaris.

A l’àmbit de la salut racionalitzar, desburocratitzar i

humanitzar procediments en el moment en què és diagnosticada

la persona amb discapacitat, és una de les reclamacions de les

famílies, a més de la creació de sistemes integrals

d’acompanyament i de suport sociosanitari en tots els casos.

Vull fer visible aquí la necessitat que té Eivissa i Formentera

d’un centre específic d’atenció, tal com ja hi ha a Menorca i a

Mallorca. Un centre que podria estar ubicat a l’antic edifici de

Can Misses i que vull reivindicar aquí mateix. Redistribuir els

recursos és voluntat política.

Per acabar, l’àmbit laboral forma part important d’aquest

itinerari vital, amb l’objectiu, com ja he dit, d’una completa

integració social, la colAlaboració de les empreses i el

compliment d’aquestes per tenir en la seva plantilla un 2% de

personal amb discapacitat hauria de ser prioritari en aquesta

matèria. El compliment de la llei afavoriria enormement aquest

colAlectiu. No podem oblidar-nos de l’àmbit cultural, on l’oci

és part vital d’aquest itinerari, un pla de foment d’activitats

d’oci en totes les seves versions culturals, esportives, o

d’esbarjo.

Les persones amb discapacitats diverses representen el 10%

de la població del país. Aquest percentatge augmentaria si a

aquestes dades afegim les persones afectades indirectament per

la discapacitat, familiars, cuidadors, professionals, etc., arribant

al voltant del 16% de persones afectades. Per justícia social, es

garantirà un percentatge del 10% en lloc de representativitat.

Atès que la discriminació es troba profundament arrelada en les

pràctiques organitzatives i en les actituds quotidianes,

l’aplicació gradualista de la discriminació positiva només

aconseguirà resultats a llarg termini. Les quotes, en canvi,

constitueixen un sistema eficaç per afavorir l’accés de les

persones amb capacitats diverses als centres de poder a curt

termini. Es pot esperar que la presència de les persones amb

capacitats diverses en la presa de decisions, redundi en

polítiques públiques diferents, atès que una persona d’aquestes

característiques estarà més inclinada per representar els

interessos del colAlectiu en el seu conjunt.

Disposar d’una quota del 10% en càrrecs partidaris i

electius per a les persones amb capacitats diverses, un fet

fonamental i pioner en la forma de fer govern al nostre país, el
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que comportaria dotar-nos de poder per prendre les nostres

pròpies decisions, fer que es compleixi la Declaració dels Drets

Humans per a les persones amb discapacitat i deixar d’una

vegada per totes de ser invisibles per a la resta de la societat,

però aquesta vegada batallam des de dins. Procedir en

conseqüència serà un acte inclusiu i de justícia. 

La situació de crisi i democràtica que viu el nostre país,

exigeix propostes diferents, no podem esperar que els mateixos

que ens han ficat en la crisi ens en treguin i tampoc no podem

apelAlar les vies tradicionals, a través de les quals la classe

política no ha estat capaç de guanyar la ilAlusió i la confiança de

la gent. Les persones amb capacitats diverses i les seves

famílies, són uns dels colAlectius més afectats per la crisi

econòmica i democràtica. Les polítiques d’austeritat vulneren

drets fonamentals i condemnem un colAlectiu tradicionalment

ja marginat a la misèria i a l’exclusió.

A Podem aspirem a canvis estructurals que eliminin

l’immens greuge comparatiu cap a les persones amb

discapacitat. Defensem una igualtat d’oportunitats reals, que no

passa per mesures incompletes i cosmètiques, sinó per passes

de gegants que suposaran una veritable revolució social,

econòmica i de drets. 

És per això que donarem suport al punt 1 d’aquesta moció,

però no al punt 2 per considerar que és competència dels

consells i no del Govern.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per fixar posició 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.

Estarem d’acord que una persona a qui se li detecta una

discapacitat té un problema, té un problema en concret amb

l’administració, perquè les administracions tenen l’obligació de

promoure la igualtat d’oportunitats perquè les persones amb

discapacitat tenguin les mateixes possibilitats d’accés als

serveis públics que la resta de ciutadans i les mateixes

oportunitats a la vida. Cada una en funció de la seva capacitat.

S’han de posar recursos humans i equipaments per tenir els

suports necessaris. El que no es pot posar en cap cas són traves,

i en molts de casos hi ha més barreres que accessibilitat.

La consellera de Serveis Socials facilitava dades fa dues

setmanes. Parlava de 50.264 persones amb una discapacitat

reconeguda, de les quals devers 20.000 eren majors de 65 anys

i unes 30.200 amb discapacitats físiques, trastorns mentals o

discapacitat psíquica, auditiva o visual, 50.000 persones a

Balears i les seves famílies. Quan parlam d’una discapacitat el

prioritari, el més important és o ha de ser, primer, un servei

eficaç de detecció, i segon, facilitar les coses. El que no pot ser

és que anem canviant cada pot temps els protocols d’actuació

o els barems a l’hora de fer els reconeixements. 

El que no pot ser és que segons l’Estatut d’Autonomia, la

competència en discapacitats, en dependència sigui del Govern

balear, però a la pràctica qui decideix crear o no més places

siguin els consells insulars. Li confés que no sabem ben bé si

hem de votar a favor del punt 2 de la seva moció, perquè

demana al Govern que garanteixi noves places per a persones

amb discapacitat, quan qui les crea són els consells, perquè així

es va determinar la passada legislatura. Llavors, el que podem

demanar al Govern és que hi hagi una partida econòmica al

respecte o bé que de qualque manera es garanteixi que dels

doblers que el Govern envia als consells insulars, es destini una

partida específica a la creació de noves places. Si és així, en

podem parlar. En tot cas ens hi abstendríem perquè puguin ser

els consells els que decideixin segons els estudis i les

necessitats. 

Està bé que el servei de dependència estiguin vinculats als

consells insulars i als ajuntaments, perquè són les

administracions més properes als ciutadans, però no és així com

ho contempla l’Estatut. I saben què? Que al final tota aquesta

indefinició va en detriment de l’afectat. La discapacitat no

radica en el problema de la persona, sinó en les barreres amb

què es troba per viure. I a vegades pareix que des de les

administracions amplien la barrera en lloc de llevar-la. I sí,

s’han de crear noves places, tant de bo arribant a cobrir el cent

per cent de la demanda.

Pel que fa al punt 1 estam d’acord que és necessari un

itinerari vital i unificat, coordinat des d’una sola administració.

Però no deu ser massa fàcil perquè això fa estona que s’hauria

d’haver contemplat. La principal tasca de les administracions

envers la discapacitat és posar a disposició de les entitats els

pressuposts necessaris i assegurar la continuïtat de l’atenció,

sigui quin sigui el cas i en funció de les seves necessitats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té la

paraula la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Davant la moció

que presenta avui el Grup Popular en relació amb les polítiques

en matèria de discapacitat, MÉS per Menorca votarà a favor del

primer punt, mentre que pel que fa al segon punt votarem en

contra i ens unim a l’esmena de MÉS per Mallorca d’eliminar-

la.

El vot favorable per al primer punt és per una banda pel que

s’estableix en el marc jurídic i de garantia de drets per la

inclusió, promoció de l’autonomia personal, vida independent,

qualitat de vida, participació i ple desenvolupament de les

persones amb discapacitat en el conjunt del seu itinerari vital en

tots els àmbits, ocupació, educació, salut, serveis socials,

accessibilitat, etc. I nivells territorials, internacional, europeu,

estatal, autonòmic.
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Les referències prioritàries més recents, convenció sobre els

drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides,

Llei 51/2003, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i

accessibilitat universal de les persones amb discapacitat,

condueixen a l’afirmació que els diversos sistemes de protecció

social, entesos com a generadors de condicions per la igualtat

efectiva i real, i mesures d’acció positiva per a participació,

autonomia personal i qualitat de vida, són instruments bàsics

per garantir a les persones amb discapacitat l’efectiu exercici,

gaudi i accés a tots els seus drets. D’aquesta forma l’adequada

configuració i desplegament dels sistemes en tots els seus

àmbits suposen el desenvolupament d’autèntiques condicions

per a la igualtat per a les persones amb discapacitat i les seves

famílies.

D’altra banda, en el marc teòric i científic, les noves

concepcions sobre la forma d’entendre la discapacitat,

classificació internacional del funcionament de la discapacitat

i de la salut, el que s’anomena CIF 2001 de l’OMS, així com el

model social i el model de la diversitat que recull la convenció

sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions

Unides, plantegen canvis profunds en la manera de

conceptualitzar la discapacitat en la visió i les actituds de la

societat davant d’ella, i en particular en l’orientació de les

polítiques i actuacions a desenvolupar pels poders públics, com

a responsables d’establir les condicions necessàries per fer

efectiva la seva igualtat d’oportunitats i eliminar aquelles altres

que l’impedeixen o dificulten. 

A més de la necessària transformació dels entorns cap a la

seva efectiva accessibilitat i la transformació de la societat en

una cultura d’igualtat, s’ha de treballar en profunditat sobre les

condicions i els enfocaments dels sistemes, perquè aquests,

prenent com a centre les persones, ofereixin suports adequats

i suficients per aconseguir el màxim apoderament, que

desenvolupin al màxim totes les seves capacitats i exerceixin el

seu dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat. 

Per què votarem no al segon punt? La transferència de les

places per a persones amb discapacitat es va fer efectiva l’any

2001 amb la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de

competències als consells insulars en matèria de serveis socials

i seguretat social. Hi havia un article que establia que cada any

el Govern i els consells establirien una comissió per acordar el

creixement de places per a persones amb discapacitat, com així

es va fer fins a l’any 2014; actualment, amb la Llei 3/2014, de

17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells

insulars, aquesta competència es finançarà directament pels

consells. 

El Govern de les Illes Balears ha de facilitar als consells

insulars, mitjançant els convenis corresponents, recursos

econòmics per a l’efectiva millora de la prestació dels serveis

socials quant a la creació i la concertació de noves places de

centres de dia i residències per a persones majors i

discapacitats. Pel que fa a les inversions, aquestes s’han

d’efectuar de conformitat amb la planificació realitzada, i la

periodificació de les aportacions i les condicions de l’execució

s’han de concretar en el corresponent conveni de colAlaboració.

Des de MÉS per Menorca estem segurs que aquests consells

insulars sabran gestionar els 32 milions d’euros que rebran i els

distribuiran oportunament per prioritzar aquelles accions

necessàries per a cada illa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per fixar posicions del Grup Parlamentari Mixt.

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Ciudadanos apoyará los puntos de

esta moción. Las personas con discapacidad constituyen un

sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común

que en mayor o menor medida precisan de garantías

suplementarias, es decir, de una atención específica para poder

vivir con plenitud de derechos y para participar en igualdad de

condiciones que el resto de los ciudadanos en la vida

económica, social y cultural del país. La Constitución

Española, en su artículo 14, reconoce la igualdad entre las

personas sin que pueda prevalecer discriminación alguna. A su

vez en el artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes

públicos promover las condiciones para que la igualdad de las

personas sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que

impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación

en la vida política, cultural y social. 

Así pues, la atención a este colectivo de población se

convierte en un reto ineludible para los poderes públicos, al ser

esta atención el vehículo que poseerán las personas con

discapacidad para poder obtener sus derechos constitucionales

que les corresponden como ciudadanos; una atención que

requiere un marco estable de recursos i servicios; una atención

personalizada y coordinada entre todas las administraciones

para facilitar a las familias el acceso a los diferentes servicios;

una atención sostenida en el tiempo y adaptada al actual

modelo de nuestra sociedad, donde en las familias trabajan

ambos cónyuges; una atención que cubra las diferentes

necesidades de cada persona a lo largo de toda su vida,

teniendo como objetivo la promoción de la autonomía personal

y la igualdad de oportunidades para la consecución de un

proyecto de vida.

Así pues estamos de acuerdo en el punto 1 de la moción,

que insta al Govern, a los poderes públicos, a garantizar el

desarrollo continuado de la persona con discapacidad a través

de los diferentes servicios, mediante la creación de un itinerario

vital, personalizado, unificado, y que sea coordinado desde una

única administración. 

En cuanto al punto 2, desde Ciudadanos creemos que la

partida presupuestaria de 2016 destinada a discapacidad

debería ser lo suficientemente importante para que ningún

solicitante quedara desatendido. En la nueva estructura de

coordinación entre Govern y consells que está en el Estatuto y

que seguramente se aprobará dentro de poco la Comissió

General dels consells insulars, es aquí donde debe existir un

diálogo serio y responsable sobre las partidas sociales que han

de quedar blindadas para que no se destinen a otras cosas. Es

el Govern quien tiene que liderar esta petición de blindaje de

esas partidas a los consells. El perjuicio diario sobre estas
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personas que están en lista de espera y sus familias es

demasiado elevado como para no priorizar la inversión en este

sector. Así pues estamos de acuerdo con el punto 2 de la

moción que insta al Govern a establecer unas políticas y un

modelo que garanticen la creación anual de nuevas plazas en

todas las islas con el objetivo de avanzar hacia el cien por cien

de la cobertura de la demanda, pues suponemos que es el

Govern quien tiene que liderar el blindaje de ese presupuesto

que da a los consells para las plazas, acordando un modelo que

pueda reconocer hasta el cien por cien de la cobertura.

Así pues apoyamos los dos puntos de la moción. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per fixar posicions del Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula la Sra. Silvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia a tots els

diputats i les diputades. Des de la seva ratificació d’any 2007

de la Convenció internacional sobre els drets de les persones

amb discapacitats i del protocol facultatiu aquesta és

jurídicament vinculant al nostre país. Va ser un govern

socialista el que va impulsar l’aprovació de la Llei 26/2011 per

adaptar-se a aquesta convenció internacional sobre els drets de

persones amb discapacitat, i va ser el govern del segon pacte de

progrés que va aprovar la Llei de serveis socials i la cartera de

serveis que després durant aquests anys hem vist com s’ha

boicotejat. 

Durant aquesta legislatura de govern de Mariano Rajoy no

hi ha hagut avanços respecte d’aquesta legislació, dels drets

regulats en aquesta llei. Per contra, les persones amb

discapacitat i els menors, de manera especial, han sofert amb

duresa els canvis de criteris per la dependència, l’increment de

copagaments i la introducció d’incompatibilitats. A Balears el

govern progressista, en només 100 i escaig de dies, està

treballant des de diferents fronts polítiques per millorar la

qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i per

revertir totes les retallades patides pel Govern de Bauzá. 

La consellera Santiago ho va explicar aquí fa unes

setmanes, quins eren els objectius en polítiques de discapacitat:

millorar l’accés al reconeixement de la prestació reobrint els

punts d’atenció a Inca i Manacor, que es varen tancar la

passada legislatura, i obrir-ne de nous, com és el cas de

Formentera; noves inversions en places residencials al llarg de

la legislatura amb més places concertades i públiques, superant

les previsions inicials del Partit Popular la passada legislatura;

impulsar la cartera dels serveis que es va derogar durant el

govern de Bauzá, on es garantia la cobertura d’escolarització

dels joves amb diversitat funcional i el seu trànsit d’una etapa

educativa a una altra, fins i tot el traspàs a la xarxa de serveis

socials en el cas que fos necessari; incrementar entre un 25 i un

30% l’atenció primerenca; i reimpulsar un centre de dia que es

va tapiar. Ara bé, no només es fa feina des d’aquest àmbit sinó

que des de diferents fronts, com pot ser per exemple l’educació,

es fa especial esment, perquè creim en un concepte d’escola

inclusiva i de qualitat. Això, jo crec que és un bot qualitatiu

important respecte de les autopistes de l’educació, no?, les

autopistes de l’infern de l’educació de la passada legislatura

respecte d’aquesta, 364 nous professors dels quals 85 són

professors per atendre nins i nines amb necessitats educatives

especials, entre PT i AL.

Altra aposta de legislatura seran les clàusules socials a

l’hora de la contractació pública i vetllar pel compliment de la

legalitat respecte de les quotes de persones amb discapacitat

contractades. 

Des de Treball s’aposta per 8 milions d’euros adreçats a

persones amb discapacitat per millorar la formació dual així

com els processos d’acompanyament laboral. Des de Salut no

hi ha només un compromís per no aplicar copagaments del

Reial Decret 16/2012 perquè els pensionistes no avancin els

doblers en despesa farmacèutica o que la targeta sanitària sigui

gratuïta sinó també, com ha explicat abans la consellera

Gómez, perquè les persones que necessiten d’una pròtesi per

continuar amb la seva rutina ho puguin fer sense la necessitat

d’avançar aquests doblers, com feien fins ara, fruit d’una

decisió política presa la passada legislatura. Recordem que

aquestes pròtesis són molt cares.

Per tant, és evident que hi ha una clara voluntat per part del

Govern de fer polítiques d’inclusió social cap al colAlectiu de

les persones amb discapacitat.

Per tant, Sra. Fernández, donarem suport a la seva primera

proposta d’acord, perquè ja es desenvolupen d’una manera

transversal diferents estratègies per millorar la qualitat de vida

d’aquestes persones. La creació d’aquest itinerari, que vostès

plantegen, és just, és eficient i suposa aprofitar els recursos. És

important estar ben coordinats, no només des del Govern sinó

també amb els consells que són els que tenen de facto les

competències en la gestió. És necessària aquesta bona

coordinació per dissenyar les millors estratègies que ens

permetin el desplegament de les potencialitats de cada persona,

la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament de l’autonomia

personal.

Respecte de la segona proposta d’acord, votarem que no, i

ho farem per una qüestió de coherència. Si bé és veritat que

l’Estatut marca, a l’article 30, que la competència és

exclusivament de la comunitat autònoma, la pràctica i la

voluntat d’apropar els serveis als ciutadans ha duit que això ho

gestioni a dia d’avui els consells, que les places per a persones

amb discapacitat les tenguin els consells. El 2001 es

transfereixen als consells les places per a persones amb

discapacitat, aquesta llei de transferència contemplava que cada

any Govern i consells s’havien d’asseure a una comissió de

negociació i aprovar el creixement de les places. Això s’ha fet

així durant tretze anys consecutius fins que l’any passat

s’aprova i entra en vigor la nova llei de finançament, amb

aquesta nova llei la discapacitat es finança de manera directa

pels consells a través de la seva pròpia llei.

Jo que he estat consellera del consell la passada legislatura

hem viscut episodis d’ingerència per part del Govern amb les

voluntats de recentralitzacions que tenien com a única finalitat

la privatització i l’allunyament dels serveis públics socials i la

precarització de les condicions laborals dels treballadors i de
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les treballadores. Ho vàrem viure i patir en el Consorci

Sociosanitari. 

Amb aquesta segona proposta d’acord que vostès plantegen

avui el Partit Popular torna a la càrrega contra l’autonomia dels

consells. Si estaven tan preocupats pel finançament de les

places de discapacitat vostè, com a consellera, hagués pogut

establir qualsevol tipus de fórmula, de mecanisme, de

salvaguarda per a aquest colAlectiu en el nou sistema de

finançament, però això a dia d’avui no és així. 

A més, tampoc no pensam que no sigui oportú per a les

entitats que treballen amb els discapacitats tornar a establir de

nou un sistema de doble negociació, si fins ara les entitats

havien de negociar per una banda amb el consell i per una altra

banda amb el Govern ara l’únic interlocutor és el Consell de

Mallorca i pensam que això facilita les coses i és molt més

operatiu.

Vull recordar que enguany els consells tendran 32 milions

d’euros perquè puguin distribuir els seus recursos així com

considerin oportú, que per això són el govern insular, i des del

Grup Socialista estam convençuts que les prioritats seran les

persones més vulnerables. 

Si podem votar de manera separada votaríem a favor de la

primera i no a la segona i, arran de la proposta de l’esmena del

Grup MÉS, tenen l’oportunitat de retirar aquest segon punt i

que la seva moció surti aprovada per unanimitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sandra Fernández, del Grup

Parlamentari Popular, per fixar-ne la posició i assenyalar les

esmenes acceptades. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Escuchando a algunos grupos

parlamentarios la verdad es que me surge una duda: o yo me

explico muy mal cuando planteo determinadas cuestiones o es

que tenemos una forma de entender los servicios sociales

bastante diferente. Me quedaré la parte positiva y es que el

objetivo que pretendemos, yo creo, todos los grupos

parlamentarios es común. 

Decirle a la portavoz del Partido Socialista, al margen de

que me ha sorprendido muchas de las cosas que ha dicho, que

durante esta legislatura el Gobierno del Partido Popular a nivel

nacional aprueba la Ley general de derechos de las personas

con discapacidad y de su inclusión social, una ley que ha sido

muy alabada, en este caso también, por el sector  y, en especial,

por el CERMI. La cartera de servicios no está derogada sino

que se prorrogó y cualquier otro día podemos hablar de esta

cuestión.

Vamos a centrarnos en las propuestas de esta moción.

Entender que la ley ya prevé este itinerario vital y unificado yo

creo que es hacer, es que yo creo que ni con una lectura muy,

muy cariñosa podemos entender que de la ley se establezca

esto. Sí que es cierto que la ley habla de dar cobertura a las

diferentes necesidades de las personas, en este caso de las

personas con discapacidad, pero en ningún caso habla de un

itinerario vital unificado, es decir, que desde una

administración en este caso se pueda coordinar todas las

necesidades evitando que la persona o los familiares, tengan

que ir acudiendo de una administración a otra o de una área a

otra.

Decirles que, evidentemente, estas dos propuestas están en

el programa electoral. Ojalá hubiésemos podido implantarlas o

empezar a implantarlas mientras estuvimos gobernando, por

desgracia a día de hoy no gobernamos, la llevamos en el

programa electoral y era nuestro compromiso. 

Hemos vivido una legislatura muy complicada los pasados

cuatro años y aun así se han hecho importantes avances en el

ámbito de la discapacidad, se aumentó el presupuesto; se

aumentó la financiación, en este caso para las plazas de

servicios sociales, que se gestionan ahora a través de los

consejos insulares, un 24%, eso permitió que, por ejemplo, en

Mallorca se creasen 413 plazas nuevas; se flexibilizaron los

servicios a través de los consejos insulares como así también

demandaba todo el sector; se impulsó la concertación social,

algo que no permitía la ley hasta ese momento, ley que ustedes

impulsaron en el año 2009 y que no contemplaba el concierto

social y el Partido Popular impulsó, con un acuerdo de todos

los grupos parlamentarios, conseguimos modificar la ley para

que sí que estuviese, fuese una realidad el concierto social que

ahora nos alegramos que este gobierno, evidentemente,

continúe potenciando. 

Lo que le puedo decir es que no nos dio tiempo a hacerlo

todo y por eso planteamos un programa electoral para los

próximos cuatro años donde están estas propuestas que

nosotros ahora traemos aquí. 

El punto número 1, agradezco que todos los grupos

parlamentarios lo apoyen, creemos que no va a ser fácil, como

decía la representante de El Pi, pero no por ello no debemos

dejar de intentarlo y seguro que con el esfuerzo de todos y con

la voluntad de todas las administraciones, de todas las

diferentes áreas, seguro que conseguimos simplificar y facilitar

las cosas a unas personas que ya de por sí lo tienen difícil.

No entiendo muy bien que la mayoría de los grupos

parlamentarios, agradezco a Ciudadanos el apoyo al segundo

punto, esperemos convencer a El Pi en esta segunda

intervención, pero no entiendo las reflexiones que han hecho el

resto de grupos. En primer lugar porque me da la sensación de

que no entienden la transversalidad de los servicios sociales, yo

les he hablado de un modelo que garantice la creación de

nuevas plazas, pero no les he hablado solamente de las nuevas

plazas de servicios sociales. Hemos estado hablando de centros

ocupacionales que parte de la financiación de las competencias

la tiene el SOIB, hemos hablado de educación, hemos hablado

de sanidad, pero ustedes con su mentalidad muchas veces de

compartimentos estancos, es lo que debe tener lo de los pactos

que cada uno tiene su chiringuito propio y lo de compartir les

cuesta un poco, esa transversalidad tan necesaria de los

servicios sociales y más de personas como pueden ser personas

con discapacidad necesaria, parece que no lo ven. 
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Se han centrado únicamente en decir que es competencia de

los consejos insulares. ¿Es competencia de los consejos

insulares sanidad? ¿es competencia de los consejos insulares

educación? Lo que les estamos diciendo no es que el Govern

cree nuevas plazas en servicios sociales para las personas con

discapacidad, estamos diciendo que impulse un modelo que

garantice la creación de nuevas plazas en todos los ámbitos,

precisamente en relación con el primer punto, de ese itinerario

vital en el que no solamente entran en juego los servicios

sociales, vamos mucho más allá, por eso no entendemos el

empecinamiento de decir que como no es competencia el

Govern no puede hacerlo. El Govern tiene la competencia en

la planificación general, el Govern tiene la competencia en

legislar, en el desarrollo normativo y también en esta materia

y evidentemente creemos que debe ser el Govern porque los

consejos insulares no pueden garantizar un modelo que crezca

en nuevas plazas en todos los ámbitos y en todas las islas.

Por eso nosotros mantendremos nuestra propuesta de crear

este modelo que sí garantice la cobertura necesaria, y ojalá en

un futuro próximo, de todas las necesidades de las personas con

discapacidad.

Gracias.

(Alguns aplaudiments) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula, Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Aceptamos la petición de algún grupo parlamentario para

poder votar los dos puntos por separado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació del primer punt. Votam.

Vots a favor, 57. Queda aprovat el primer punt.

Procedim a la votació del segon punt. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 33, abstencions, 3. Per tant,

queda rebutjat el punt 2 de la moció.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al

debat de les proposicions no de llei. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 5483/15,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

defensa de l'estat de dret i la cohesió d'Espanya.

Debatem en primer lloc la Proposició no de llei RGE núm.

5483/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

defensa de l’estat de dret i a la cohesió d’Espanya.

Intervé per defensar la proposició la Sra. Margarita

Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors

diputats, hi ha moments en què el calendari de procediment

parlamentari fa que una iniciativa es dugui a Ple en un moment,

si cal, de major vigència que quan es va presentar fa mesos, hi

ha moments, com ara aquest, avui, en què cal analitzar molt bé

quin punt de la història estam vivint, quin és el paper que

volem jugar cadascú i tenir alçada de mires política,

responsabilitat i sentit d’estat.

Avui, dia 10 de desembre, vint-i-quatre hores després del

desafiament de Catalunya a l’Estat espanyol i als ciutadans i a

les ciutadanes del nostre país, la proposició del Partit Popular

que tenc l’honor de defensar té més sentit i està de més

actualitat que mai, fins i tot pens que cal replantejar-se algunes

posicions que hi va haver en aquesta cambra fa un mes quan

Ciutadans va presentar una proposició en termes similars,

perquè des d’ahir tenim un nou escenari i davant aquest nou

escenari no hi ha lloc per l’equidistància, per posar-se de perfil

o per defugir del debat amb eufemismes.

Avui, com a portaveu del grup majoritari d’aquesta cambra,

la que representa la voluntat del poble de les Illes Balears,

deman que aquest parlament faci efectiva la seva

responsabilitat institucional, el sentir de la majoria de

mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs i faci una

declaració contundent a favor del dret de l’estat de dret i la

defensa de la cohesió d’Espanya, perquè tots els que formam

part com a diputats juram o prometem en la nostra presa de

possessió complir i fer complir la Constitució i això és el que

votam avui aquí: posar en valor aquesta fortalesa democràtica

de les nostres institucions, els drets i les llibertats fonamentals

de tots els ciutadans, la defensa de la nostra sobirania nacional

i la posada en valor dels nostres principis i valors

constitucionals, del nostre sistema de llibertats.

Sí, companys diputats i diputades, perquè no hi ha una sola

manera de sentir-se espanyol, probablement dins aquesta

cambra hi ha cinquanta-nou maneres de sentir-se espanyol,

quaranta milions de maneres de sentir-se espanyol, si

m’afanyen, és aquesta llibertat, aquesta diversitat que es troba

també en joc en aquests moments perquè no hi ha cap manera

més vàlida que l’altra, ni més moderna, ni més tolerant, perquè

és aquesta diversitat de sentiments, de cultures i de llengües

que conformen i han conformat la grandesa del nostre país. 

És el moment de posar en valor allò que ens uneix per

damunt d’allò que ens separa, de seguir des del diàleg, el

consens i la concòrdia construint un país on tots tenguem

cabuda, un país modern que mira cap a Europa i el món i

reclama el seu protagonisme dins la comunitat internacional

perquè la història de la democràcia espanyola és una història de

concòrdia, de pau, de justícia, de superació, de remar tots junts

per fer front als grans reptes i les grans dificultats que hem

travessat durant aquests més de trenta anys de democràcia.

Som una democràcia jove, és cert, i no som perfectes, cert,

però ho hem aconseguit, tots junts, deixar enrere una dictadura

i posar-nos el tren de la modernitat fins a ser a dia d’avui el

país que més creix de la Unió Europea.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505483
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I aquella constitució, que va ser un exemple d’aquest diàleg

i consens, ha estat l’instrument que ho ha fet possible, un text

fruit de moltes renúncies per part de tots, que va permetre la

construcció d’aquest país que som avui, molts dels que som

avui aquí no la vàrem votar, és cert, però tal vegada això li

resta valor?, resta valor a l’esforç que varen fer els nostres

pares i padrins?, vol dir que hem de fer una constitució nova

per a cada generació?

La Constitució tampoc no és perfecta, és cert, ni és un text

inamovible per als segles dels segles, però el que tampoc no és,

és una joguina per ser canviada per donar resposta a les

voluntats personals d’alguns, un penell que s’ha de moure cada

cop que el vent gira de direcció.

La Constitució es pot revisar, però és i ha de seguir sent un

marc comú de convivència on tots ens hi sentim còmodes,

perquè la grandesa del nostre estat de dret és precisament

aquesta, que hi tenen cabuda fins i tot els que volen canviar les

regles, hi tenen cabuda totes les ideologies, totes les

generacions, tots els principis, tots els valors, totes les maneres

de ser i de sentir, fins i tot aquells varen nàixer com a

antisistema han acabat per fer-se un lloc dins el sistema,

aquesta és la grandesa de la democràcia.

(Remor de veus i rialles) 

Una grandesa que passa en bona mesura per un dels grans

assoliments de la nostra història recent i que avui també vull

posar en valor: l’estat de les autonomies, unes autonomies

sense les quals Espanya no seria la que és, ni les espanyols

serien qui som i és que la història d’Espanya no s’escriu en una

sola llengua, ni amb una sola perspectiva, la història d’Espanya

s’escriu en català, en euskera, en galego i en castellà, la història

d’Espanya l’escrivim entre tots, és la història de persones

lliures perquè tot i els discursos de llibertat que criden alguns

ara, qui no és lliure avui dia al nostre país?, qui no és lliure per

sentir, pensar, créixer i viure dins el nostre país?, per estar

d’acord o en desacord, per debatre, per defensar allò en què

creu?, però la llibertat és també convivència, convivència i

respecte pel que pensa diferent encara que pensem que està

equivocat, llibertat és unió, no ruptura, és tombar els murs que

encara existeixen, no aixecar-ne de nous.

Dividir, enfrontar, separar i sembrar discòrdia no serà mai

ni progrés ni modernitat. I des del Partit Popular ho tenim clar,

des de cada racó d’Espanya, d’aquest país amb els seus

defectes, és clar, però també amb les seves virtuts, no

permetrem que ningú ens llevi aquesta llibertat, que ningú ens

divideixi, que se sembri discòrdia i manco des dels dirigents

polítics que hem de ser el màxim exponent de la democràcia i

de la defensa dels drets i llibertats de tots, dels que pensen com

nosaltres, però també dels que pensen diferent. No deixarem

que ningú ens faci estrangers dins el nostre país.

I en aquest moment, avui mateix, el president del Govern

Mariano Rajoy es reuneix amb el líder de l’oposició Pedro

Sánchez per defensar precisament el que aquí estam debatent,

un gran pacte amb els dos partits que representen la majoria

dels ciutadans; Sánchez ha dit que donarà suport al recurs

davant el Constitucional i que ens uneix la defensa de la

Constitució, la unitat d’Espanya i el respecte a la llei.

Senyors del PSIB, Sra. Presidenta del Govern, estan vostès

dins aquest pacte?, opinen com el Sr. Sánchez que és l’hora de

la unitat, d’anteposar els interessos d’Espanya als interessos

partidistes?, si és així avui no toca ni esmenes ni dobles

discursos, si es troben al mateix punt que Sánchez avui han de

votar amb el Partit Popular, aquí només hi ha dues opcions...

(Alguns aplaudiments)

Només hi ha dues opcions: o es troben dins aquest gran

pacte de defensa d’Espanya, o es troben fora. Vostès avui trien.

I ara podran pujar aquí en aquesta tribuna i defensar el que

vulguin, perquè aquesta mateixa Constitució que alguns es

volen carregar, aquest mateix estat de dret que alguns volen

rompre, així els ho permet, així és i així ha de ser sempre. Però

els deman que s’abstenguin d’enganys i de tòpics. No

repeteixin per favor els mateixos enganys que han repetit els

polítics catalans, duent el poble cap a la divisió, cap a

l’enfrontament entre iguals i cap una situació fora de la

legalitat, amb mentides, enganys i sectarismes. BrusselAles

insisteix que si una part de l’Estat s’independitza, queda fora de

la Unió Europea. O Ban Ki-moon que deia fa una setmana que

“Catalunya no figura a la categoria de territoris als que l’ONU

reconeix el dret d’autodeterminació”. 

I els deman que també fugin de tòpics, no acceptaré ni jo ni

el Grup Popular, lliçons de mallorquinitat de part de cap grup.

Defensar la unitat d’Espanya no és estimar mi més ni manco les

nostres illes que ningú. Vivim en una comunitat on tenim el

privilegi de tenir una llengua i una cultura pròpies que ens fa

únics. No ens facin renunciar a aquest privilegi per l’odi que

tenen a tot allò que té a veure amb Espanya. És un privilegi, un

valor afegit, no un punt de discòrdia. Estim la meva llengua,

estim Mallorca, la seva Serra de Tramuntana, la Seu, els camps

del Pla o les platges de Campos. Estim Menorca, les festes de

Sant Joan, el formatge maonès, ...

(Algunes rialles)

...o les cales verges. Estim Eivissa, les façanes blanques de Dalt

Vila...

(Remor de veus)

Aquesta manca de respecte també els ho permet la

Constitució? Ho dic perquè ja està bé!

(Alguns aplaudiments)

Estim Eivissa, les façanes blanques de Dalt Vila, les

praderies de posidònia, Patrimoni de la Humanitat o el ball

pagès. I estim Formentera i les seves aigües cristalAlines

úniques al món. I estic orgullosa del lideratge turístic

d’Espanya, gràcies a les nostres illes. I estim el meu país, estim

Espanya, perquè nosaltres no seríem qui som sense Espanya.

Però Espanya tampoc seria qui és sense Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera. No ens facin triar, des del Partit Popular

ho tenim clar, nosaltres ho volem tot.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Intervenció del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, per defensar l’esmena RGE

núm. 8374/15 i per fixar la posició, per un temps de deu

minuts, el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Diputats i diputades. Fora tòpics, jo no

parlaré de formatge...

(Algunes rialles)

Espanya té un problema i aquest problema és diu 3%.

Espanya s’ha mantingut unida gràcies a la cleptocràcia i a les

retallades. El més lògic seria que Mas i Rajoy es reunissin i

signessin una treva per pensar en el 3% o el 4%. Quina llàstima

que la gent hagi dit basta! El Partit Popular ha trencat el pacte

constitucional, els rics privilegiats i els seus majordoms del PP

han oblidat que a part de malbaratar, calia garantir els drets

socials, però en aquesta disquisició heu preferit seguir

malbaratant, abans que garantir els drets socials.

Però de qui és aquest text? És per ventura de José María

Pemán o del poeta García Albiol? Aquesta obra de ciència

ficció dedicada a Espanya demostra que el Partit Popular viu en

una realitat paralAlela. El Partit Popular ha decidit que el seu

pacte del 3% amb Mas no podia seguir endavant i que ara

perquè sobrevisqui el Partit Popular el que fa falta és enfonsar

Espanya, l’anomenada estratègia Montoro “que caiga España,

que ya la levantaremos nosotros”, com deia l’any 2011.

(Alguns aplaudiments)

És que el problema, Sra. Prohens, és que vostè considera

contínuament que Catalunya vol desafiar Espanya. El problema

és que parla d’una història de pau i a mi això em recorda als

habitatges de protecció oficial que feia Franco, on posava “25

anys de pau”, a això em recorden les seves paraules.

De debò, des de Podem comencem a pensar que tot això

està molt ben pensat perquè Catalunya acabi independitzant-se.

Pensam que Rajoy ha triat com a cap de campanya Artur Mas,

que davant la possibilitat del canvi polític al nostre país, Rajoy

ha donat per perduda Catalunya, per tenir una campanya en la

qual es parli de la indissoluble unitat d’Espanya del 3%, de què

parla l’article 2 de la Constitució. Deixem de parlar de

mitologia, comencem a parlar de l’Espanya real. Pareix que

l’objectiu del PP aquesta campanya és que no es parli dels drets

socials i de la corrupció. Com poden pensar que tirant més

llenya al foc, que aixecant murs, que sense escoltar la gent

d’aquest país es poden solucionar els conflictes territorials del

nostre estat? Nosaltres hem proposat una esmena que demana

diàleg i resoldre aquest problema mitjançant una cosa molt

antiga, que ve de Grècia: la democràcia. 

Però bé, venim aquí a parlar de la seva PNL. Jo fa un temps

que faig estudiar un màster en filosofia contemporània, crec

que estic bastant acostumat a textos complexos. Però em costa

molt entendre aquest text, per això, per intentar entendre’l,

m’he proposat fer un anàlisi textual de la seva proposició no de

llei. 

Comencem. “Espanya és una gran nació, una nació amb una

història molt rica amb aportacions de tota ordre a la història

universal; una nació plena de singularitats, de pluralitats

forjades al llarg dels segles”. S’equivoquen, com sempre, a més

d’intentar fer-nos retrocedir 40 anys a l’època franquista,

aquest text podria perfectament haver-se llegit l’altre dia en la

manifestació feixista davant el monolit de Sa Feixina. No s’han

adonat que la gent al nostre país ja entén l’Estat com un estat

plurinacional. No és cert que entengueu de singularitats i de

pluralitats, l’Espanya que us agrada és una Espanya monolítica.

L’exministre d’Educació José Ignació Wert, ara de retir de

somni com ambaixador de l’OCDE a París, tampoc no entenia

de singularitats, per això volia espanyolitzar els alumnes de

Catalunya. Per ventura estan dient que els alumnes de

Catalunya no eren ja espanyols. Més aviat, llegint aquesta peça

"joseantoniana", penso que volen tornar a allò de l’imperi cap

a Déu. A vostès els sonarà, als de la nostra generació ens

produeix una riallada. D’aquí el premi al pitjor ministre des del

77, la jubilació daurada pels carrers de París, per denigrar

l’educació i retornar-la al seu estat franquista original, fent que

la religió per primera vegada en 20 anys compti per a la nota

mitjana i serveixi per demanar beques. Aquest és el premi a les

seves retallades, el fet que molts nens i nenes hagi d’estudiar a

barracons és un retir daurat pagat amb més de 10.000 euros al

mes.

I continuen, “Espanya és un estat democràtic, un estat

social, un estat de dret”. Espanya aspira a ser un estat

democràtic, però per desgràcia no ho és. És un país en què

imputen un president de la Generalitat per treure les urnes al

carrer. Una democràcia una mica estranya aquesta, on a un grup

no el deixen votar. Recorda una mica les tesis orwellianes de

1984, la guerra és la pau, la llibertat és l’esclavitud, la

ignorància és la força. En el cas del PP i de Ciutadans, la

democràcia és no votar. La democràcia és la Guàrdia Civil

desfilant per la Diagonal, com va dir el ministre de l’Interior,

perquè ho va haver de desmentir. Clar, perquè a la Constitució

Espanyola diu ben clarament en el seu article 8, que “l’exèrcit

té per objectiu la unitat de la nació”, bonic article, corolAlari de

la nostra gran tradició colpista. Molt democràtic.

Un estat social. Sí, això diu l’article 1 de la Constitució.

Però el Partit Popular s’oblida constantment que la Constitució

no acaba a l’article 8, s’oblida de l’article 128, en el qual es fa

esment que l’economia ha de servir, per exemple, a l’interès

general. I sobretot s’oblida que un dia d’agost, el PSOE i el PP

van decidir vendre-li la pàtria a Alemanya. Sí, el 135, “Espanya

és un estat social”, sempre que Alemanya o els seus creditors

ho vulguin.

Els drets socials, la sanitat, l’educació i els serveis socials

són moneda de canvi. Allò que ha romput Espanya és pretendre

retallar tot allò que varen aconseguir els nostres avis i àvies, els

nostres pares i mares. Per què? Per intentar que ens acostumem

a viure sense drets, es dediquen a receptar austeritat, però

austeritat per als de baix, mentre que els de dalt segueixen amb
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el malbaratament: Púnica, Gürtel, Palma Arena, Palau de

Congressos. Allò que ha romput Espanya és una escletxa, però

no l’escletxa entre Catalunya i Espanya, sinó l’escletxa entre

rics i pobres, que ha augmentat com mai no ho havia fet, a la

nostra comunitat un 22% del 2008 al 2012.

Parlen d’estat de dret. I té raó Prohens quan diu que “els

antisistema s’han integrat al sistema”. Supòs que està parlant de

Rato i de Bárcenas...

(Alguns aplaudiments)

Parlen d’estat de dret. Sí, un estat de dret, on el ministre de

Justícia es reuneix amb l’imputat Rodrigo Rato en el Ministeri

de Justícia. Un estat de dret allà on els jutges que havien de

jutjar el cas Bárcenas i la Gürtel són apartats perquè no

interessen i es posen dos simpatitzants del Partit Popular; un

estat de dret que instrumentalitza la Fiscalia, gabinet de defensa

de la infanta i gos de pressa contra el procés independentista.

Quina vergonya veure com Mas va al tribunal per treure urnes,

per demanar a la gent del poble de Catalunya què vol, i no per

explicar les seves seus embargades!

De veritat el Partit Popular es creu això de la independència

del Poder Judicial? Però si vivim en un estat de dret on es

purguen els jutges; a un jutge que vol investigar els crims del

franquisme se l’inhabilita per això; a un altre jutge, Elpidio

Silva, que vol investigar l’expresident de Caixa Madrid, se’l

condemna perquè no ho faci. 

Seguim. Espanya és avui una gran nació, perquè està

integrada per un conjunt d’homes i dones lliures, iguals en drets

i obligacions. Homes i dones lliures i iguals. Però en quin país

viuen? Clar, com que són lliures i iguals ja no fa falta invertir

en la prevenció de la violència de gènere, per això el Govern

central ha retallat un 30% el pressupost destinat a prevenir la

violència de gènere. Homes i dones lliures i iguals. Clar, les

dones han de treballar 79 dies més a l’any per cobrar el mateix;

les dones cobren un 24% menys de mitjana que els homes. 

Seguim. És una gran nació perquè està a l’altura del seu

temps. Deixin-me contestar-los amb una pregunta retòrica. I

l’europea? El corolAlari de com s’avergonyeix...

(Alguns aplaudiments)

El corolAlari de com s’avergonyeix dia a dia milions

d’emigrants és veure la sorna amb la quals els mitjans

internacionals parlen de la corrupció rampant al nostre país.

L’exdirector de l’FMI arrestat per blanqueig de diners. Què

creuen que pensa un suec d’Espanya quan veu això? 

Parlen d’enfrontaments i respecte a la pluralitat. Els

enfrontaments se superen quan s’assumeix la història, i assumir

la història no significa oblidar les víctimes en una cuneta i

denigrar-les a la televisió; es perd la seva proposició no de llei

perquè Espanya deixi de ser el segon país amb més

desapareguts a les fosses comunes després de Cambotja,

114.200 persones sense identificar.

(Alguns aplaudiments)

La superació i reparació dels que varen lluitar per la

democràcia. La superació és la memòria dels nostres majors,

que han de veure com el nostre estat és capaç de reconèixer la

seva lluita i condemnar la dictadura, com passa a Alemanya o

a Itàlia. Sembla ser que volen que la por i el soroll de sabres

que va unir Espanya no separi la democràcia.

Al Grup Podem Illes Balears ens preocupa molt que la gran

coalició PSOE, PP i Ciutadans estigui “bunqueritzada” i no

sàpiga com fer una proposta de país que doni sortida a la

complicada situació de Catalunya. La solució és el diàleg i el

dret a decidir per vies democràtiques, perquè Rajoy és una

fàbrica d’independentistes; l’independentisme no ha deixat de

créixer des que el Partit Popular és a la Moncloa, i pretenen

canviar alguna cosa amb aquests cants de sirena dedicats a

Espanya, presentats per ser en hores de descompte. El Partit

Popular ha trencat Espanya, i els seus companys de gran

coalició. Ja els aviso: per aquí abans o després arriba el

precipici, abans o després el xoc de trens i la suspensió de

l’autonomia. 

Per això nosaltres hem presentat una esmena al text del

Partit Popular, on s’aposta pel diàleg i per resoldre el conflicte

de manera democràtica. Al nostre grup parlamentari no li

incomoden les urnes, no li incomoda la democràcia. Siguin

intelAligents i deixin d’una vegada per sempre votar la gent,

perquè Espanya no es podrà mantenir unida si seguim així,

solament es mantindrà unida si els seduïm entre totes i tots. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Intervenció del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca per defensar l’esmena núm.

8377/15 i fixar la posició, per un temps de deu minuts. Té la

paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. President. Senyores diputades, senyors

diputats, som dia 10 de novembre, festivitat de Sant Lleó

primer el Magne o el Gran. Gran dia, gran providència. El

Partit Popular ens voldria avui fer ballar a tots la conga de

l’espanyolisme ranci, imperialista i colonialista, i no ho farem.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Preferim el ball pagès, o de bot, o de fandango, o de

cossiers, plens de mestissatge i fidels a les seves arrels, l’arbre

de les quals parla en català. Gran. Fins a vuit vegades apareix

en aquesta proposició no de llei la paraula “gran”. Vostès no

estan gaire bé; vostès podrien haver de la nació Espanya doncs

que és una nació oberta, rica, diversa, integradora..., però no,

gran, havia de ser gran, un dels lemes de la tríada franquista

“una, gran i lliure”, que simplificava molt bé el concepte

nacionalista d’Espanya: una, per indivisible, i gran, per aquelles

aspiracions imperialistes. 
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És evident que avui novament el Partit Popular ens presenta

una proposició no de llei en la qual torna a reiterar un

nacionalisme, l’espanyol, que encara es nodreix de fonts

ideològiques d’aquell nacionalisme franquista. Una gran nació;

que malament que sona en boca del Partit Popular. Mister

Google, quan li demanava, o li demanen -vostè li ho poden

demanar també avui aquí- què diu d’“Espanya és una gran

nació”, contesta..., contesta Esperanza Aguirre, i diu: “Espanya

és una nació amb 3.000 anys d’història, açò és el que han de

saber els nens”, diu Esperanza Aguirre, i aquesta efectivament

és la visió del Partit Popular d’Espanya. No sé si s’hi han fixat,

3.000 anys, mare santa! Açò ens situa a l’edat de ferro; cap a

1.000 anys abans de Crist existia Espanya? Però si per no

existir no existien ni els estats; com a molt Espanya devia ser

llavors una tribu nòmada que pidolava per allà per la península.

Justificació d’aquesta proposició no de llei. Doncs la

portaveu del Partit Popular, dirigida als mitjans de

comunicació, la justifica de la següent manera: “Volem saber

el PSIB, el Partit Socialista de les Illes Balears, què pensa en

aquest assumpte”. Quin assumpte?, la unitat d’Espanya? De

veritat el Partit Popular ens ha convocat avui aquí per saber què

pensa el PSIB sobre la unitat d’Espanya? No, no, així ho ha

expressat molt clarament en els mitjans de comunicació, avui

una altra vegada. Ja els ho hem dit des del nostre grup, els

convidam a un cafè, asseguin-se i parlin de la unitat d’Espanya,

però convocar avui aquí, a plenari, a plenari, en aquest

Parlament, per parlar, per fer campanya electoral, com és el que

fa el Partit Popular, ens sembla molt poc honest. Jo, Sra.

Presidenta, sí que l’instaria a passar-li factura, aquesta vegada,

per la campanya electoral que fa el Partit Popular; aquesta

vegada almenys la factura serà en A i no en B.

(Alguns aplaudiments)

Deixin que faci, emperò, també un poc de teoria política.

Espanya és una nació?, doncs jo els diré que des del meu punt

de vista sí, Espanya és una nació, no en tenc cap dubte, i ho és

perquè amb açò que deim Espanya funcionen els components

bàsics d’una nació: el sentiment d’identitat colAlectiva, nació

cultural, la voluntat de ser-ho, de (...), la nació política, i molts

ciutadans efectivament ho senten, ho pensen i ho volen així.

Com també passa a l’àmbit de les Illes Balears com a conjunt,

o passa a cada una de les Illes, o passa en el conjunt de

territoris de l’antiga Corona catalanoaragonesa, i que s’afirmen,

per molt que es disgusti, Països Catalans, o com passa a

Europa, i en cada un d’aquests àmbits funcionen, és cert que

amb intensitats i trajectes diferents, els sentiments d’identitat i

pertinença colAlectiva, i la voluntat política de funcionar com a

subjecte polític.

Quina és la diferència? La diferència és que Espanya s’ha

construït com una nació nascuda del dret de conquesta, per

nacionalitzar, per espanyolitzar la resta de nacions. Espanya es

va construir com un estat, com una nació estat, i no com un

estat de nacions, i en una nació no hi caben més nacions, només

hi caben nacionalitats, regions. És un contrasentit com intenten

alguns parlar de nació de nacions, perquè una nació és per

definició un tot, i en un tot no hi caben més tots. En un estat sí

que hi caben moltes més nacions. Espanya és la nació que té

l’Estat i que l’utilitza en el seu interès des de la seva visió

diguem-li que molt nacional de l’Estat. Si Espanya fos un estat

de nacions, plurinacionals, federal, confederal o que es vulgui

dissoldre, deixaria que les nacions que l’integren tinguessin

sobirania i autogovern suficients per satisfer les seves

aspiracions nacionals, perquè l’Estat, no la nació, és

l’instrument democràtic per garantir drets i llibertats, no per

coartar-los, limitar-los o prohibir-los.

Un estat de nacions no trauria mai l’exèrcit per atacar una

de les seves nacions, una nació, que està fonamentada en el dret

de conquesta, sí. Açò és per a vostès Espanya.

Per què dic açò? Doncs, perquè ja està bé, com fa ara

aquesta proposició no de llei, de lligar nació amb estat de dret,

estat social, les llibertats i els drets no els donen les nacions, els

donen els estats. I les nacions a les quals se’ls roben els drets i

les llibertats, les nacions a les quals se’ls roben els drets i les

llibertats volen un estat per recuperar la dignitat dels seus

ciutadans.

Espanya és una gran nació? Doncs, jo els diria que no,

Espanya no és una gran nació, una gran nació és aquella que fa

grans coses i per ara aquesta Espanya governada pel Partit

Popular el que ha fet han estat unes grans bestieses. Una gran

nació no permetria que els ciutadans de les Illes patíssim uns

dèficits de connectivitat aèria com els que patim o que

haguéssim de pagar quasi cent euros per volar de Mallorca a

Eivissa, o que no tenguéssim un règim especial per corregir els

costos d’insularitat, o que no tenguéssim un sistema de

finançament que ens margina i ens allunya en educació, en

sanitat, en benestar, en competitivitat de la mitjana, Espanya no

és una gran nació, Espanya és, avui, un gran problema.

És per açò que la nostra posició és molt clara respecte del

que pretén aquesta proposició no de llei del Partit Popular,

respectar el poble de Catalunya per exercir, perquè pugui

exercir el seu dret a decidir, a decidir el seu futur, com

organitzar-se i com organitzar la seva forma d’estat. El dret a

decidir és un dret democràtic i democratitzador en el qual,

efectivament, MÉS per Menorca creu, defensam i defensarem

i per açò, com deia, hem proposat una esmena que intenta

substituir tots aquests grans, grans, grans, que, en el fons, no

diuen res i ens situen a una època molt llunyana, molt passada,

amb la qual haurien d’aterrar ja, ser un poc més propers,

sensibles a la realitat dels nostres ciutadans i dir-los clarament:

els ciutadans poden opinar, els ciutadans poden decidir, ho

poden fer aquí i ho poden fer allà, donar-los la paraula, que

segur que tenen prou seny per fer i exercir el seu dret, el dret

democràtic a decidir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar

l’esmena RGE núm. 8382/15 i fixar la posició. Té la paraula el

Sr. Xico Tarrés.
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, senyors

diputats i senyores diputades. Jo coincideix amb el primer que

ha dit algun diputat aquí, que és que realment tenim un gran

problema avui, Espanya té un problema amb Catalunya,

Catalunya té un problema amb Espanya, tots tenim un problema

i hem de treballar per solucionar-lo. Veiem que aquí, amb les

intervencions que s’han fet fins ara, cadascú pensa d’una

manera diferent i és lícit i és lògic.

Dins la primera part, trobam la proposició no de llei que

presenta el Partit Popular, i jo diria que és una proposició no de

llei molt pròpia del Partit Popular quant a redacció, quant a

contingut, de la manera de pensar, bé, i qui sembla als seus no

fa mal a ningú, diem a Eivissa, bé, doncs està feta així, per què

ho dic? Perquè pensam que és buida de contingut i el primer

que hem de dir és que nosaltres votarem que no a aquesta

proposició no de llei, i votarem que no precisament per això,

perquè pensam que és totalment buida de contingut, que no diu

res.

I clar, si hem de veure o hem de pensar que es fa amb una

clara intenció electoralista, doncs es poden fer amb intenció

electoralista altres coses, però no jugar amb un poble com és

Catalunya, no es pot fer, no podem arribar a aquest punt.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, vostè, Sra. Prohens, que sap que me l’estim molt

i la respect moltíssim, ha dit una cosa que deia: si vostès volen

que Espanya sigui el que volem que sigui votin amb nosaltres.

Jo li vaig a dir una cosa i no és massa polida, senyores i senyors

del Partit Popular, si vostès volen que Espanya sigui un país

modern, un país avançat, com han dit, votin vostès amb

nosaltres, per això nosaltres presentam una esmena, una esmena

que diferencia de tot això que diu la seva, referent que Espanya

és una gran nació, Espanya és una gran nació -el Sr. Martí ha

fet referència a això a la seva intervenció-, jo no crec que hi

hagi cap gran nació, jo crec que hi ha nacions grans per a

determinades coses i a la vegada petites per a d’altres, si parlam

d’Estats Units serà molt gran per la seva economia, però serà

molt miserable per la quantitat de pobres i de misèria que a la

vegada té, serà molt gran perquè és capaç de tenir la millor

tecnologia i serà molt pobra per ser capaç de començar guerres

a llocs on no s’han de començar mai, per això no podem dir

que, en general, és una gran nació.

Però nosaltres volem i ens podem atracar a ser una gran

nació, i com avui en dia, a l’any 2015, es pot intentar ser una

gran nació? Jo crec que només es pot intentar d’una manera i

és intentar adaptar-se als temps que estam avui en dia, no

evolucionava igual la vida de les persones durant el neolític,

que quasi hem arribat a parlar de l’edat de ferro, que avui en

dia, on les coses canvien dia a dia, canvien amb una rapidesa

terrible; vostè ens deia: no podem modificar la Constitució cada

generació. I jo li dic: i per què no? Si l’hem de modificar,

l’haurem de modificar, l’haurem d’adaptar als temps que

corrin, l’haurem d’adaptar a les realitats que hi ha.

I clar, nosaltres, jo crec que és la tercera vegada que

discutim en aquest Parlament o en aquest plenari i ho havíem

fet en alguna comissió sobre aquest tema, i sempre li hem dit el

mateix, trobam que tenim un problema. Jo personalment estic

per la desconnexió, però per la desconnexió...

 (Alguns aplaudiments)

... del Sr. Rajoy, estic perquè aquest país necessita desconnectar

del Sr. Rajoy, i ho dic amb tota la sinceritat del món. Per què?

Miri, perquè crec que un president d’un país com Espanya ha

de veure des de fa molt de temps que hi ha un problema amb

Catalunya i per arreglar aquest problema no es pot dir

únicament no, no, no, no lo harán, no pasarán, no lo harán, no

pasarán. Pensam, des del Partit Socialista, que hi ha una

solució molt clara, que és el diàleg, diàleg i diàleg i quan n’hi

hagi dos que no aconsegueixin arribar a un punt d’acord,

perquè no solucionen el problema amb diàleg, que els llevin,

que en posin dos més i que continuïn dialogant, aquesta és la

solució.

La solució del diàleg on ens du? Ens du que si hem de

reformar aquesta Constitució la reformem, això és el que

planteja el Partit Socialista, que anem a una Espanya federal, a

una Espanya federal on tots els pobles, on totes les comunitats

puguin tenir un encaix millor del que té alguna ara, actualment,

i ens puguem sentir Espanya. Si ens volem sentir Espanya? Clar

que sí. Nosaltres, des del Partit Socialista, no volem que

Catalunya s’independitzi, volem que Catalunya continuï dins

Espanya, però volem que hi continuï, volem aconseguir-ho amb

diàleg, amb l’enteniment entre ells i nosaltres, perquè nosaltres

pertanyem a una comunitat on volem que aquest estat, que

l’estat de tots, ens entengui millor com a comunitat, que no ens

tengui a cua d’Espanya quant a finançament, perquè és la nostra

manera de funcionar, perquè nosaltres volem viure, volem

donar bons serveis als nostres ciutadans. I generam uns

ingressos i volem que aquests ingressos es notin en el benestar

dels ciutadans. I creiem que hem de tenir una Constitució que

es trobi al dia amb el benestar dels ciutadans.

Hi ha una part d’Espanya que avui no se sent còmoda i hem

d’intentar, hem de treballar, hem de procurar que se senti

còmoda; però no ho aconseguirem només rebutjant-la, només

insultant-la, que, amb tot el respecte, és el que jo pens, és el

que jo entenc que passa en aquests moments. Veig que les

darreres setmanes el president del Govern ha tengut diferents

reunions, per parlar d’un problema, que és el de Catalunya,

però s’ha reunit amb algú de Catalunya? Clar, fer reunions

sense reunir-se amb la gent d’allà on tenim el problema és un

problema.

I per això (...) la meva, m’ho permetran, no som d’aquestes

coses de fer cites importants, però sí l’altre dia vaig sentir un

important periodista espanyol, periodista que per a molts pot

ser un referent i un exemple, per a mi ho és, que és Iñaki

Gabilondo, i va dir una frase que jo la vull repetir, jo la vull

repetir, deia: “Si estas reuniones que se celebran ahora para

construir diques se hubieran celebrado hace tres años para

construir puentes hubieran pasado cosas muy diferentes”.

Aquest és el problema que tenim, que ara a darrera hora

volem imposar, volem canviar, mentre no s’ha actuat Catalunya

ha anat fent camí. Front a això tenim una proposta molt clara,

és la proposta del Partit Socialista, jo els vaig a convidar a una
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cosa, a agafar la proposició no de llei del Partit Popular, amb

tot el respecte del món, a llegir-la en aquests punts que

cadascun comença amb un “Espanya és avui una gran nació,

Espanya és una gran nació, Espanya és una gran nació”, i jo li

diré: amb unes coses sí i amb les altres no, ja li he dit; i agafar

l’esmena que presenta el Partit Socialista, on l’esmena que

presenta el Partit Socialista, a part d’explicar el que volem fer,

diu: “Reconèixer que el nostre estat necessita una reforma per

assolir un nou període de convivència, on es pugui garantir el

progrés, la pau social, combatre la desigualtat, l’estabilitat

política i la solidaritat territorial”. Em sembla que aquesta frase

està plena de contingut, està plena de voluntat de voler canviar

el funcionament d’aquest país.

Allà on hi ha punts on es diu: “a reconèixer que necessitam

entendre i garantir amb suficiència els drets fonamentals,

especialment els drets socials bàsics, necessitam enfortir i

ampliar els nostres drets i llibertats, necessitam un nou pacte

territorial, necessitam una reforma constitucional”, això és el

que diu l’esmena que presenta el Partit Socialista.

Jo no puc fer altra cosa, jo només els vull demanar que no

facem, no juguem amb una part d’Espanya, com deia, no hi

podem jugar, no hi podem fer política que hi replegaré un

grapat de vots més o menys. Mirin, jo els vaig a dir, jo em sent

molt còmode dins el Partit Socialista, i saben per què em sent

molt còmode? Perquè em permeten ser diferent, em permeten

opinar en coses de manera diferent que altres companys.

Jo ahir sentia una entrevista que li feia una cadena nacional

al Sr. Sánchez, no és fàcil que m’enamori d’un home, però em

va agradar, em va convèncer en moltes coses, sí, jo sé que

potser d’això..., però em va convèncer en una cosa, sobretot

quan el periodista li va preguntar: “Però a Catalunya hi ha

cinquanta municipis que s’han adherit a la xarxa de municipis

per la independència, cinquanta municipis governats pel Partit

Socialista”, el Sr. Sánchez va dir: “Sí, i què? Son socialistes,

pensen d’aquesta manera i a nosaltres no ens queda altre remei

que respectar-ho.”

Per tant, com que cadascú de nosaltres és fill de son pare i

de sa mare, cadascú té una manera diferent de pensar, el difícil

i el mèrit és posar coses en comú perquè tenguem una manera

de plantejar a la societat que ens uneixi i que no ens separi tant.

Per això, jo avui només puc fer una cosa, en nom del grup al

qual represent, intentem posar-nos d’acord, votin aquesta

esmena que presenta el Partit Socialista i segurament, anant

més units, aconseguirem, d’una manera més fàcil, una Espanya

on tots ens sentim cada dia millor i més còmodes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per fixar posicions dels grups que no han

presentat esmenes. Té la paraula el Sr. David Abril del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. No sé si han dut moltes banderes

avui, perquè he vist que des de la seva web convidaven la gent

que les exhibissin, però, com varen fer ahir en el Parlament de

Catalunya, però veig que avui no és el cas. Tampoc no sabria

si començar amb un “na, no, na, no, na na...”

(L’intervinent cantusseja l’inici de l’himne d’Espanya)

... perquè aquesta proposició no de llei que debatem avui

s’assembla molt a la lletra que el Sr. Rajoy volia posar a

l’himne d’Espanya.

Però ara ja posant-me seriós, hi ha un invent molt espanyol,

que es diu corta y pega, i he arribat, després d’una lectura amb

profunditat d’aquesta proposició no de llei, que aquesta

proposició beu de les fonts del passat i, a més, m’ho ha ratificat

després de la intervenció de la Sra. Prohens i, en concret, dels

manuals escolars del franquisme, i he agafat el del grau primer,

podria haver anat al del grau superior, on s’aprofundeix cada

vegada més en aquests arguments, i li posaré un parell

d’exemples, parlant d’aquestes qüestions, per exemple:

“Cuando gritamos ¡España -això és a la part de formació

política per a nins, perquè per a nines és un altre capítol i és

formació social i familiar, molt semblant a allò que planteja el

Sr. Wert respecte de l’educació- Cuando gritamos ¡España

una, grande y libre!, indicamos que deseamos una España

unida, una España poderosa y una España dueña y señora de

sus destinos”. No els sona tot això que parlam avui aquí?

“El grito ¡arriba España! expresa nuestro deseo de

levantar a España y de elevarla contínuamente”, ja veurem

fins on arriba Espanya. “¡Por el imperio hacia Dios! es el grito

que proclama nuestra voluntad de imperio, pero no de un

imperio que esclavice a nadie sino de un imperio que influya

en el mundo enseñando a todos los hombres las verdades de

nuestra religión, para que así puedan salvarse”.

Fins i tot quan ha fet aquella apelAlació, com justificant-se,

no?, que no es pensin que m’oblid de Mallorca, bé, aquí també

hi ha representants de Menorca, Eivissa i Formentera, aprofit

per recordar-l’hi, això m’ha recordat la part de geografia

d’aquest llibre. I diu, nins: “Niño, no olvides que las Islas

Baleares y las Islas Canarias forman parte de España”, per si

de cas.

(Algunes rialles, alguns aplaudiments i remor de veus)

Però quan arriba..., no, no, però quan arriba a parlar de les

Illes Balears diu: “Una de estas provincias es la de Baleares,

que comprende las islas de este nombre, situadas en el mar

mediterráneo. La capital de esta provincia es la hermosa

ciudad de Palma”, no diu de Mallorca, diu en la isla de

Mallorca. “Y la isla de Mallorca, por su clima delicioso,

paisajes bellísimos y cuevas pintorescas, es visitada por

turistas de todo el mundo. Las Baleares producen aceite,

almendras, cereales y cerdos”.

(Rialles)
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Vostès encara que són aquí, vostès encara són aquí i això és

el que ha entès el nostre grup en relació amb aquesta proposició

no de llei. Tornen presentar una versió renovada, moderna, si

volen, d’aquell clam d’una, grande y libre, i això el nostre

grup, primer de tot, troba que és inesmenable. Entenc les bones

intencions d’arreglar això que tenen la resta de grups d’aquesta

part de l’arc parlamentari, però jo pens realment que això no té

remei, que una, grande y libre no és una proposta esmenable de

cap de les maneres, perquè, a més, la intencionalitat de qui

presenta la proposta és totalment contrària, és d’arreplegar

files, de reacció.

Segona qüestió, ho fan per electoralisme, ho fan per

electoralisme, van a remolc de l’impuls “primoriverià” de

Ciutadans, perquè van a remolc d’això, es van posar gelosos

perquè es varen avançar amb una altra proposta sobre les

eleccions catalanes, presenten aquesta i a més volen que el

PSOE es retrati davant d’això. I el PSOE, em sap greu, Sr.

Tarrés, però quan va quedar absolutament retratat va ser ahir,

quan el Sr. Sánchez, en referir-se a aquest debat legítim del

Parlament de Catalunya, va dir que era l’inici de la tirania, així,

amb aquestes paraules. I jo crec que això és un error molt greu,

que diu molt del difícil que és arreglar aquesta situació.

I tercer, perquè d’això va el tema, va de reacció, de reacció

al que passa a Catalunya, al que va passar ahir, i davant el que

passa a Catalunya el nostre grup té un posicionament molt clar:

primer de tot, respecte absolut des d’un Parlament, legítim i

sobirà, com és el de les Illes Balears, a un debat legítim i sobirà

d’un altre Parlament. Segon, suport a l’hora d’abordar els

problemes polítics amb política, amb política i amb debats

polítics i democràtics, no amb amenaces, amb amenaces

judicials, amb amenaces de suspendre l’autonomia, amb

amenaces, amenaces, amenaces, perquè això no du enlloc. I

tercer, si volen, sobre la viabilitat, que ja veurem quina és la

viabilitat d’això que es va debatre en el Parlament de Catalunya

ahir, però el que els puc assegurar, i crec que vostès també hi

estaran d’acord, que el més inviable en aquests moments és

deixar les coses com estan o mirar cap un altre costat o fer

reacció pura i dura, com planteja aquesta proposició no de llei.

Però si vol, entram a desgranar el text i el perquè del no del

nostre grup i ho faré, per variar una mica, en forma de

preguntes gens innocents, tot recordant aquell poema de Bertolt

Brecht de Preguntes d’un obrer davant un llibre, perquè

justament amb aquest tema el que necessitam és fer pedagogia,

pedagogia de la pregunta, si volen, més pedagogia i menys

dogmes, menys doctrina.

Primer punt, posar en valor, perquè és una nova modalitat

de proposició no de llei també que inaugura el Grup Popular

avui, d’instar o de posar en valor coses, que està molt bé com

a declaració d’intencions, posar en valor la cohesió i la unitat

d’Espanya, diuen. Què aporta aquesta unitat si és a costa de

negar la diversitat? Què aporta aquesta unitat més enllà de la

doctrina i el tancament de files entre la casta política i

l’oligarquia? Què és la marca Espanya si no és posar les

institucions polítiques al servei de l’IBEX 35 que alguns

sembla que confonen amb l’interès del poble?

Segon punt, respectar els drets i llibertats fonamentals de

tots els ciutadans, i advertència, i que es desenvolupin garantint

la convivència i la concòrdia dels espanyols. I, què és la

convivència i la concòrdia dels espanyols? Embullar-la com la

varen embullar, per exemple, vostès, en educació la passada

legislatura? Deixar la unitat d’Espanya i el debat d’ahir del

Parlament en mans d’un senyor que és molt alt, però que

plantejava que el que s’havia fet era fer net Badalona

d’immigrants, això és la concòrdia i la convivència? Perquè la

unitat d’Espanya fins fa quatre dies penjava d’aquest senyor.

Pot haver-hi concòrdia quan a les peticions de diàleg i a les

propostes d’urnes o en els debats parlamentaris es contraposen

fronts, boicots i l’amenaça permanent? I per si de cas fem la

Llei mordassa, no?, que deixa tota aquesta proclama a favors

dels drets i les llibertats a l’alçada del betum.

Tercer punt, posar en valor la fortalesa democràtica de les

nostres institucions. La fortalesa democràtica de les

compareixences presidencials via plasma? La de les

comptabilitats en B a què ha estat alAludida reiteradament en els

debats dels que m’han precedit en les intervencions? De la

democràcia reduïda a una qüestió de procediment? La fortalesa

democràtica d’un Tribunal Constitucional comandat per un

senyor que fins fa poc tenia carnet del Partit Popular i que ha

convertit aquest tribunal, que hauria de ser una institució

independent, en una arma d’impugnació massiva del Govern

central en contra de les comunitats i dels territoris? La fortalesa

democràtica de prohibir les urnes al carrer?

Quart punt, posar en valor la sobirania nacional, que no és

ni vulnerable ni fraccionable. I què vol dir nacional? De la

nació catalana? De la nació espanyola? No tenen dret a decidir

els pobles? No tenen ciutadania, no té sobirania també aquest

parlament nostre? Qui defineix o tomba la sobirania dels

pobles: les urnes, la democràcia o els tribunals? O no se’n

recorden de com va començar tota aquesta pelAlícula, amb un

estatut legítimament aprovat pel Parlament de Catalunya,

aprovat i ratificat en referèndum pel poble de Catalunya

majoritàriament i ratificat en el Congrés de Diputats i tombat

per un tribunal, no se’n recorden de com va començar tota

aquesta qüestió? Als problemes polítics, solucions polítiques.

Cinquè punt, instar tutti quanti a defensar el seu concepte

ranci d’Espanya, el de la nova enciclopèdia escolar, assimilat

a l’estat de dret que vostès confonen amb un estat de dretes i

que per a la majoria de la gent malauradament catalans,

espanyols, andalusos, illencs, cada vegada és més un estat de

no hi ha dret.

En conclusió, no han entès res o no ho volen entendre.

Vivim un moment històric i els fets d’ahir en el Parlament de

Catalunya són un episodi més d’aquest moment històric que

vivim. Aquest moment històric, que també afecta evidentment

a Espanya, a Espanya hi ha dues revoltes, hi ha una revolta

social, democràtica, expressada si volen amb el 15M i amb

aquesta indignació de la gent per l’esgotament d’un pacte social

que hauria d’haver representat la Constitució del 78 i que ha

enterrat drets bàsics de la ciutadania, que ha deixat els serveis

públics sotmesos als interessos dels bancs, que ha deixat el dret

a l’habitatge, els drets que ens donen la dignitat a les persones

que conformen un estat, en aquest cas absolutament enterrats,

gràcies a la mala política de la qual el grup proposant n’és, en

bona mesura, responsable.
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Hi ha una altra revolta que és la revolta territorial, perquè

en aquesta revolta social, en aquesta revolta democràtica

s’ajunta que Espanya no és només un estat cada vegada més

desigual pel que fa a les seves persones, en termes de drets i

d’igualtat social, sinó que també és un estat cada vegada més

desigual en matèria territorial, i les nostres illes són un clar

exemple d’això. De què ens serveix tenir molts de milionaris a

la llista Forbes mentre la gent torna cada vegada més pobre?

Quin ha estat el paper de les institucions a l’hora d’aconseguir

o d’assolir aquesta situació lamentable?

Acab dient això, que a Catalunya justament conflueixen

aquestes dues revoltes, la revolta social democràtica i la revolta

territorial, que a nosaltres també ens afecta i més, com no

podria ser d’una altra manera, es posa del costat de la revolta

democràtica, que és la que fa avançar la història de la

humanitat.

Vostès s’entesten a quedar del lado oscuro, del costat de...

del lado oscuro de la negació de la política i al cap i a la fi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, ha d’anar acabant, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

... de la subordinació i de l’immobilisme, que és l’escenari, i els

ho he dit abans, més inviable de tots per als que realment

desitjam una solució sensata per tot el que està passant.

I amigues i amics del Partit Popular, Sra. Prohens, com diu

el professor Cotarelo: “España no es una nación, es lo que

queda de un imperio”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La portaveu del

Partit Popular ha dit a la seva intervenció que és un moment

d’altesa de mires i és un moment de responsabilitat. Nosaltres

ens demanam, de quina responsabilitat, de la que vostès han

demostrat duent aquesta iniciativa aquí? Perquè després

d’aquest debat no crec que, si la seva pretensió és reforçar

aquesta cohesió d’Espanya, no crec que aquesta cohesió hagi

sortit molt reforçada gràcies a la seva iniciativa, més aviat el

contrari, el que es genera és menys discussió i més punts de

vista enfrontats. 

Jo diria, quina hauria de ser la responsabilitat d’aquells que

en teoria defensen tant Espanya? Jo entenc que hauria de ser

cercar una entesa, jo entenc que hauria de ser construir ponts,

jo entenc que hauria de ser la inclusió, entenc que hauria de ser

lluitar contra la fragmentació. Però bé, aquí la veritat és que

després de sentir-los a vostès d’entesa molt poca i de realitat

també molt poca. Per què? Perquè vostè surt aquí i ens diu que

tots els espanyols se senten còmodes amb la Constitució.

Home! Es veu que hi ha alguns espanyols que no es deuen

sentir molt còmodes.

Jo he sentit això de vostè, vostès diuen aquí, a la seva

iniciativa, diuen: s’han superat vells enfrontaments. Molt

superats no deuen estar aquests vells enfrontaments. Ortega i

Gasset deia que el problema catalán només té una solució que

es la conllevancia. Bé, vull dir que això no és molt nou, no és

d’Artur Mas aquest problema, aquest problema té un llarg

recorregut històric i per a mi no està molt superat, com diuen

vostès, perquè n’hi ha prou a veure els titulars d’avui i el debat

parlamentari d’ahir per tenir la sensació que molt superat no hi

deu estar, més aviat està prou enquistat. 

I diu, s’ha girat cap aquí i ha parlat d’odi a Espanya i als

signes d’Espanya. Home!, acusar els altres de tenir odi a

Espanya no crec que tampoc sigui la millor fórmula de

construir entesa i de construir ponts, més aviat, ja dic, és

intentar continuar xapant la societat. 

I deia que a partir d’ahir hi ha un nou escenari, no, no hi ha

un nou escenari, és la continuïtat d’un escenari que es va

produint des de fa molts d’any i on vostès han estat participants

actius d’aquest escenari, i no precisament pacificant l’escenari,

sinó exacerbant els ànims. Perquè també ho ha dit algun

portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula, el seu recurs

d’inconstitucionalitat contra l’Estatut d’Autonomia de

Catalunya no ha estat gratuït, no ha generat precisament que la

societat catalana estigués més contenta amb la Constitució i

amb l’estat de dret. El seu refús radical a la proposta de pacte

fiscal, que va ser la primera proposta que els va fer Artur Mas,

la seva negativa absoluta no ha estat precisament un revulsiu

per crear més sentiment d’espanyolitat arreu i especialment a

Catalunya.

Aquest tipus d’iniciativa parlamentària o la política

absolutament recentralitzadora del Govern Rajoy no és

precisament el camí per trobar enteses, trobar ponts i trobar

integracions, més aviat, ja dic, tot el contrari.

Perquè, en el fons, a nosaltres el que ens preocupa de

l’actitud del Partit Popular és que es dediquen a excloure els

altres, els que no pensen com vostès. I crec que això és greu,

perquè vostès vénen aquí i s’apropien de la Constitució, i vostè

diu: la Constitució no és perfecta, la Constitució no la vàrem

votar. No la va votar vostè, i li vull recordar que el seu grup

parlamentari, a la ponència constitucional, tampoc no va votar

el títol vuitè de la Constitució, perquè aquí...

(Alguns aplaudiments)

...aquí s’oblida amb molta facilitat els que varen ser els

impulsors de la Constitució i els que colcaven i només posaven

pedres i pals a les rodes d’aquesta Constitució, i vostès no eren

dels màxims impulsors del pacte constitucional, i vostès s’han

dedicat durant molts d’anys a fer una interpretació restrictiva

d’aquesta Constitució, a intentar impedir que aquesta

Constitució fos plural, donàs paper de diversitat als territoris

que componen l’Estat espanyol.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 10 de novembre de 2015 629

 

La Constitució es va fer amb l’esforç de molts per superar

un règim dictatorial i perquè la democràcia arribàs a Espanya,

però la Constitució es va fer sobretot perquè fos un punt d’inici

d’una nova etapa, d’una etapa democràtica, era un camí obert,

un camí que començava, però vostès volen convertir aquesta

Constitució en una barrera i en una porta tancada i,

evidentment, això no té res a veure amb l’esperit constitucional.

I vostès vénen i només ens parlen d’igualtat, sempre ens

parlen d’igualtat, quan parlen de Catalunya parlen d’igualtat,

quan parlen de les tensions territorials parlen d’igualtat, però

mai no se’n recorden de la desigualtat continuada que existeix,

perquè hi ha una desigualtat continuada.

I també la Constitució diu que s’ha de compensar la

insularitat i nosaltres el que volem és que es compensi la

insularitat, aquesta seria la bandera del Parlament de les Illes

Balears, que d’una vegada per totes es complís la Constitució,

que tots fossin iguals en drets i deures, que tots pagassin el

mateix i no fóssim els balears els que més pagam i els que

manco rebem i que tots tenguessin compensat aquest precepte

constitucional de la insularitat. Però això és manco important,

perquè, com que aquesta iniciativa parlamentària ve de dalt, ve

de Madrid, vostès la presenten perquè els han dit a Madrid que

la presentin, i supòs que per no quedar darrere de Ciutadans,

però en realitat això només és -i s’ha dit també- pura tàctica per

desgastar l’adversari, i això és molt trist, perquè quan un estat

té un problema molt seriós... i si realment vostès considerassin

que hi ha un desafiament al qual fa falta enfrontar-se amb

responsabilitat i amb seriositat, el que no farien és tacticisme,

el que no farien és dur aquí una iniciativa a veure si

descolAloquen no sé quin partit polític, no sé quin govern, el

que farien és intentar trobar solucions i aquesta -i amb això

acab- és la gran qüestió.

La gran qüestió és què proposa el Partit Popular per superar

aquesta situació? Quina és la seva proposta? Quin és el camí?

Què hem de fer? Res, vostès no tenen cap proposta, a vostès...

els surten 2 milions de ciutadans, voten independència, hi ha

unes tensions territorials, cap proposta. Home!, d’aquesta

manera segur que no s’arregla, perquè d’aquesta manera el que

vostès aconseguiran és que de la conllevancia arribin a la

independència, i no crec, pel que diuen vostès, que aquesta

sigui la seva voluntat. 

Per tant, és ben hora que canviïn el cantet, comencin a fer

propostes, comencin a creure realment que Espanya és un país

divers i plural on hi caben totes les sensibilitats i on no s’ha

d’excloure la gent, i a partir d’aquí per ventura aconseguirem

tendir ponts que duguin a l’entesa i a un camí satisfactori,

aquesta vegada sí, per a tothom.

Moltíssimes 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:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La casualitat,

per ventura l’oportunitat i el càlcul han volgut que aquesta

proposició no de llei que debatem avui coincideixi amb una

resolució aprovada ahir al Parlament de Catalunya per la qual

es dóna el sus al, i cito,  “procés de creació de l’estat català

independent en forma de república” i en què s’insta “el Govern

de la Generalitat a desconnectar -és el terme que utilitzen

també- un tros d’Espanya de la resta del territori legalment

constituït”, una resolució idò que té com a objectiu rompre de

manera unilateral la unitat, la integritat, la cohesió de l’estat de

dret.

Fa cosa d’un mes i mig Ciutadans va presentar aquí mateix

i a una desena de parlaments autonòmics una proposició no de

llei molt semblant a aquesta, tenia -diria jo- el valor de

l’anticipació, encara que els ritmes parlamentaris ens duguessin

a defensar-la quan les eleccions autonòmiques a què feia

referència ja s’havien celebrat, i aquest valor anticipatori es

confirma també avui, probablement perquè no hi ha cap altre

partit a Espanya que hagi advertit amb més temps i amb

contundència, a qui volgués escoltar-ho, això sí, del que podia

passar si no s’aturava el procés de deslleialtat cap a l’Estat, de

deslegitimació institucional i de vulneració dels drets dels

ciutadans emprès pel Govern de la Generalitat catalana.

Ciutadans sí ho va fer i des del primer moment, o sigui, des de

fa una bona partida d’anys.

Per això podem parlar avui amb coneixement de causa, per

això podem afirmar avui que el que passa a Catalunya afecta

tots els ciutadans espanyols i, per tant, també els ciutadans de

Balears, i això ja basta per justificar que ho debatem a aquesta

cambra. Perquè el que passa és greu, gravíssim, i no es tracta,

com diuen alguns, del dret a decidir dels pobles, ni del xoc

entre dos governs obsessionats a no voler negociar, ni del

problema d’encaix d’una part en el tot, es tracta, clar i

llampant, d’un cop d’estat, un cop d’estat promogut per un

govern deslleial que ha arrossegat una majoria parlamentària,

que ni tan sols representa una majoria d’electors, en una

aventura irresponsable, ilAlegal i de conseqüències

imprevisibles.

I davant això, el que em sorprèn és la reacció de certs grups

d’aquest parlament, que els diputats de MÉS estiguin encantats

amb el que passa a Catalunya és perfectament comprensible, si

jo fos pancatalanista i nacionalista com ells estaria exactament

igual d’encantat, no ho dubtin; que els diputats de Podem

aprofitin l’ocasió per proferir també la lletania del dret dels

pobles, a tots pobles segons sembla manco l’espanyol, i per

exigir al Govern central que renunciï als seus deures com a

garant de l’estat de dret, també resulta comprensible, al cap i a

la fi tant un partit com l’altre fan de la desobediència i de l’atac

al sistema les seves senyes d’identitat; ara, que un partit com el

Partit Socialista presenti una esmena de modificació en què

reclama una reforma constitucional apelAlant al mantra, un cop

més, del federalisme i del diàleg, just per no haver de votar a

favor de la proposició de llei, no de llei, perdó, del Partit

Popular, això, què volen? No només és irresponsable, sinó que

em sembla certament alarmant.
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Perquè vostès, senyores i senyors del Partit Socialista,

aspiren si no vaig errat a governar Espanya, de fet cada vegada

que prenen la paraula a aquesta cambra ens anuncien que el 20

de desembre tot canviarà, fins i tot quan han construït uns

pressuposts impossibles de complir, confiats que després de les

eleccions els seus els obriran el grifó del crèdit. De bon de

veres ho creuen, de bon de veres creuen que poden arribar a

governar Espanya dient una cosa diferent a cada part del

territori? De bon de veres creuen que n’hi ha prou que el

secretari general del PSOE aparegui amb una gran bandera

espanyola darrere perquè la gent oblidi tota la resta?

Quan Ciutadans va presentar la seva proposició no de llei

a una desena de parlaments espanyols vostès varen aconseguir

votar a favor, votar en contra i abstenir-se, un prodigi!, el text

era exactament idèntic, aquí -com recordaran- varen optar pel

no, amb consonància m’imagín amb els seus companys de

govern, que són els que realment els marquen el pas en aquest

tema.

Avui també votaran en contra, pel que acaben de dir, d’un

text que defensa coses tan essencials, tan democràticament

essencials, perquè sense estat de dret no hi ha democràcia

possible, com l’estat de dret o la cohesió i unitat d’Espanya.

Ciutadans, no fa falta afegir-ho, hi votarà a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la diputada Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats. El primer

que he de dir per força: Sra. Prohens, desperti del seu somni.

Nosaltres avui despertam d’un malson, el malson que s’acabarà

el dia que el Sr. Rajoy deixi finalment de governar l’Estat

espanyol.

(Alguns aplaudiments)

Li parl de somnis perquè a vostè li agrada molt. Per tant em

faig meves les seves paraules.

A la motivació del procediment d’urgència de la seva

proposició fan referència als propers esdeveniments que es

viuran aviat a Espanya. De quins esdeveniments ens parlen?,

del proper partit Madrid-Barça?, de les festes de Nadal?, de

quins esdeveniments ens parlen? Però tots sabem de què parlen,

parlen de Catalunya, aquesta paraula que per a vostès està

proscrita i que no s’atreveixen ni a anomenar, perquè els put,

els fa urticària, parlar de Catalunya. Durant quatre anys vostès

han fet de l’anticatalanisme la columna del seu discurs i de la

seva acció política fins a un paroxisme mai abans no vist en

aquesta comunitat. S’han atrevit a proscriure el nom de la

llengua i a marginar el món acadèmic que vetlla per la seva

regulació i difusió; han perseguit un símbol històric d’aquestes

illes, el vell senyal del casal de Barcelona, compartit pels escuts

i les banderes de les nostres quatre illes i pels de la nostra

comunitat. S’han doblegat seguint l’estratègia definida pels

seus superiors del carrer Gènova de Madrid, els mateixos que

varen posar taules de recollida de firmes per tot l’Estat contra

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Varen arribar a posar de

portaveu d’educació en aquest parlament la Sra. Aina Aguiló,

que va arribar a afirmar que el temps de Ramon Llull no existia

el català, i que diàriament a les xarxes socials fa gala d’una

catalanofòbia malaltissa. Per arraconar el català a l’escola

varen ser capaços d’encendre un conflicte educatiu sense

precedents que va posar en una situació límit l’ensenyament de

la nostra comunitat. És això el que vostès anomenen concòrdia

i convivència? A mi no m’ho sembla.

Mirin, les seves proclames de la gran nació no passen de

grandiloqüència buida i gratuïta per amagar molts altres

defectes, perquè una gran nació és aquella que vetlla per la gent

que la integra i té presència en el món amb independència i veu

pròpia. En canvi la nació a la qual vostès apelAlen actua al dictat

de potències estrangeres, retallant serveis i prestacions a la gent

per ordre de la cancellera Merkel, a la qual ens trobam

miserablement sotmesos. O anant a una guerra ilAlegal perquè

el president Bush en el seu dia donés uns toquets a l’espatlla al

Sr. Aznar. Les grans nacions, Sra. Prohens, no tenen cap

necessitat d’anar cridant la seva grandesa, això ja li ho han

recordat molts dels diputats que han intervengut anteriorment.

Els únics lideratges de què pot presumir avui Espanya dins la

Unió Europea són els de l’atur, la pobresa, la corrupció i els

dèficits democràtics, que han portat Espanya a la portada de

mitjans de prestigi com el New York Times per normes com la

Llei mordassa i pel control governamental sobre els mitjans de

comunicació.

Les seves apelAlacions a la sobirania nacional, mesclades

amb la igualtat i la cohesió, són un sarcasme de mal gust quan

les contrastam amb la realitat d’un govern que amb nocturnitat

modifica la Constitució Espanyola per, una vegada més,

doblegar-se a Merkel; un govern que sacrifica els drets i el

benestar dels ciutadans prioritzant el pagament d’un deute als

bancs alemanys que aquests ciutadans no han contret. Per tant

la seva credibilitat avui és exactament la mateixa que la de

Volkswagen, és a dir, zero. El govern alemany, o un govern

com el govern xinès, que no observa els drets humans més

elementals, poden fer modificar la Constitució i la justícia i

mereixen més atenció i consideració que allò que proposa

legítimament un poble de l’Estat espanyol? Crec que no. La

seva manera de defensar la legalitat i la igualtat de tots és

amnistiar evasors fiscals i indultar delinqüents de guant blanc

al mateix ritme que creix la població carcerària? Els darrers

segles de la història d’Espanya són més dignes de revisió

severament crítica que no d’orgull, especialment enguany que

es compleixen 300 anys, i no 3.000, de la pèrdua de la nostra

sobirania política. 

La seva recurrència compulsiva a l’ordre constitucional és

una contradicció permanent. Vostès han incomplert en

reiterades ocasions l’Estatut d’Autonomia; ho han fet amb la

llengua, amb la nostra llengua pròpia, i ho han fet amb allò que

fa referència als vincles històrics que compartim amb altres

comunitats autònomes d’aquest estat.

Per tot això des de Formentera, que no és només aigües

cristalAlines, perquè les aigües són aigües i Formentera és una
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illa, hi ha territori i hi ha gent que hi viu, des de Formentera...

Li ho dic perquè crec que vostè no ho sap, esper que no aspiri

a governar aquesta comunitat perquè si vostè hagués de ser

presidenta em preocuparia profundament. Per tant des de

Formentera no atacarem les justes aspiracions d’un poble

germà expressades democràticament i defensades pacíficament

pels seus representants; al contrari, cridam tots els representants

polítics d’aquestes illes a exercir amb la mateixa determinació

insubornable la defensa de l’interès general d’aquestes illes i de

tota la gent que hi viu. 

Thomas Hobbes va dir: “La legitimitat d’un rei depèn que

pugui garantir als seus súbdits una vida sense por”. Aquí rau,

senyores i senyors, la grandesa de les nacions, i no en mocions

d’urgència carregades de proclames patriòtiques.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens, del Grup

Parlamentari Popular. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

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

tema no fos tan seriós la veritat que n’hi hauria per llogar

cadiretes, del que s’ha arribat a dir sobre aquesta tribuna. 

Començaré pel final. Sra. Tur, vostè no és que s’hagi de

despertar, vostè és que ha de baixar a la terra, perquè ha arribat

a dir sobre aquesta tribuna que el govern alemany no respecta

els drets humans, l’ha comparat amb el govern xinès. Baixi a la

terra i deixi de dir aquestes barbaritats.

Quant a Podemos, miri, jo no sé, Sr. Saura, si és que em

falta un màster en filosofia però jo no l’entenc. No l’entenc ni

quan parla, ni quan escriu, ni aquest bullit que s’arriba a fer

cada pic que puja a aquesta tribuna, i si cada pic, parlem del

que parlem -de comerç, de turisme, de serveis socials, de la

unitat d’Espanya- vostè ha de fer el mateix discurs seran molt

llargs aquests quatre anys, d’haver-lo d’aguantar, seran molt

llargs aquests quatre anys. Comenci a fer feina...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

...i a anar modelant el discurs.

Quant a..., que MÉS per Menorca ens digui que això és una

campanya electoral, i que utilitzam... MÉS per Menorca no és

aquest grup parlamentari que presenta les mateixes iniciatives

que presenten els mateixos socis seus per reclamar la seva part

de protagonisme?, les mateixes? Prospeccions..., el que sigui;

ells ho presenten redactat igual..., aforaments..., perquè ha de

tenir la seva quota de protagonisme. Això és MÉS per

Menorca, ni més ni pus, ni més ni pus.

I quant a MÉS per Mallorca i El Pi, que han fet

pràcticament el mateix discurs, la qual cosa també ens sorprèn,

que crec que no sé si em fa falta també aquest màster per

donar-me a entendre, però vostès ni m’han escoltat...

(Remor de veus)

...ni jo he humiliat el poble de Catalunya, ni he fet un discurs

excloent ningú, ni he parlat d’una, grande y libre. La veritat és

que vostès tenen un problema. Si cada pic que parlen de la

unitat d’Espanya o parlen d’Espanya a vostès això els recorda

en Franco tenen un problema. Superin-ho, superin-ho perquè ja

fa molts d’anys que no hi és, en Franco; superin-ho.

(Alguns aplaudiments)

Però, clar, el més trist aquí és el paper que fa avui el Partit

Socialista, la veritat. El Partit Socialista avui demostra que està

segrestat, està segrestat pels seus socis nacionalistes més

segregadors, està segrestat pels seus socis antisistema que de

cada pic es van trobant més còmodes dins aquest sistema i més

els agrada, eh?, i a més els agrada.

(Remor de veus)

Vostès estan segrestats i no sabem quin Partit Socialista

tenim davant. Tenim un Partit Socialista que avui vota més

pensant en l’estabilitat del seu propi govern que no en

l’estabilitat d’Espanya. Tenim un Partit Socialista que avui

contradiu i contradirà les declaracions que farà d’aquí a uns

moments Pedro Sánchez, ja ho veuran. Tenim un Partit

Socialista que no sabem a què juga, que intenta defugir

d’aquest debat, i diuen que no ho voten perquè és una

declaració, una PNL buida de contingut. Idò resulta que la

nostra proposició no de llei comparteix els mateixos termes que

la declaració institucional que va fer ahir Pedro Sánchez:

“Proclamamos una vez más nuestro compromiso irrenunciable

con la unidad de España. Recurso ante el Tribunal

Constitucional. Voluntad de que se salvaguarde la integridad

de derechos y libertades de los ciudadanos. Mantenernos

unidos en torno a la defensa de la ley”, el mateix que va dir

ahir el seu secretari general, utilitzant les mateixes paraules.

Deu ser que també va fer una declaració institucional buida de

contingut.

(Alguns aplaudiments)

I la veritat és que a la resta d’Espanya, que s’ha presentat

aquesta proposició no de llei, el Partit Socialista ha votat a

favor a Andalusia i a Astúries, i a les altres comunitats

autònomes s’ha abstingut. Aquí no, aquí no, aquí el segrest els

obliga a fer una passa més, perquè si no la tornaran a amenaçar,

Sra. Armengol, la tornaran amenaçar de rompre del pacte, de

no aprovar-li els pressuposts... Clar, aquest ball d’equilibris jo

entenc que és complicat, que és complicat. Però al Partit

Popular avui estam decebuts, perquè esperàvem que dins aquest

parlament hi hagués una declaració clara i contundent, com he

dit com a primera institució de les Illes Balears, representant la

voluntat del poble de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i

Formentera, perquè el pes que ha tengut i que té històricament

el nacionalisme dins aquest parlament és el que és, eh?, és el

que és, amb tot el meu respecte cap a les minories, però avui

aquest parlament havia de fer una declaració clara, havia de fer

una declaració contundent i havia de posar en valor allò que
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juram o prometem tots quan adquirim la nostra condició de

diputats, que és complir i fer complir la Constitució.

(Alguns aplaudiments)

Això era el que s’esperava avui de nosaltres. Jo he fet un

discurs que crec que no han escoltat, o no m’han entès, en

defensa de l’estat de les autonomies, en defensa de la llibertat,

però també defensaré sempre les Illes Balears per davant

d’altres ingerències. Però és que, clar, vostès es troben

còmodes. Per això aquesta votació avui en contra, per això

quan el Sr. Gordó diu que ens donarà la nacionalitat catalana no

surten a contradir-lo, a defensar els nostres interessos; per això

quan surt un article com sortia ahir a premsa, “Balears, clave

en la defensa de una hipotètica Catalunya independiente”,

vostès s’hi troben còmodes. El Partit Popular no, al Partit

Popular tenim clar que volem una Espanya plural, una Espanya

diversa, una Espanya lliure, per avançar, per parlar de la

reforma constitucional, perquè tots ens hi puguem sentir...

(Remor de veus)

...còmodes, però que continuï essent un marc de convivència

comú. Això el Partit Popular no ho posarà en joc, el Partit

Popular no deixarà que polítics segrestats com vostès posin

divisió, sembrin crispació o sembrin discòrdia a les Illes

Balears. Això amb el Partit Popular no passarà mai, el Partit

Popular no negociarà mai la secessió d’Espanya, mai.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació de la proposició no de llei. Votam.

Vots a favor, 21; vots en contra, 37. Per tant queda

rebutjada la proposició no de llei.

Continuam.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 4568/15,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

creació d'una ponència per tal d'elaborar una proposta de

text de la llei del tercer sector.

A continuació debatrem la Proposició no de llei RGE

4568/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

creació d’una ponència per tal d’elaborar una proposta de text

de la llei del tercer sector. Intervenció del Grup Parlamentari

Popular per defensar-la. Té la paraula la Sra. Sandra

Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Confío, y estoy casi

convencida, que esta proposición no de ley tendrá un mayor

consenso que la que hemos debatido anteriormente. Mi

intervención será muy breve, porque creo que los diferentes...,

los diferentes grupos parlamentarios, los diferentes partidos,

algunos de ellos incluso llevaban la propuesta que hoy

debatimos aquí en su programa electoral, que es la de crear una

ley del tercer sector de las Islas Baleares. Hemos tenido

también ocasión de poder hablar con los diferentes grupos

sobre esta propuesta y creo que todos consideramos necesario

que el tercer sector tenga reconocido su papel dentro de una ley

en nuestra comunidad autónoma.

En este sentido el Partido Popular se reafirma en esta

iniciativa, creemos que nuestra comunidad autónoma cuenta

con un tejido social muy importante, que nuestras entidades

realizan una magnífica gestión y que además se ha visto todavía

más comprobado durante estos difíciles momentos de crisis

económica, un trabajo sin el cual muchas de las personas que

han sido atendidas por estas entidades hubiesen visto truncados

sus proyectos de vida o incluso serían mucho más difíciles, y

por este motivo creemos que es responsabilidad de las

administraciones públicas el estar al lado de estas entidades,

darles una mayor garantía, una mayor estabilidad, para que

entre todos juntos también podamos trazar las líneas generales

de las políticas sociales, entre los grupos políticos, el Gobierno

y las entidades sociales. Se han dado pasos para garantizar la

estabilidad y las garantías a las entidades sociales; la

concertación social es un gran paso que las entidades

demandaban y que ya es una realidad en nuestra comunidad

autónoma, pero no es suficiente. Creemos que igual que existe

a nivel estatal ya una ley del tercer sector deberíamos tener una

en Baleares que diese ese reconocimiento a las entidades pero

que además les diese el derecho a opinar, el derecho a

planificar conjuntamente con nosotros, y a nosotros el deber de

hacerlo con ellas. 

Creo que en este punto estamos todos los grupos de

acuerdo, y lo que plantea el Partido Popular es la forma en la

que hacer esta ley. Nosotros consideramos que una ley del

tercer sector tiene que ser una ley que salga del máximo

consenso posible de esta cámara, creemos que debe ser una ley

que pueda durar y pervivir en el tiempo, pero también creemos

que las entidades que forman el tercer sector deben tener un

papel muy importante en esta ley. Es por eso que lo que

presentamos nosotros hoy es una propuesta dirigida a crear una

ponencia parlamentaria que estudie crear o elaborar un texto

que nos pueda servir como futura ley del tercer sector. ¿Por qué

pedimos crear una ponencia? Pedimos crear una ponencia

porque es un mecanismo que nos permite estar todos los grupos

políticos presentes, pero també poder invitar a diferentes

personas, a diferentes entidades para que puedan colaborar en

la elaboración de este texto, de forma que el texto que salga

consensuado de esta ponencia después se pueda elevar aquí

como una proposición de ley.

En este sentido el Partido Socialista ha presentado una

enmienda en la que propone cambiar la parte que habla de

elaborar una propuesta de texto de la ley del tercer sector por

una proposición de ley del tercer sector de las Islas Baleares.

Nosotros habíamos propuesto elaborar un texto porque

creíamos que la iniciativa legislativa no podía salir de la

ponencia, sino que simplemente la ponencia puede elaborar un

texto y después comprometernos todos los grupos políticos al

texto de esa ponencia y presentarlo como una proposición no

de ley. Simplemente por eso lo habíamos redactado de esta

forma, por una cuestión jurídica. En cualquier caso nuestra

intención, evidentemente, es que el texto que salga de esa

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504568
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ponencia pueda pasar aquí como proposición de ley del tercer

sector de Baleares.

Y dicho esto no me extenderé mucho más porque creo que

el sentido de la propuesta es bien claro. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar

l’esmena RGE 8376/15 i fixar la posició. Té la paraula el Sr.

Jaume Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré també molt breu. La nostra

esmena anava en el sentit que he parlat de vostè, de precisar

que el que vol aquest grup, el nostre grup, és que la ponència

elabori un text, que no hagi d’anar al Govern perquè presenti

una proposició de llei, sinó que els mateixos grups del

Parlament puguin presentar la proposició no de llei. Em pareix

que en aquest sentit estam d’acord i vostè ho ha aclarit ara, que

la seva intenció també és la mateixa, que sigui una llei que

elabori el Parlament i que aprovi el Parlament sense haver

d’anar al Govern. 

Nosaltres reiteram el nostre suport al tercer sector. És una

feina que ja venim fent des de fa molts d’anys a les Illes

Balears, durant tot el temps que el nostre grup ha participat en

governs de progrés el tercer sector ha fet un canvi important, ha

fet una evolució positiva, però és evident que la situació actual

necessita un reforç important, un suport de la seva situació, ja

que com tots sabem hi ha una amenaça de privatització de

serveis socials i de privatització de la gestió per empreses

privades, lucratives, que es presenten a concursos d’una

forma..., amb oportunitats més grans que les que tenen les

entitats del tercer sector, i per tant una llei d’aquest tipus ha de

solucionar, entre altres, aquest problema.

Per tant res més. Esperam que la ponència es creï tot d’una.

Nosaltres fa temps que estam fent feina en un text per a aquesta

llei, i el presentarem tot d’una que es reuneixi, el primer dia, la

ponència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció per fixar posició del grup que no ha presentat

esmenes, té la paraula la Sra. Montserrat Seijas del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar debemos resaltar

la gran labor que desarrolla el tercer sector de acción social en

beneficio de la sociedad, entre otras cosas cumpliendo una

labor social que debería corresponder a la misma

administración, siempre que tuviéramos un estado del bienestar

más protector o, como mínimo, más humano con nuestra

ciudadania. De hecho, en una situación de crisis del sistema y

de dualización social, que está generando tantas desigualdades,

tanta discriminación y tanta exclusión social, el tercer sector se

convierte en un pilar imprescindible pera la inclusión y la

cohesión social.

También es cierto que una gran parte de estos problemas

han sido creados por nuestra propia administración central al

abordar la solución a la crisis económica desde un punto de

vista más en contra de la ciudadanía y a favor de los

privilegiados. Recordemos que al principio de esta crisis

económica se nos culpaba, a la ciudadanía, por haber vivido

por encima de nuestras posibilidades y eran ellos los que

robaban por encima de nuestras posibilidades.

También recordar que hay que adoptar medidas que

permitan la adecuada financiación del tercer sector ya que

venimos de varios años recortando directa y indirectamente sus

recursos comprometiendo en parte su solvencia, los puestos de

trabajo que dependen de ella y en muchos casos su propia

superviviencia, a la par que se aplican recortes sociales

impresionantes desde hace unos años, recortes que provocan

graves exclusiones sociales, reducen la atención a las víctimas

y asfixian a las organizaciones sociales, organizaciones sociales

que atienden las consecuencias de una política económica muy

concreta y, por lo que hemos visto en sus resultados, nefasta.

La ley estatal del tercer sector deja grandes vacíos en su

aplicación autonómica, entre ellos la no contemplación de una

disolución territorial del 0,7% por lo que apoyamos plenamente

la creación de una ley autonómica para su ampliación y su

ejecución en las Illes Balears, una ley autonómica que corrija

esta voluntad centralizadora del Estado ya que creemos que las

competencias autonómicas deben ser no sólo defendidas, sino

ampliadas, y ya que, en el tema de la protección social y su

ampliación territorial, muchas veces las organizaciones más

humildes y pequeñas son las que desarrollan una labor más

directa y más en contacto con la ciudadanía.

En esta ley autonómica debería nacer... perdón, esta ley

autonómica debería nacer del diálogo con los representantes de

las instituciones a las que pretendemos legislar, por lo que

recomendamos que se cree con antelación de manera

provisional a nivel autonómico el órgano de participación de

estas entidades con la administración que describe la ley

estatal, y así puedan ser partícipes de esta legislación

asegurando su equidad. Es decir, sin la participación y el

consenso de las asociaciones presentes en las Illes Balears esta

ley no tendrá la legitimidad a la que creemos debe llegar.

Debemos reforzar esta participación de las organizaciones

y asociaciones en esta ley ya que la ley estatal provoca una

centralización de estas relaciones con el peligro de crear una

legislación que solo favorezca a las grandes asociaciones y

discrimine a otras más modestas, reforzar la territorialidad,

debemos trabajar codo con codo con las asociaciones más

activas en las Illes Balears, ellas son las que trabajan

directamente sobre el terreno y las que cuentan con una visión

directa de la situación, pero sobre todo no debemos olvidar que

estas asociaciones en ningún momento tienen que substituir la

acción social de la administración, no por ello el Govern de las

Illes Balears debería relajar su celo en la protección social

esencial para la cohesión social.

Por lo tanto, daremos suport a su iniciativa. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Capellà del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Hola a tothom altra vegada. Aquesta vegada sí, Sra.

Fernández, donarem suport a la seva proposició. Estam d’acord

amb la creació de la ponència, és la que permet la participació

de la ciutadania i en aquest cas d’aquest sector al Parlament i

consideram que és una llei oportuna i necessària per molts de

motius, d’això ja en podrem parlar quan hi hagi la ponència, el

que passa és que sí que voldríem, ja que això és un debat,

començar una mica a posar damunt la taula una sèrie

d’elements que ens sembla que han de servir per superar la llei

autonòmica en matèria de serveis socials, que es refereix a

aquest àmbit, i també alguns aspectes de la legislació estatal

que afecten el tercer sector.

La nostra posició és que aquesta llei del tercer sector, la llei

balear, hauria de plantejar una sèrie de mínims, un és que

hauria de millorar el sistema de concertació perquè almanco a

l’àmbit dels serveis socials es permet també la concertació amb

entitats amb ànim de lucre, és a dir, amb empreses i consideram

que una llei del tercer sector hauria de diferenciar la relació

entre l’administració i les entitats del tercer sector i les entitats

amb ànim de lucre.

En segon lloc, consideram que aquesta llei no pot quedar en

un simple reconeixement de la feina del tercer sector, sinó que

ha de solucionar problemes, dificultats, que en aquests

moments es troben aquestes entitats; com vostès saben aquestes

entitats sense afany de lucre han de competir amb empreses per

gestionar serveis i probablement..., això ho han de dir elles,

però em puc fer eco de les seves reivindicacions, s’han sentit

molt soles en defensar l’eficàcia i la qualitat dels serveis

públics davant males pràctiques que es donen en concursos, per

exemple, que no hi hagi limitacions a ofertes temeràries o que

es doni prevalença al preu sobre el projecte tècnic.

Aquesta problemàtica, aquestes dificultats sabem que vénen

de la Llei de contractació pública, de la llei estatal, i esperam

que a la ponència surtin aquestes qüestions i es presentin

propostes per tal de superar-les encara que sigui a nivell estatal.

Després, també el que voldríem apuntar és que aquesta llei

no es limiti al tercer sector social, en això no sé si hi estarem

d’acord, però el tercer sector no només inclou entitats que fan

feina a l’àmbit social, sinó també a altres àmbits, com medi

ambient, educació, cultura, i consideram que s’hauria de

plantejar que no sigui només una llei del tercer sector social,

sinó que sigui molt més àmplia.

En qualsevol cas, ja per acabar, una llei del tercer sector

reconeixerà que aquest sector aporta humanitat, sensibilització,

eficàcia, però tot això no ens ha de fer perdre de vista que el

problema que ha fet que s’uneixin associacions i ciutadans per

tal de gestionar uns serveis, aquest problema dic persisteix, és

a dir, l’administració pública no presta uns serveis, no ho fa de

forma suficient i aquestes associacions han d’omplir aquest

buit.

Consideram que l’enfortiment del tercer sector no ha de ser

a costa de la privatització dels serveis públics i hem de seguir

apostant per aquests serveis, per descomptat sempre amb la

colAlaboració i moltes vegades amb la gestió per part del tercer

sector.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

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

llei del tercer sector seria la passa necessària per assolir una

societat més justa, més solidària i més cohesionada. És

important dir i repetir-nos que el 23,8 de la població, per cent,

perdó, de la població balear, unes 260.000 persones, viu en risc

d’exclusió social. Aquestes persones, el perfil de les quals ha

canviat considerablement, ja són o poden ser la nostra veinada,

la nostra cunyada, la nostra botiguera el que diu molt de

l’emergència social que s’ha viscut i encara es viu.

La situació els darrers anys s’ha agreujat tant que és

necessària una política de rendes mínimes i d’ocupació digna

que permeti a la gent més vulnerable tornar a la inclusió social.

És un moment en què hem vist com es retallen drets i

s’incrementaven necessitats socials, el tercer sector no ha

disposat dels mitjans necessaris per donar béns i serveis.

A El Pi creim en la necessitat d’una llei per al tercer sector,

una llei dirigida a associacions i fundacions amb naturalesa

jurídica privada i sense ànim de lucre que garanteixi el diàleg

de les entitats del tercer sector i les diferents administracions

públiques, com és el Govern, els consells i els ajuntaments; una

llei destinada a gestionar, planificar, promocionar i avaluar el

sistema de serveis socials i que els faci més efectius. I tornam

a allò que dèiem amb els discapacitats: una llei efectiva que no

posi traves; perquè quan ens hem reunit amb qualsevol

associació del tercer sector, a totes, i hi ha un factor comú: fan

feina a pesar de, malgrat, l’administració i l’administració ha de

ser un aliat, no un enemic.

El tercer sector el que necessita és tenir un interlocutor

entre les administracions i les diferents associacions que millori

el marc normatiu i en aquest sentit ens consta que a la passada

legislatura ja es varen fer reunions per parlar d’una llei del

tercer sector i allò que ens varen transmetre va ser: no tenim

pressa si podem fer les coses bé, si les passes són petites, però

fermes, ja els va bé. 

Ara passam a fer una gran passa, si en aquesta legislatura

s’ha de fer una llei del tercer sector, s’ha de consensuar, hi ha

d’haver voluntat política. Necessitam uns serveis socials que

bastin per cobrir les necessitats reals i això ha de passar per la

qualitat i la qualitat ha de passar per un finançament suficient

i estable, ha de ser una llei que dignifiqui el sector perquè en

massa ocasions han de demanar disculpes per dedicar-s’hi. 
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A vegades pens que dins la política hem perdut la capacitat

de posar-nos en el lloc de l’altre quan aquesta és la funció

primera de la política. 

A la Fundació Patronat Obrer ens contaven que han de

justificar per escrit el temps a què dediquen cada hora cada dia

de la seva feina, ens varen dir que els controls ala quals els

sotmet l’administració són gairebé denigrants. I mirin, les

entitats s’han de controlar, és clar que s’ha de controlar, però

el que no es pot fer és a aquell que t’ajuda a tirar socialment

endavant, tractar-lo com a un lladre. Hem de dignificar el

sector, n’hem de promoure la professionalització, millorar-ne

la gestió i fomentar el voluntariat i la participació social i crec

que en aquesta legislatura ho podem fer, que tenim el full en

blanc i l’oportunitat de fer-ho bé.

Des d’El Pi hi donarem suport, perquè no ens importa si és

a través d’una ponència parlamentària d’estudi per fer una

proposta de text de llei, com bé havia fet a la proposició el

Partit Popular, o si és a través d’una proposició de llei com a

l’esmena que s’ha presentat, el que importa és que el tercer

sector tengui la seguretat jurídica i administrativa d’una llei. Hi

donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la

paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

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

Bé, en primer lloc, agrair-li a la Sra. Fernández i al Grup

Popular aquesta iniciativa, però voldria fer algunes precisions

conceptuals i, de fet, demanar-los, d’alguna manera,

l’acotament de la proposta que ens fa aquí, perquè, des del

nostre punt de vista, ni tot el tercer sector és tercer sector

social, vostè utilitza a la seva proposició els dos termes com a

equivalents, ni tot el tercer sector està format per entitats

prestadores de serveis. Jo, després de la seva intervenció, tenia

el dubte, llegint la proposició no de llei i després de la seva

intervenció, crec que vostè sí que fa aquest reduccionisme, és

a dir, vostè entén que per al tercer sector sembla que parli del

que per a mi és una part només, que són les entitats prestadores

de serveis.

Per tant, per clarificar això i per, d’alguna manera, fer

èmfasi en els aspectes que nosaltres crèiem que hauria de

contemplar aquesta llei del tercer sector, és oportú citar la

distinció, una distinció, entre diversos tipus d’entitats del tercer

sector que jo, en aquest cas, trec dels autors Eduard Vallori i

David Pérez i el seu llibre La participació associativa genera

implicació política, i aquests autors distingeixen tres realitats

que són molt diferents, jo crec que en algunes intervencions ja

s’han volgut apuntar aquestes diferències, per exemple, la Sra.

Seijas, quan parlava de les entitats més petites, no?, aquests

autors, d’una banda, distingeixen el voluntariat assistencial de

les entitats prestadores de serveis i, per últim, l’associacionisme

de participació.

El voluntariat assistencial bàsicament són entitats que

coordinen una sèrie de persones que estan sensibilitzades per

un problema, aquestes persones a través d’un compromís

puntual o intermitent es deixen coordinar per aquesta entitat per

donar resposta a aquest problema, com, per exemple, pot ser la

pobresa.

Les entitats prestadores de serveis, que jo crec que són les

que en aquests moments més atenció han merescut per part de

les administracions, són, efectivament, entitats que normalment

tenen una forma no lucrativa, moltes vegades adopten la forma

de fundacions, però que es caracteritzen, a diferència del

voluntariat assistencial o de l’associacionisme de participació,

que bàsicament tenen una base professional, quan dic una base

professional no vull dir que em sembli malament la

professionalització sinó que moltes vegades són entitats que els

càrrecs polítics són gairebé decoratius i el que realment aporta

i pren les decisions en aquestes entitats és la seva base

professional, per dir-ho d’alguna manera, qui pren les decisions

és el gerent i no el president del patronat.

Aquestes entitats per la seva naturalesa són entitats que han

estat capaces, per mèrits propis, no ho critic, d’aconseguir

molts recursos, perquè efectivament arriben a llocs on

l’administració no pot arribar-hi i de fet, bé, no només aquí a la

nostra comunitat autònoma sinó a moltes altres, són entitats que

en molts casos gairebé sembla que hagin nascut per ser

concertades amb l’administració, perquè fan un paper de

substitució d’aquelles funcions que l’administració no pot

atendre.

Aquesta distinció, que jo crec que és una mica superficial,

que diem, entitats sense ànim de lucre versus empreses

l’entenc, la compartesc en certa mesura, però aquest tipus

d’entitat moltes vegades no es distingeix gaire del que és una

empresa excepte que, realment, doncs, hi ha un benefici, hi ha

una titularitat privada i hi ha un benefici, però quant a la

qualitat del servei, passa que moltes vegades el fet que sigui

privada fa que la qualitat del servei sigui menor, però en

principi en igualtat de qualitat de servei no veig gaire diferència

entre el fet gairebé, diria, anecdòtic que la seva forma jurídica

sigui sense ànim de lucre o sigui lucrativa. 

Per últim, la tercera categoria, i que és on m’estendré més

perquè és on crec que seria molt important que aquesta llei hi

parés atenció, és la que anomenam associacionisme de

participació. L’associacionisme de participació es caracteritza

per tenir un funcionament plenament democràtic, és a dir, són

els seus associats els que participen en el procés de presa de

decisions, a més a més, aquests associats tenen un compromís

permanent, perquè comparteixen els objectius i tenen una

vinculació fins i tot diríem emocional amb aquests objectius o

ideològica, i, a més a més, els professionals hi tenen menys pes,

no vol dir que no estiguin professionalitzats, però els

professionals bàsicament el que fan és ajudar a implementar les

línies programàtiques que defineixen els seus associats.

A aquestes tres categories encara avui en dia podríem

afegir-n’hi una altra, la que podríem anomenar moviments

socials o plataformes, que també agafen aquest nom, que són

tipus d’organitzacions molt més magmàtiques que funcionen en

xarxa, que són molt àgils, són capaces d’organitzar-se
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immediatament per donar resposta a un nou problema.

Nosaltres ho hem vist, per exemple, a les nostres illes amb els

temes educatius, amb els temes dels refugiats, amb els temes

dels desnonaments. En aquest cas parlam d’entitats, fins i tot,

que a vegades no tenen ni tan sols personalitat jurídica, que

aboquen per la participació directa i que també la participació

dels seus membres pot ser intermitent. Evidentment no crec, o

veig molt difícil perquè seria una contradicció, que haguem de

regular aquesta forma de participació, però sí és important tenir

en compte que la participació social cada vegada es canalitza

de formes més plurals.

Bé, per què m’he allargat a explicar tot això i a explicar

aquesta diversitat? Doncs, bàsicament, perquè tenc por del

reduccionisme, és a dir que quan parlem del tercer sector ens

referim només a aquestes entitats prestadores de serveis que

arriben on l’administració no pot arribar, perquè fixin-se,

associacionisme d’aquest caràcter que jo reclam, tenim

associacionisme cultural, que va des dels amics de l’òpera fins

a les diverses expressions de la cultura popular, com poden ser

els geganters, pens en Menorca; l’associacionisme juvenil, que

és l’escola de participació cívica i democràtica de qualsevol

societat; l’associacionisme mediambiental, que és

importantíssim a les nostres illes; els familiars d’afectats, que

té a veure amb l’assistencialisme, però més vist des de la

perspectiva dels que són protagonistes de la seva pròpia

problemàtica; associacions de solidaritat internacional;

associacions de pares i mares; associacionisme esportiu;

associacionisme de vesins, o també l’educació no formal com

l’escoltisme, que pot ser és l’exponent més destacat.

Tots aquests tipus d’entitats que deixaríem de banda, sí

només ens limitem al tercer sector social, tenen en comú que

genera implicació política. És a dir, l’associacionisme de

participació és una escola de participació política, d’implicació

política i és un indicador de qualitat democràtica. És en

definitiva, donar suport a aquest tipus d’associacionisme, que

està molt disminuït, és un antídot contra la crisi d’implicació

política que patim, l’abstencionisme, l’apatia, el distanciament

entre ciutadania i política.

En el pròleg del llibre que els he citat, el prestigiós sociòleg

Àngel Castiñeira, parla del cercle viciós de l’espai públic i

alerta dels efectes perillosíssims que pot tenir no donar prou

suport a aquestes entitats de base associativa. Ell diu que la

base associativa feble i domesticada, comporta una manca

d’educació participativa. Aquesta manca d’educació

participativa té com a conseqüència una crisi d’implicació

política, -i atenció, aquí parla de nosaltres- aquesta crisi

d’implicació política du a la mediocrització dels quadres

governants i du una crisi de l’acció política. En canvi, clar,

totes aquestes entitats que jo els he citat, que són l’escola de

participació política, permeten que arribin a la política persones

que coneixen des de la base els problemes als quals volen fer

front.

Normalment l’associacionisme de participació ha estat la

pedrera d’on han sortit responsables polítics, sobretot va ser

així als inicis de la democràcia. Després, malauradament,

aquesta pedrera només ha estat representada per la joventut

dels partits polítics amb la limitació que això suposa. Aquesta

mediocrització porta evidentment a una democràcia de baixa

intensitat i aquesta democràcia de baixa intensitat porta tota

aquesta patologia que els he citat de l’abstencionisme, l’apatia,

el distanciament i per tant, que la gent no es mobilitzi, que la

gent pensi que no pot. I aquí penso en el nom del nostre jove

grup parlamentari de Podemos: Sí es pot!, yes we can! És a dir,

aquest crit...

(Remor de veus)

Ostres, no sé si podem...

(Continua la remor de veus)

Bé, continuarem així en pla més íntim. Doncs, bé a mi a

vegades em fa gràcia que aquest crit de Sí es pot!, sigui un crit

antisistema, quan de fet és el crit que canalitza cap a la

participació política, és a dir, dir-los als ciutadans que poden

fer coses. Això es pot fer si existeix aquesta formació cívica

que dóna l’associacionisme de participació.

En conclusió, és molt gran el preu que paguem per no

potenciar l’associacionisme participatiu.

I com a resum de la intervenció, diria endavant amb la

creació de la ponència, nosaltres hi participarem i farem èmfasi

en aquest aspecte en el que m’he estès. Endavant amb l’ambició

per poder elaborar una llei transformadora i impulsora d’una

societat civil vigorosa i forta. I evidentment, com no pot ser

d’altra manera, obertura i participació a les diverses entitats

perquè ens facin arribar la seva problemàtica i ens ajudin a fer

una llei amb aquestes característiques que deia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la

Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Seré breve. El tercer sector social

aglutina a entidades surgidas gracias a una ciudadanía

organizada, una ciudadanía solidaria que aporta soluciones y se

implica; una ciudadanía sensibilizada sobre las necesidades que

afectan a determinados colectivos vulnerables y que impulsa el

reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas

que integran dichos colectivos.

Estas entidades privadas sin ánimo de lucro, ya sean

asociaciones, fundaciones, congregaciones religiosas,

cooperativas, han registrado un crecimiento muy importante en

los últimos 30 años, y hoy en día son base del estado del

bienestar, proporcionando a las personas de diferentes

colectivos vulnerables una inestimable ayuda en su proyecto

vital y no sólo a las personas usuarias, sino también a sus

familias. Son organizaciones consolidadas que proporcionan

servicios de calidad y generan puestos de trabajo, tanto para

profesionales especializados, como también para usuarios con

políticas de inserción laboral.
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En este sentido cabe destacar que anualmente el tercer

sector social Islas Baleares atiende a 60.000 personas y ocupa

a 1.500 trabajadores. Una ciudadanía organizada que durante

muchos años ha llegado con su labor diaria y no sin grandes

esfuerzos y penurias, pero con mucha voluntad, donde las

administraciones públicas no han podido. Por ello creemos que

es un deber de las instituciones reconocer su labor y reconocer

la necesidad de contar con ellas para el diseño de políticas

sociales de nuestra comunidad autónoma. Administración y

tercer sector al unísono.

Desde Ciudadanos somos conocedores que una ley para el

tercer sector social es una antigua demanda de las

organizaciones sociales. Demanda que por otra parte nos

parece justa y necesaria, para poder diseñar un plan de política

social integral, desde una perspectiva global y coordinado entre

administración y la participación activa de toda la sociedad.

Una ley en la que se cree un marco estable que reconozca la

labor activa en favor del desarrollo que realiza el tercer sector

social. Una ley donde se cree una regulación de las entidades

que lo integran, con el propósito de garantizar su estabilidad y

sostenibilidad y de esta manera ganar en calidad y en

profesionalidad. Una ley donde se regule y se impulse la

interlocución del tercer sector con la administración en

políticas sociales, aprovechando que aporta un conocimiento

directo sobre las necesidades que afectan a determinados

colectivos que son muy diversos y aprovechando también que

aporta soluciones y se implica.

Así pues, estamos de acuerdo en la creación de una

ponencia parlamentaria en el seno de la Comisión de Asuntos

Sociales, para la elaboración de una propuesta de texto de la

ley del tercer sector de Baleares. Ponencia donde es muy

importante que estén presentes los diferentes grupos políticos,

así como en la que puedan colaborar los representantes del

tercer sector. Sin duda alguna las leyes consensuadas son las

leyes que perduran. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari Popular per fixar-ne la

posició i assenyalar les esmenes acceptades.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias Presidenta. Como alguno de los grupos ha

precisado algunas matizaciones, les diré que la propuesta del

Partido Popular es la de elaborar una ley del tercer sector social

de Baleares, porque además consideramos que tienen unas

características muy diferentes las entidades sociales en nuestra

comunidad autónoma que las que puedan tener las de cualquier

otro ámbito.

En cualquier caso estamos abiertos a poder debatir dentro

de la ponencia, es nuestra intención, y de la lectura de la

propuesta creo que se puede extraer que es la de hacer una ley

del tercer sector social de Baleares, pero en cualquier caso,

como le digo, nosotros estamos dispuestos en la ponencia a

poder debatir entre todos qué ley del tercer sector queremos.

Lo importante al final es que podamos tener una ley con el

mayor consenso político y de la participación de las entidades.

No solamente de las entidades prestadoras de servicios, que sí

es cierto que tendrán un peso importante porque son las que

más se relacionan con la administración y las que más

problemas tienen con la administración, como aquí han podido

comentar algunos representantes políticos. Pero es cierto que

al final las entidades sociales o cualquier otro tipo de entidad,

también hacen una labor que debe estar muy presente. 

Y en este sentido también decirles que dentro de la

ponencia..., por eso nosotros proponemos crear esa ponencia,

porque consideramos que una ley como esta debía tener una

amplia participación y que debíamos poder tener un espacio de

debate mucho mayor que el que se pueda tener en el Parlament,

que al final los tiempos están muy tasados, el formalismo es el

que es, y creemos que dentro de una ponencia donde de verdad

podamos debatir, pues podrá salir un texto que desde luego

pueda tener mucho mayor fuerza porque tenga el apoyo de

todos los grupos parlamentarios.

Y por último, proponer si les parece bien a todos los

grupos, para que quede más claro, a raíz de la enmienda que ha

presentado el Partido Socialista, el Grupo Socialista, un

intermedio entre ambas propuestas y es la que finalmente se

elabore una propuesta de texto de proposición de ley del tercer

sector de las Islas Baleares, y comprometernos de esta forma

aquí, que el texto que salga de la ponencia, poder elevarlo

como proposición de ley de todos los grupos, si todos los

grupos están de acuerdo, sería la redacción definitiva que

propondríamos.

Y dar las gracias a todos los grupos por apoyar esta

propuesta y estoy convencida de que entre todos juntos

podremos hacer una ley del tercer sector que sea muy

beneficiosa para todas nuestras entidades. Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, podría decir exactamente cómo quedaría.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí. Sería dentro del acuerdo, la frase final sería: “una

proposta de text de proposició de llei del tercer sector de

Balears”.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Procedim a la votació. Votam.

(Alguns aplaudiments)

Vots a favor 56.

Queda aprovada la proposició no de llei.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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